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Carta
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IU mo Snr.

H á muito que eu deveria ter escripto a V. S.a dando-lhe parte da nossa viagem, e chegada a esta
capital; porem esperava occazião de lhe poder expor alguma cousa relativa aos nossos estudos,
o que de certo ainda não poderei fazer.
N a nossa saida de Lisboa já o meu Pinto de achava doente, como V. S.a estará lembrado, e
assim continuou toda a viagem pelo Mediterrâneo até Marcelha, onde descançamos dous dias,
seguindo

depois a Paris; porem

os seus

soffrimentos

agravarão-se

excessivam. te ,

em

consequência d'umas horríveis dores rheumaticas que p . espaço d'um mêz o não deixarão
erguer do seu leito. Fiz chamar um medico que o tem tractado, e agora p . conselho seu, já o
meu desventurado am.° vai dando alguns pequenos passeios, mas em um abatim. to tal que lhe á
sido impossivel começar com os seus estudos.

Logo que chegamos fizemos entrega das

cartas que traziamos a S. Ex. a a o Snr. Paiva Pereira, que nos recebeo excellentem. te mas que
lhe não fora possivel apresentar-nos a alguns dos bons artistas d'aqui por os não conhecer, e
então achamo-nos inteiram." sós, apesar d'encontrar-mos dous patricios estudando a arte, mas
que se não tem prestado a relacionar-mos, movidos talvez p . um sentim. -

ridiculo.

Dicidimos porem ir estudar o modelo vivo ao atelier de m. r Yvon mediante certa quantia, por
estarmos informados ser este mestre, um dos melhores desenhadores, e dali iremos ao muzeu
do Louvre estudar os quadros mais célebres.

Bem desejávamos haver o nosso atelier pela

impossibilidade que há, de se poder pintar dentro d'um acanhado gabinete d'hospedaria; porem isto custaria 300 francos p . anno, despesa com que não podemos, agora a qual dariamos
ao modelo quando quizesse-mos estudar u m quadro; portanto limitar-nos-hêmos a algûas
copias. Estamos em u m hotel Portuguêz onde se vive com a possivel economia, comparado o
seu preço com outros que percorremos; mas ainda assim monta a sua despêza a um alto preço
como V. S.a verá pela conta que tomo a liberdade de lhe enviar, não contando porem com os
mais gastos que por ventura sejão precisos, como — objectos necessários para o estudo, etc.,etc.
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e isto quando os géneros estão excessivam.te caros em Paris, especialm.te os alojam.105 por se
estarem fasendo grandes expropriações.
Tudo isto nos tem dado sérios cuidados, e ainda mais, por não ter sabido se o Governo me
concede os meus ordemnados, que nos suppririão algumas destas despesas, mas cujo bom
êxito não espero; e V. S.a bem sabe que ainda que queira-mos trabalhar como fazia-mos na
nossa Pátria, não nos podemos medir em forças com os artistas franceses.
Muito sentimos pois não ser possivel realizar os nossos projectos d'estudo, muito mais, q. °
aui se encontrão todos os elementos necessários á arte; - mas conhecê-mos o muito que
devemos a S. M. El-Rey o Snr. D. Fernando, e nunca será nossa intenção abusar da sua Real
protecção; antes a ellevada generosidade será um monumento eterno sustentado em nossos
coraçoens verdadeiram* Portugueses. Esquecia-me diser a V. S.a que nos apresenta-mos a m.r
Callaghan de quem recebê-mos os dous prim.ros meses da nossa prestação a razão de - 130
francos p. mêz, como V. S.a vera dos recibos enviados a m.1 Tourlade & C.a - de Lisboa. Peço
a V. S.a me desculpe se á mais tempo lhe não fiz esta exposição como devia; digne-se V. S.a a
receber comprim.tos do meu amigo Pinto, acreditando ao mesmo tempo na consideração com
que me prezo sêr

De V.S.a
m.to att.° ven.6r e obrig mo

Francisco Joseph Resend.
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Documento n.° 57
Ano
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Mês

Abril

Dia

4

Local

[Porto]

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...F. C. B.

O traidor Pinto da Costa

Abril - 2 Vz noute - depois do Theatro
Quasi todos os homens degenerão!
Bem triste é esta verdade!

U m jovem conheci eu que tinha á annos acceitado a amisade mais

sancta, mais sincera - mais frenética que um ortro jovem - divertido - mas m. to franco lhe
votara... Este encheu-o de benefícios - favores, honras; deu-lhe instrucção - fama, glorias...
deu-lhe tudo quanto podia dar a verdadeira dedicação - dedicação sem igual! - Elle tudo
acceitou g e n e r o s a m * receber em sua casa como irmão assim como sua fam. 1 ou fosse
verdadeiro reconhecim. to ou fingidos agrados... não seriam, p . que tão bem feitos erão q.
poderiam enganar os anjos. A medida pois que crescião as ideas na cabeça do jovem, assim
diminuia pouco sua bondade extrema... a sua condescendência sem igual! - O actor que
representava o seu papel rasgava-o pouco e pouco. Mas isto era tão imperceptivelmente feito,
que n e m elle próprio dava conta dessa tranzicção, feia-mesquinha que se estava opperando em
sua alma.
O outro am. ás veses abria-lhe o livro dos disabôres p. a lhe fazer 1er algumas paginas d'essa
mesma leitura que elle tinha originado, porem amargava-lhe como fel, e repelira-a sacrificando
u m pouco a sangue frio - a fleuma que lhe era propria. E isto assim foi reverdecendo
sempre...sempre com progresso incrivel!

Passados tempos o am.° dedicado pedio ao

Monarcha p. esse tal jovem quando este fora mandado p o r Elle-Rey, estudar no Estrangeiro a sua arte; pediu-lhe que viesse da provinda onde se achava, p. 1 apresentar uma sua producção
a D . Fernando e conseguiu tudo; via-o recompensado com uma lembrança reaL.vio finalm.te
igual a si próprio - partilhar da m." gloria - vio ir na sua companhia estudar a Paris - O s
m o m e n t o s de satisfacção espiritual que experimentava o que assim se empenhava p . um seu
condiscipulo, isso não p o d e escrever-se p . que se sente n o fundo d'alma

Durante o tempo
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que por la se demorarão gozarão m."3 e approveitarão immenso estudando conscienciosam.œ,
indispunhão-se algumas vezes, mas harmonisavão outras. Um era sempre um rapaz alegre
exteriormente; o outro com o temperam.'0 de allemão, não fazia mais q. reprehendel'o nos
seus desvarios d'effervescencia nervosa - aquele não gostava dos conselhos d'esse a quem
levantou do nada. - Reprehençoens só as ouviria - talvez submisso proferidas p. seu Pay; dos
outros, não; p. que o seu orgulho era supperior a todas essas capacidades que se arrogavão o
direito e a vaidade de impor jugo e leys a quem devia dar-lhas.
P.r la andarão aquelles dous artistas dous annos, athe que, no fim que Resende ir à Italia
inspirar-se n'aquelle inexgotavel thesouro de Bellas-artes; porem o Pinto sempre com a sua
diplomacia — com os seus pensam.tos reservados quis ser teimoso, esquecendo todos os
benefícios, esquecendo a delicadeza e a gratidão, p. a decidir que positivam.'* não marcharia
senão p. a Portugal! - Não que a victoria estava ganha; não que o benfeitor já não era precizo!!...
O m.s dedicado não se atreveo p. honra sua, partir só p. 1 a Italia. Não devia partir. Tinha
arrancado o companheiro aos carinhos de sua fam.a; tinha-lho roubado p. 2 annos, e era myster
restituir-lho, acompanhando-o no regresso entrar com elle no lar paterno - como houvera
saido. Fez pois tudo isso! — Tudo sacrificou p. amizade e honra - tudo! A Italia,- o seu sonho
de delicias, a sua mulher querida com que sonhava sempre — que jamais olvidava quando
recordado?, essa Italia que amava do fundo d'alma, que tudo dera p. conhecel'a - não foi
saudal'a — não foi beijar-lhe as plantas, não foi respeitosam.te admiral'a!
Quem faria isto? — Talvez ninguém! Disparates do coração humano; fracos raciocínios da
inteligência: inexperiência da vileza dos homens. Nunca este jovem se tinha affeiçoado a um
amigo p. desconfiava de todos, com poucos sympathisava: athe que finalm.te achou aquelle, que
ao vê-lo toda a gente se lhe affeiçoa, p. que é uma dessas phisionomias insinuantes que o
creador dá a poucos.

A humildade n'elle, enquanto a sua posição era bem triste - foi sempre

um modello; mas depois evaporou-se tudo isso no momento em que tinha subido o capitólio!
Enganou-se - mas tarde, o seu bemfeitor; nothou que não era o m.mo humilde- bondoso am.°
que tinha encontrado; vio que dentro do coração tinha elle sempre alguma frieza! Que a bossa
da sensibilidade e da amizade erão pouco desenvolvidas, e que aquella cabeça era d'uma grande
penetracção - que calculava m.ro, que sabia m."5 bem approveitar-se da boa fe do am.° - p. a
velhacam.tt formar os seus planos - sempre com uma apparencia de sancto!...
Disem por ahi que tudo quanto faço e sem ser pensado: elles tem razão

Se eu reflectisse em

tempo que esta pessoa de quem fallo, se havia de dedicar tanto por aquelle am.° p. a elle lhe
pagar com ingratidão amarga todos os sacrifícios feitos, então mais valera havel'o tratado
sempre como se tratão os conhecidos.
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Quando dos dous am.os o mais melancholico se achava em sociedade fazia sempre o pendant
do quadro em que o representava o seu intimo; este ellogiava-o acima do possivel: aquelle
queixava-se quasi sempre d'esté ultimo, p. a ganhar attenção fazer ver que as suas maneiras erão
mais polidas, o seu comportam.10 d'homem prudentíssimo! - Isto prova que era muito mais
esperto que o outro, mas muito menos seu am.

A volta de Paris desfez pouco e pouco a

intimidade mesmo apparente, que o protejido conservara até alli; degenerando com progresso
espantoso nem elle procurava o seu benfeitor, nem sua fam.a. Elle aborrecia-lhe, julgo eu, mas
não lhe aborreceu quando o chamou ao caminho da gloria. Era então a sua e a m.a primavera
p. que parecia-me reconhecer n'elle um verdadeiro amigo, mas a estação invernosa acaba
suceder-se a esta pela ordem das coisas. Elle devia esquecer outros p. que estava servido; sim,
devia esquecel'o do momento em q. lhe apparecesse algum que fingido m.to se mostrasse seu
am.°, mas d'esses que tanto bem fazem agora, como mal passados instantes. Mas isso não
importava uma vez que a variedade n'amisade e nas relaçoens lhe viesse tornara vida amena
visinha.

O tal artista o canalha de quem fallo desmentira mais tarde quanta moral pregava

sempre. De todos fallava, toda a sociedade lhe era odiosa p. que ella o havia tornado infeliz,
por que toda ella o havia trahido; porem elle também devia entrar em o numero que tão mau
conceito lhe merecia porque era frágil como toda a raça humana
Tendo-se feito conhecido p. um quadro histórico, e mais tarde p. alguns artigos sobre as
bellas-artes; tendo se enfim capacitado que o bello-sexo o olhava com m.to interesse, elle se
deixou fascinar p. tanta ventura, a ponto de se julgar n'uma esphera supperior aos seus
companheiros e concydadãos. O seu orgulho p. conseguinte havia-se desenvolvido em grande
escalla. Nem isso admirava o companheiro: elle esperava tudo. A medida que os homens
crescem principião de respirar um ambiente de gloria pelo estudo ou pela posição social, assim
se vai pouco e pouco mudando - athe que assim , cegos de vaidade - mas occulta já não
conhecem os seus irmãos - os seus am.os únicos - raros — religiosam." dedicados! Quantas
veses contou o melhor amigo os seus segredos ao outro, sem que d'esté houvesse a franqueza
de contar-lhe os seus, quantas?! Nem eu sei! Mais valera nunca ter sabido....
Je fut toujours le plus malhereux de tous dans le choix que je faisais de mes amis - je ne sais
pas pourquoi: Ils avaient au commencement de nos relations des âmes très aimables, je les
croyait — ils me paraissaient excessivement bons, mais plus tôt ou plus tard la mechancetée de
leurs coeurs se devellopait frappante d'effect comme les tableaux de Ribera. Chez les uns
l'intrigue tenait son empire... chez d'autres - l'oublie - l'ingratitude, et dans tous le manque de
noblesse d'ame. J'ai l'orgueil, moi; Qui jamais je n'ai pas abandonné ceux que se disait mês
amis; jamais je ne les ai pas trahi. - Et ils m'ont fait tout cela! Voilà pourquoi je ne pourait pas
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jamais oublier ma chère mere parce qu'elle, seule me comprenait les souffrances de mon âme;
elle seule m'aimait du fond de son coeur...elle seule était généreuse riche de virtues, elle était le
seul ami protecteur de l'artiste

ici-bas.
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Documento n.° 58
Ano

1857

Mês

Dezembro

Dia

9

Local

Tipologia
Passagem de diário
Entidade de tuteia...C. M. M. -M. Q. S.

Dezembro 9 - 1 8 5 7
No dia seguinte áquelle em que completei 32 annos soube de boca de meu irmão a noticia da
mais infamante das intrigas forjadas por essa vil mulher com quem teve a desgraça de cazar-se.
Ella havia-o persuadido que eu tinha querido abusar se sua honra!!!!!!!
Ella que talvez por eu me portar como cavalheiro... talvez me lançasse o ódio que é próprio
em todas as mulheres a quem não queremos fazer vontades só proprias dos malvados...
Também me disse q. eu dizia a todos que sustentava a casa! - Horrivel mentirosa! Também
disse que eu havia prometido á moça com quem elle tinha relaçoens illicitas um enchoval, e mil
calumnias ainda e no que me insultou na presença da Mariana, criada de m.a thia, que me vinha
arrumar o quarto
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Documento n.° 59
Ano

1858

Mês

Março

Dia

31

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

4. 1 feira de trevas — 10 da noute — 31 de Março

Uma pagina dedicada ao talentoso artista Azevedo
Se uma ma companhia com quem vivemos annos essa sociedade, nos pode

estragar

completam. t e a alma.... corromper-nos.... arrastar-nos ao charco immundo das torpesas e vicios
a que se verga facilm.t<: o coração humano, - também pode-mos facilmente curar-nos de todos
esses males quando, por felicidade suprema encontrar-mos na terra uma d'essas almas
preveligiadas que Deus plantou no m u n d o so para cumprirem preceitos os mais puros e
sagrados.
Esta historia he contigo, Antonio; este retrato não pode pertencer a outro: não pode não,
que n'elle veras a tua alma reproduzida, n'elle veras esboçada a imagem do que foste, e do que
te tornas-te. Conheci-te joven, m. to joven am.°! Frequentavas as Bellas-artes quando eu as
frequentei; vivo e desinquieto sem maneiras polidas... embrilhado n o teu cazacão de saragoça
da terra, o teu sapato grosso, cuberta a cabeça com u m palhudo chapeo d'ordinaria seda, assim
entravas e sahias da Escola, sempre rindo e chalaceando! Depois forão m. to imperceptivelm. tc
m u d a n d o os tempos; foste mostrando o teu talento para Bellas-artes, fôste-te desenvolvendo.
Mais tarde já te procuravam a fim de desenhares algum risco d'ornato p a este ou aquelle
objecto, e tu hi-as ganhando esses vinténs que te alegravão como se fossem milhares na mão
d'um rico avarento. Parece-me que teus Pays te tomarão conta d'esses primeiros fructos do teu
estudo. Assim decorrerão annos n'aquella casinha terrêa onde teu b o m Pay trabalhava pelo
officio de entalhadôr n'aquella casinha onde eu vi lindas obras da sua mai, e algumas tocadas p.
ti, Antonio. Uffanos viviam teus Pays com a posse d'um filho onde transluzia o génio das
artes; falar-lhes do seu Antoninho era dar-lhes gloria, era dar-lhes consolaçõens e venturas, era
dar-lhes alegria com que não podiam! Oh! amor maternal que há p. ahi a que possas ser
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comparado? No coração humano que haverá de mais enérgico e nobre e sancto e sublime?
Que haverá n'elle de mais desinteressado? Que o diga eu que tive uma may, verdadeiro
symbolo de puro amor
Chegou uma epocha, meu artista, em que atiras-te la p. a um canto das tuas aguas-furtadas onde dormias esse facto-escolar, teu companheiro inseparável dos teus tempos infantis. He
que já principiavas a conhecer o mundo; he p. que o teu coração principiava a desabrochar
como tenra florinha; he p. que finalmente vis-te uma mulher , linda como uma virgem de
Raphael, que te fascinava, que te prendeu a alma virginal.
A tranzicção na tua vida principiava a apurar-se; uma epocha nova raiava no teu horizonte
mysteriosa. Annos antes vivias p. 1 a folia, e p. a a tua arte, e p. a teus Pays, e de. já vivias p. a a tua
amante: este sentimento ultimo sacrificou m.to tempo os outros p. que era mais enérgico p. que
era o mais poético, p. que era aquelle que mais nos embriaga na aurora da mocidade. Como
vem sempre associado no amor espiritual, o amor phisico, o amor material, chegou uma
epocha em que cahis-te no lodaçal immundo, em que te precipitou uma mulher mundana!
Chegas-te a amal'a! - Chegas-te a ver n'ella a imagem fiel de todas as venturas da terra! Eras
m.to novo, eras inexperiente; - ella era velhaca; ella era um d'esses entes sem religião, sem
vergonha, sem honra; era uma mulher corrupta cheia de vicios que se tinha vendido aos
caprichos brutais de todos os que lhe pagavão!

Foste algum anno victima do seu (?), meu

Azevedo! Eras o brinquinho com que divertira a pessonhenta hydra nas suas horas d'ocio e
crimes!

P. esta havias abafado no peito o mais que haviam outros votado a formosa filha do

Couceiro! P. esta havias diminuido o sentim.tod'amizade que te prendia aos teus amigos e á tua
fam.a...- Vz noute P. esta mulher finalm.tc te havias dias e dias que bem poderias ter
approveitado no estudo! — Não vendo mais nada em torno de ti, assim vivês-te, amigo, sem dar
accôrdo do cancro incurável que te roia a alma! Os conselhos dos teus amigos não achavão
echo em teu coração. Vexames e desfeitas suffreste tu d'esse demónio chamado mulher, e não
tinhas coragem de a deixar; vergavas sob o peso do m.to amor que lhe tinhas - E eu tinha dó de
ti! - tinha meu Antonio. — Quantas e quantas vezes te pintei eu o quadro feio e vergonhoso
enquanto figuravas como personagem do prim.to plano; quantas veses quiz eu arrancar-te ás
garras do lobo faminto, sequioso e egoista! Mas de nada valera o espelho que te puz diante p.
que tinhas vendados os olhos da razão. Mas tu ó Providencia, do teu alto fhrono de gloria,
vellas sempre sobre nós! Apras-te deixar-nos caminhar sobre precipicios medonhos, sobre
estradas de corrupção e perigos athé nos enterrar-mos em corpo e alma sob o montão das mais
vis paixoens. Depois de nos teres experimentado bem, mandas á terra o anjo da salvação que
nos ergue do inferno em que jazemos, nos faz olhar o ceu, e n'elle a bem aventurança; que nos
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faz arrepender de todas as nossas grandes culpas, e que nos purifica a alma quasi perdida p. 1 a
ir appresentar diante da gloria eterna.
No grande livro do destino estava escripto o teu futuro, meu Azevedo. Uma epocha nova,
uma aurora de redempção existia p. a ti, mas ocullta p. um veo atravez do qual te não era
permittido olhar. Essa epocha, esse grande dia raiarão formosas e inimitáveis. Um dia quando
mal o pensavas, encostado a uma das columnas do templo devisas-te uma mulher: não era uma
mulher era um anjo! Era um d'esses entes previligiados que Deus havia creado, p. 1 santificarem
as almas condemnadas á perdição; era um d'esses anjos bemfazejos que com as suas brancas
asas nos cobrem de todos os males que o mundo nos offerece. Esta mulher viu-te, e amou-te.
Doptada d'uma intelligencia não vulgar, soube avaliar essa tua phisionomia onde se lê - o
talento - essas feições expressivas com que m. m damas sympathisam. Tu e ella, esquecidos do
lugar onde estavam principiarão a namorar-se; a qualquer de vós Deus perdoaria a falta
commetida na casa d'oraçao, p. que vós não podes-te deixar mais de vos olhar, de momentos
em que vos vis-tes. Achas-te, meu amigo, o teu anjo: de salvação n'um lugar sagrado, e nem era
possivel encontral'o em outra parte. A felicidade estava alli: o paraizo terrestre era aquelle.
Acabada que foi a ceremonia do Hab. de mater - ella saiu e tu sahis-te: foste vêr a sua morada,
e não descanças-te em quanto essa admirável donna te não deu duas palavras cheias
d'esperança: deu-t'as numa noute as quaes produzirão em ti o effeito do mais embriagante
nectar. Não tardou m.to que chegasses ao teu ceo de delicias; não tardou m.to enquanto
encontrasses face a face com essa divindade, se é possivel chamar-lhe assim - com essa
imagem bella, e admirável como as mais perfeitas que formão a corte do Eterno; - não tardou
m.** enfim que contemplasses aquella que devia arrancar-te, á custa de muitos sacrifícios, das
garras do monstro infernal que tantos annos te havia torturado, e envenenado a alma tenra e
sem energia.
A tua vida passada, se pode-mos disel'o assim - podia ser comparada a vida dos
condemnados no inferno!

D'antes se te pintasse um quadro assim devias achal'o exagerado, e

de pouca verdade; mas hoje? Em relação a este que compõem a tua vida presente, a este tão
hirto?, tão pathetico... onde brilhão cores furtadas á paleta de Rubens, onde triunphão as
formas que dava ás suas figuras, o divino Raphael? A vida que hoje vives em companhia da
admirável E.... nem tu, nem ninguém sabe avaliar! Como é raro encontrar-mos uma mulher
que amando-nos no ultimo grau de perfeicção, vai ao mesmo tempo purificando a nossa alma
desenvolvendo as nossas ideas ilustrando o nosso espirito?! Queria-te ouvir d'antes a ti fallar
n'um livro meu Antonio; Quem te ouvia a ti d'antes defender com calor os preceitos da
j •

tas

Religião; quem te ouvia nottar com despeito que alguns dos teus amigos se divertisse com m.
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mulheres? Quando é que tu os aconselhavas a que se dedicasse a uma so? Bem hajas tu,
senhora! Amas e proteges e soffres todos os dissabores que te deu a hydra pessonhenta,
antigos amores do pobre Azevedo; não te importão as (?) d'esta ignóbil sociedade - sociedade
abjecta capaz de perverter almas d'anjos!
Eu que estou gasto; que já á muito não sei o que seja um amor puro, como o amor dos 18
annos quando o coração transborda de sentimento, quando elle se abre como a branca
florzinha aos prim.ros raios de luz; em que vi calcados quasi sempre os meus mais puros
affectos.... que vi escarnecidas todas as mais sanctas e engenuas affeicçoens

assim mesmo,

n'este estado decrépito e caduco em que sinto o coração, ainda era possivel dizer-lhe um dia,
como Christo disse ao Lazaro - ergue-te e vive! - Mas onde encontraria eu uma mulher como
tu encontraste meu Antonio!? Nessa Pariz, capital do mundo civilizado, Pariz dos encantos e
das Graças onde tudo seduz e embriaga ao sentido, nem la onde durante dous annos pude
encontrar uma plantasinha humilde que pudesse trazer p.* Portugal e plantal'a no árido deserto
de meu peito. Ahi está p. que vivi vida errante! Ahi está o motivo p. que eu não posso
affeiçoar-me. He tão raro encontrar n'esta epocha de corrupção e egoismo em que vivemos
uma donna como E. doptada das mais solidas virtudes, como é difficil encontrar uma pedra
preciosa no meio do lodaçal immense

Eu já soube até onde pode levar-nos o amor

espiritual; já conheci todos os seus meandros na ultima essência; já lhe provei também as
amargas féses; já o vi como anjo lançado dos céus e como o demónio sahido dos infernos; já
brinquei m.to com elle; já nos acaricia-mos m.10 e m.'os annos, e já nos apunhala-mos cruelm.K, já o vi nascer envolto em uma aureola de gloria, viver em leite de rosas e depois n'um chão
d'espinhos; já o vi morrer no desespero, resuscitar depois e tornar a findar-se lentam*

Ja vi

tudo isto! - Mas la vai d'envolta com o passado. Esses tempos tão lindos, de poesia ardente
acabão com a mocidade; morrem quando nascem os desgostos as intrigas.... as ingratidoens
dos amigos, e dos parentes; morrem finalm.te quando vê-mos a terra despovoada das mais caras
affeiçoens que nos prendiam a ella! O meu quadro da vida passada, era d'uma graciosa
composição; tinha transparência nas suas sombras; os toques de luz erão puros e brilhantes;
meiga era a expressão de suas imagens angelicas, suas formas, seus contornos.... Era mystico o
claro-escuro; e uma grande harmonia no todo. Mas tudo isso se transformou. O da m.a vida
presente é feio m.™ feio: o assumpto é triste: a luz é mal distribuida: fúrias e demónios formão
o prim.ro plano. E la no centro vê-se um homem devorado pelos monstros da ingratidam!...
Algumas figuras do sexo feminino também formam o grupo que tortura e escarnece o martyr
da pintura - J á que eu nasci para ser companheiro inseparável do infortúnio; já que nasci p. a o
ver representado noute e dia ante mim, não vou ter inveja da imagem da felicidade que esvoaça
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constantem.te diante da alma do meu bom Antonio. Não lhe olvides as formas divinisadas pela
virtude; não lhe rasgues jamais o coração com o pungente espirito de indifferentismo. - Olha
que é bem cruel dar-mos m." amor e pagarem-nos com a negra ingratidão - com o despreso com a vil indifferença. Sê nobre am.°, respeitando, amamdo, e consolando sempre essa
senhora - modello - Lembra-te que no mundo das torpezas achas-te uma flor pendida pela
tempestade - mas pura como as almas dos anjos, pura como a luz que o Eterno creou.
Guarda este escripto, meu Antonio guarda-o apenas como uma recordação d'um amigo que
te deseja uma vida longa tão linda, e mimoza como a d'hoje, tão cheia d'amisade tão poética
como a que tens feito agora
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Documento n.° 60
Ano

1859

Mês

Abril

Dia

19

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

N o u t e de 19 d'Abril - 1859 - 11 horas

Maldhita sociedade que não t'importa deixar morrer á fome todos os teus irmãos-artistas! Es o
aborto da raça humana; es a rodilha a que podiam limpar as plantas as Naçoens illustradas da
Europa. E eu que nasci n o teu seio vivi condemnado a viver das tuas migalhas! Governo de
bandalhos que so tentas enriquecer-te á sombra do T h r o n o , galgando p . cima de todos os
escândalos e vergonhas! Raça de abutres que apenas viveis para saciardes a vossa ambição sem
limites redusindo os Povos á miséria os empregados públicos a vexames e torturas!... N ã o vos
envergonhaes dar aos professores das Bellas-Artes apenas 400$000 r.s e 300$ aos Substitutos
p. que 100$ lhes tiraes vos.
Ahi está p . que as Bellas-Artes fenecem á mingua d'um braço robusto que lhes dê vida; ahi
está p. que m. tos talentos se perdem; ahi está p. que nós, p o v o tão intelligente vivere-mos
sempre escarnecidos despresados — pela europa inteira.

Q u e m acreditaria que n'uma terra tão

rica de fortunas particulares se vê m.0* vezes um Pintor d'historia, géneros ou paisagem em
crises apuradissimas por não ter que fazer?! Q u e m acreditaria isto? - O presente. — Q u e m o
duvidará? — O fucturo! - Uma geração nova que há de salvar a nossa reputação perdida e dizer
ao m u n d o civilisado que existe sentado sobre a campa do Portugal guerreiro o Portugal
illustrado. Mas quando isso fôr já o meu espirito terá desaparecido e o meu corpo se haverá
confundido com a terra. E m q u a n t o vivo vou ao menos tomando notta d'estas minhas
desventuras. Ei de recordar-me n o fucturo, se viver, que no dia 18 d'esté mêz - anniversario da
morte de meu infeliz irmão - me achei apenas com 500 r.s n o bolso ! Não sabendo como
obter meios de fazer as m.™ despesas diárias, com bem custo, me approveitei da franqueza e
generosidade d'um amigo — mas que não o antigo - p. que esse havia moralm. te morrido p. 1
mim - que dias antes me havia offerecido p. a o que me fosse preciso. Era a prim. ra vez na m. a
vida que eu fiz descer o meu orgulho e o meu caracter independente do seu alto throno p. a
implorar, cuberto de rubor nas faces, e vergonha — 2 libras ao b o m e excellente

a

Luzo, e este

moço nobre pelo seu não vulgar talento, e nobre pelas suas virtudes.
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Documento n.° 61
Ano

i860

Mês

Janeiro

Dia

5

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...Q M. M. - M . Q. S.

5dejaneirodel860!
Véspera de Reys

São 11 horas e meia da noute n o meu relógio. V o u escrever os acontecim. tos d'esté dia, se a
cabeça não estiver em completo estado d'estupidez.
Ergui-me ás 8 horas e meia da manham, com boa saúde. Já arranjava as minhas coisas de
m o d o que podesse principiar o m e u trabalho, quando passados instantes (?) bater á porta: era a
Josepha que vinha arranjar o meu quarto: m. to bem; entrou, tratou do seu serviço e depois foi
sentar-se no gabinete que da sobre o quintal, p. a alli concluir a costura d'uma camisa m. 1

Não

tardava m. œ que eu não principiasse também o meu trabalho. Seria meio dia pouco mais ou
menos, quando eu já tinha pintado o xaile d'uma velha parenta do Ferreirinha a qual retratava
então, assim como sua avó paterna.
com

Logo depois deixei a paleta e la fui têr com a única

P - a 4 u e encontrei n'este dia de luctuosa recordação, para lhe mandar preparar o almoço -

O v o s estrellados, o meu queijo, cha preto e a competente bolachinha não faltarão na m. a
pobresinha mesa ( mesa d'artista)
Principiei a comer justam. te á hora em que se completarão 7 annos d'orphandade. E m volta
de mim haviam estatuas e pinturas: - fam. a - nenhuma!
Apenas uma pobre mulher, do p o v o , suavizou a monotonia d'esté meu sepulchro, aqui p.
disfarce chamamos casa. quis encontrar linitivo na sua companhia e achei-o!
H e que o coração quando succumbe á mister d'alguem que o ajude e assim, seja qual fôr a
classe da pessoa. Logo depois d'almoço me apareceo o irmão do Diogo de Macedo, que tinha
regressado do Brasil, e passados instantes o filho do cirurgião Almeida, quasi restabelecido da
sua perigosa mollestia de paralisia na face esquerda.(a) Conversa-mos coisas triviaes. Eram
dous bons rapazes que eu tive ao pe de mim, ainda que de mediana intelligencia. C o m o estava
preparado para sahir, parti com elles, deixamos o Almeida á Comarcha Velha e o Macedo á

(a) Pouco tempo viveu depois
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porta do Miguel Novaes. Entrei em casa d'esté ultimo onde encontrei o Camará Lemos, e
Ramalho; deixei-lhe o retrato d'aguerreotypo do David p. a ser trasportado p. a maior a fim de o
copiar bem a óleo, e retirei-me para casa.
Voltei ao trabalho, e erão 3 horas da tarde quando parei. Preparando-me para sahir passa á
porta o carro do Ferreirinha: era este cavalheiro que vinha vêr os retratos que lhe pertenciam.
Tive d'ir a sua casa ouvir a oppinião d'uma sua velha prima respeito ao retrato da avó, porem
quando cheguei apenas encontrei á mesa este am.° e seu thio. Não haviam senhoras alli; já não
era a casa da Boa Vista: he que as scenas tinham mudado... a vida era nova (pareceu-me
melhor)

No Porto deve viver-se vida de Frade: - bôa mesa - mas só! A maior corrupção, e

vicio mais descarado, a immoralidade andam anexas as sociedades mais illustradas pela grande
fraternidade que as torna como a mesma famillia; p. isso o homem mais previdente, o chefe de
fam.a m.s sensato deve fazer o que faz hoje F.
Depois de jantar foi-me mostrar a sua magnifica (a) cocheira disposta com toda a ordem em
estylo Ingles. Eu prefiriria ter passado o resto da tarde a vêr os seus quadros e arranjo interno
da sua bella habitação Depois recolhe-mos ao seu gabinete à rez-de chaussée - m.to apinhados
os moveis de diversos gostos. Parecia-me um Basar, tal era a quantidade e variedade de
objectos alli existentes. Coversa-mos, elle sentado á sua papeleira, em uma magnifica poltrona,
e eu a seu lado em outra semelhante athé á noute: esqueci-me m.1™ ir a um rendez-vous fallar
com uma sympathica mulher...

(a) única materia sobre que pode discutir
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Documento n.° 62
Ano

1862

Mês

Agosto

Dia
Local

Tipologia

Notas de viagem

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Londres, 31 d' Agosto 1862
Deixei a casa do Oliveira em Garden Square ás 7 1 / 2 da manhã e fui na carruagem com u m
jovem educado na Allemanha e espirituoso fallando b o m allemão e inglez; e com o am.° Vieira
presidente da comissão artística enviado áquella Capital.
N o dia 30 tinha eu hido visitar o Museo Nacional d'historia Natural. Elle tem admiráveis
collecçoens d'aves, animais de toda a espécie, encrustaçoens, petrificaçoens, mineraes, ossadas
d'animais ante-diluviannos, petrificação a 3 ou 4 esqueletos de baleias encrustadas em uma
pedra cinzenta, a qual se acha quasi polida - um enorme esqueleto de Elephante, e um outro
petrificado d'homem o qual se acha

n o fundo dos ultimo salão da segunda galeria - T e m

conchas variadíssimas e uma quantidade espantosa; caramujos, caracoes rarissimos, costumes
de povos selvagens, seus Ídolos sendo d'isto também riquíssimas collecçoens; instrumentos de
guerra dos povos d'Italia e Grécia desde os tempos mais antigos d'Herculaeum e Pompeia.
Follston
Cheguei 11 e meia da manhã, e embarquei p. a Bologne. O tempo estava limpo e o mar bom.
O vento era norte e rijo:A viagem foi boa, mas apesar d'isso a agua entrava saltando pela proa Bologne (França)
Cheguei á hora e meia depois do meio dia. Era D o m i n g o . Immensas senhoras trajando com
m.a elegância, esperavão n o cais os passageiros. M." 5 tinham o seu ramosinho de flores, e o
typo geral era bello, muito mais bello que em Paris. Dirigi-me a casinha da Alfandega e alli o
policia com maneiras as mais attenciosas m e preguntou se tinha alguma coisa contra a ley,
disse-lhe que não, e elle então não quiz ver o que havia.
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Documento n.° 63
Ano

1862

Mês

Dezembro

Dia

29

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

noute
8 horas - 29 de Desembro - 1862
T e n h o 9 vinténs menos 5 reis de meu; e com tudo convidei o amigo Eduardo P. C. Lima p. a
vir jantar comigo.

Também veio o Molarinho tomar caffe e á noute veio o irmão do Lima.

Q u e m t o m o u a palavra foi o Molarinho; fallou da arte e fallou dos homens.

Com o

escalpello da satyra descarnou alguns.
O meu sempre lembrado Roquemont é que era u m artista! - Confessava francamente as
virtudes alheias: occultava os defeitos... Poucos seguem a sua escala. Roquemont deixou ao
Carneiro a sua melhor pasta com os seus óptimos esboços que eu conheço

não vêem no

Carneiro um h o m e m cheio de vícios. E u vejo n'elle um h o m e m louvado.
U m h o m e m que é escravo do trabalho e que passa mal só p.* ter com decência seus
sobrinhos; um h o m e m que he rectíssimo em contas, que como secretario da Academia tem
sido d'um comportam.' 0
Irreprehensivel e que se não fosse elle a Academia de Bellas Artes não daria um paço isso
também e verdade
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Bem diverso he isto nos limites da frança p. a a Bélgica onde revolvem tudo e fazem esperar
a gente um bom espaço de tempo, fechando athe a porta do restaurante onde tivemos
d'aguardar as ordens dos taes senhores Paris
Cheguei a esta Capital ás 7 horas da noute. Entre Londres e Paris é tal a differença da
illuminação, he tal a differença em magestade d'edificios, e ruas q. eu entrava pelas ruas de
Paris, atravessava os boulevardes preguntando a mim mesmo se aquella era a grande Cidade de
Paris que eu havia deixado á 7 annos! Era a mesma impressão que sentira quando em 1854
tinha visitado Londres e depois havia regressado a Paris. Decididam.te homem que vem
habituado á grandeza, á vida, ao movimento quasi encomprehensivel de Londres tudo o mais
lhe parece pobre e desrto.
Quando cheguei ao Hotel Camoens estava o am.° Gallo jogando as damas com o José
Domingues o qual ficou surprehendido com a m.a chegada inesperada. Abraçou-me com
sinceridade e alegria de verdadeiro amigo e patricio. O José Domingues era o mesmo homem
d'outro tempo, e D. Barbara mais nutrida ainda. Os filhos esses m.tc crescidos tanto em corpo
como em mandriice.
A m.a primeira visita a estabelecim.tos públicos foi ao Louvre. Notei mudança em alguns
quadros do Salão Carré, e a consola oval que estava no centro já não existe. Em seu lugar está
colocado um pequeno quadro pintado sobre madeira estylo do renascimento das artes - Não
lucrarão com a mudança, e m." menos os amadores das obras primas que alli se acham. Na
grande galeria ouverão também mudanças de luz na abobada. Parecia-me luz de mais que
roubaba aos quadros de Rubens aquella suave harmonia que os distinguia em outro tempo.
Não encontro tantos homens e senhoras copiando quadros como em 54 e 55 Operarão-se prodigiosas mudanças em Paris desde então. A torre de S. Michel que eu via
cercada de casas e ruas estreitas encontra-se hoje isolada, e com seu jardim de volta onde vão
sentar-se as amas de leite bordando e entretendo crianças.
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Documento n.° 64
Ano

1863

Mês

Janeiro

Dia

2

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tuteia...C. M. M. - M. Q. S.
Dia 2 de Janeiro - 1863
E m 7. bro d'este anno mandei por meu pay, que se achava então em Lisboa, offerecer a El-Rey
D . Luiz 1.° dous quadros a óleo, u m de tamanho natural a figura, que representava a - Oração
da manham, cujo modello fora m. a filha; o outro era a - Caridade (3figuras) menores que o
natural cerca de 2 palmos. - El-Rey m a n d o u agradecer p . meu pay - e mais nada até
hoje !!!
E o Senhor D . Pedro 5 o , de santa memoria, mandou-me p . u m criado da Caza-Real, no dia
immediato áquelle em que lhe entreguei o quadro da - Castanheira do Reimão - o seu próprio
retrato, mandando diser que se houvesse de o pintar que colocasse a medalha com que o
(....?....) corou a sociedade humanitária do Porto no I o lugar.
Finesas d'estas são tão raras, virtudes assim tão apreciáveis como os melhores quadros de
Raphael. Reys assim deixão-nos para sempre uma saudade que so se extingue com a morte.
D . Pedro 5.° não amava os que trabalham - por espirito de imitação - mas p. indole.
Abençoada seja a sua memoria

Pouca ou nenhuma attenção dera El-Rey D . Luiz I o aos quadros que vira na sua visita à
exposição de bellas-artes.

Apenas se dignou examinar m. to os assumptos dos martyrios de

Christo, em porcellana, q. foram de S. a Chruz de Coimbra.
O Senhor D . Pedro

5 o quando visitara a nossa exposição de 1860 analysou tudo com o

maior escrúpulo, fez m. 0 5 preguntas, notou enfim bellesas e defeitos - como se fora um artista.
Parece que El-Rey D . Fernando o havia educado como elle he, no ramo ramo de bellas-artesD . Luiz é finalm.* um ingrato que so tem titulos p. a dar até aos charlataens, e ingratidão
indifferença p. a os artistas portuenses e mesmo Lisbonenses!!
Vive p. a o luxo e não p. a imitar seu virtuoso irmão!
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Documento n.° 65
Ano
Mês

1863
Dezembro

Dia

24

Local

Tipologia
Passagem de diário
Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.
D e z e m b r o - 24
C o m quem conçoei o armo passado não m e lembro. Fui hoje, c o m m. a querida filhinha Claire,
jantar c o m m e u pay, e m sua caza - que eu alluguei e paguei) fora da Agua-Ardente rua do
Costa Cabral. Minha filha estava n o collegio, em casa de Madame Rozalia, rua do Almada n.°
210 -; fui buscal'a, viemos p . 1 m. a casa — rua de S a Catharina, onde a criancinha m e entreteve, e
d'alli partimos ás 2 horas e meia p. a caza de m e u pay. — O dia estava bonito: algum vento.
Jantamos bem, mas, n ã o sei que he. A falta de m. a may era-me sensível. M e u pay supposto
m e ame, é m . " fiancez e ama mais a 2 1 esposa. A primeira martyrizava-a — desprezava-a e ella
adorava-o! N ã o o adorava p . conveniência, p . que n ã o havia myster do seu ordenado p. a viver.
Esta seg. a esposa sim.

Mas Deus que me tirara do mundo a consoladora may, dera-me

depois uma filha. Este anjinho era a quem eu tinha o coração preso n'este dia memorável do
meu passado.
São 11 horas da noute. A m.a consolação, a m.a alma, o meu anjo, a m.a filha he toda a minha
riqueza n'este momento, - não tenho -, nem ambiciono outras.
Dorme a m.a ventura; dorme o somno dos 8 annos: Sonhava agora comigo e dizia em
francez "Papá allons faire une autre chose allons? — une petite chose...
E continua dormindo
Passava então na rua o povo grosseiro, as mulheres embriagadas, e gritando proferiam
palavras obscenas... Ouviam-se de instante a instante os paços d'alguem que passava.
_ Vou-me deitar Todo o meu capital reduzia-se a 18$33. La vem mais bêbados! Cantão, urram - Festejam
com a embriaguez, a devassidão
E o deboche o anniversario de Christo!!... Que burros!...
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Documento n.° GG
Ano

1864

Mês

Dezembro

Dia

25

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

25 de D e z e m b r o
Grandes desgostos me magoaram a alma todo o dia! Se p o r u m lado tive a ventura de ter a
meu lado thia e filhinha, p. outro vi a ingratidão de meu pay que foi jantar a casa de infame
intriguista viuva de meu irmão; soffri os atrevim. tos da criada Laura q. corriji com um par de
murros, e á noute com o Lemos, q. sem motivo (?) amoou e retirou-se! - A filhinha essa
dorme alli o somno da innocencia.

Documento n.° 67
Ano

1865

Mês

Novembro

Dia

24

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

24de9.bro1865
Claire, m. a filha completou hoje 10 annos. Fui jantar com ella ao palácio da Exposição. Ao
sahir-mos á tarde o dia estava horrendo!
Vento desabrido!
A o principio da rua dos Bragas quando lhe fallei em sua may torceu o nariz!...Sua may, que
ninguém será capaz de a exceder no acrizolado amor com que criara sua filha sendo p . isso
abandonada de sua fam. a .L.
Deus sabe quanto isto me magoou da parte de m. 1 filha.
Ainda mais queria ficar com uma senhora da nossa amizade e deixar-me so! Como as
crianças são mudáveis! E eu que a amo como um louco! — 7 e 2.m. da noute. Está uma noute
medonha!
Estamos sos sem creada á mais de 12 dias!
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Documento n.° 68
Ano

1865

Mês

Abril

Dia

13

Local

Ovar

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

N o Campo
" Ovar - D o m i n g o 13 - Abril - 1865
Meditaçoens
C o m o se está bem longe do bulício das cidades!...
A aragem da tarde gozada assim, entre pinhaes consola tanto a alma!
As avezinhas gorgeam poisadas nos ramos perpendiculares á m. a cabeça, sob os quaes estou
deitado.
Por aqui adiante não á ruas, nem praças, nem estatuas.

Campos de centeio, com tapetes

naturaes de verde esmeralda são bellissimos p. que o sol parece esmaltar-lhe e doirar-lhe a
formosissima côr!
La ao longe é formado o horizonte p . habitacoens da villa que destacam sobre o triste
escuro dos pinhaes.
A natureza tem sempre os seus contrastes, assim como os homens teem seus momentos de
tristeza e alegria.
O m e u companheiro ficou agora não sei onde: deixal'o. E u estou por aqui sosinho. O pobre
diabo cahio no spleen so p . que lhe disse francamente o que sentia: eu fiquei na mesma
situação moral como estava mas guardei quanto ouzára dizer em m e u dezabôno.
A experiência dos homens tem-me arrancado d'alma a fé tão pura que eu alimentava p. elles!...
Reconheço que se concentração do espirito é essencialissima ca n'este lodaçal de constantes
mizerias chamado - Mundo, em que apenas encontramos entre mil, um h o m e m b o m ,
delicado, condescendente, calado e p h i l o s o p h e
Queixam-se m. tos de mim, mas infelizmente essas queixas vêem sempre d'aquelles a quem eu
tenho obsequiado!

N ã o admira que isto suceda a u m mediocre artista.

Cicero, o grande, o immortal Cicero foi assassinado p. u m h o m e m a quem elle houvera
defendido em outro tempo.
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Praticamos m.135 vezes actos q. são naturaes ao nosso caracter, ao nosso temperamento, sem
a mais leve idêa de offender os nossos amigos ou conhecidos, ou aquelles de entre estes a
quem somos sinceramente dedicados, os quaes invertendo os factos, esboçam-nos com cores
cruas resultando andar-mos depois apontados pela sociedade, que vive e se alimenta
exclusivamente da maledicência.
Viver como vive o myzantropo é pois uma grande necessidade.
Tudo isto se refere a J. de L. e mais alguns; contudo quero m.to a este joven -
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Documento n.° 69
Ano.....

1866

Mês

Janeiro

Dia

5

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M . Q. S.

5 de Janeiro
Foi no anniversario d'esté dia solemne, de eterno lucto e saudade p. a mim, que meu pay entrou
em m. 1 casa com fins não sei se bons se maus.
Queria a todo o trance um retrato que elle mesmo me offerecêra quando deixou o Porto
partindo p. 1 L.*, retrato que neguei dar-lhe p. que o prezava mais que o prezariam essas duas
mulheres, may e filha com quem actualm.te está ligado.

Documento n.° 70
Ano

1866

Mês

Abril

Dia

1

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

A m.a vida
O mundo p. ahi folga e ri, e eu que tinha o direito de ser tão feliz como elle soffro desgostos
uns após outros sem que veja remédio possível p.a meu mal...!
P.r um lado a magoar-me dolorozam.te o coração a saudade pungente do am.0 do irmão,
do pay, do protector do anjo que perdi: - Jozé Bento de Freitas Costa Junior era um d'esses
homens virtuosos, nobres, sensíveis e leaes como são raros em todos os tempos.
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Documento n.° 71
Ano

1866

Mês

Abril

Dia

7

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela.,.C. M. M. - M. Q. S.

A m. a vida intima
7d'Abril-1866
Estive d'esde o dia de Paschoa ate hoje sem dinheiro em caza!
Obriguei-me primeira vêz na m. a vida a ir á rua das Flores a caza do Pacheco Freire empenhar
a m. a cadêa do relógio p. 600 r.s a qual me havia custado em Paris 75 francos.
N ã o chegaria a este lanse se o Moutinho, ourives, filho, m e pagasse logo os dous quadros de
costumes, Vareiro e Mulher na fonte que m e havia encommendado p. intervenção do M.
Novaes cujos sentimentos não conheço bem

Documento n.° 72
Ano

1866

Mês

Novembro

Dia

25

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

Hist. Sagrada
C o m p o z S. João o seu Evangelho na lingua grega em E p h e s o

depois do seu desterro em

Patmos, tendo 95 annos de idade, e escreveu-o a pedido dos bispos e fieis da Asia.
" N o principio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus
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Documento n.° 73
Ano

1866

Mês

Dezembro

Dia

24

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

24 de D e z e m b r o
7 da manhã)
1866
H o n t e m havia ido á Foz p. a consultar o D. o r Arnaldo G a m a relativam. te ao costume de Luiz de
Camões (quadro que vou mandar a Paris) e na volta, m. 1 filhinha, q. havia ficado so em casa,
ma preparava uma delicada surpreza.

Era o diploma e Cruz de Cavalleiro de S. Mauricio e

Lazaro com que me brindara El-rei d'Italia Victor Manoel 2.°
Estava o embrulho, tal qual viera sobre m e u prato, cuberto com o lenço bordado de Claire e
o guardanapo p . cima. C o m o á Vz hora voltasse o carteiro saber se m e fora entregue, lhe disse
que sim sahindo á salla
O n d e Claire desenhava p. a que m e dissesse onde tinha posto a Carta ao q. a pobre
innocentinha algum tanto tímida me disse: Olha papá esta sobre o teu prato, na mêza era a tal
coisa em que eu te pedi não tocasses antes de jantar.

Fui logo descobrir o que havia e

encontrei u m grande embrulho (papel côr de mel) em forma de Carta, e palpitando-me o que
era, corri á salla sentar-me ao lado de m. a única fam. a e companheira fiel, sincera, que me ama
com o puro amor dos 11 annos, ao lado de m. 1 filhinha p. a que partilhasse da m. 1 ephemera
ventura. O timbre com lacre vermelho no I o subscripto era o da Caza Real de Bragança e lia-se
depois do meu nome, - D o Camarista de Semana. - D e n t r o outro subscripto (papel branco)
escripto pelo nosso Ministro em Florença (Borges de Castro), portuense, com timbres de lacre
vermelho (o seu brazão), e dentro de tudo isto uma caixinha, verde escuro com a Coroa Real, e
as iniciaes V.E. tudo doirado, contendo dentro a Cruz de Cavalleiro de S. Mauricio e S. Lazaro,
com fita verde ondeada, e o Diploma em papel cartão com o Sello da Casa Real de Sardenha,
seguro com o laço tricolor, e mais uma carta do Conde de Castiglione, escripto em italiano m. to
lisongeira.
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Esquecia-me escrever que fora o meu am: Marquez de Souza Holstein, então Camarista de
Semana quem me enviou tudo de Lisboa, acompanhando-o com uma lacónica mas bem
amável carta.
Ahi teem os meus cobardes inimigos, os meus fingidos am.os e collegas a resposta, o premio
das suas infâmias!

Procuram todos os meios de rebaixar-me já como homem, já como

artista!... Ahi teem, repito essa alta prova de consideração que me dá o generozo monarcha
Victor Manoel Rei d'Italia

86

Documento n.° 74
Ano

1867

Mês

Janeiro

Dia

5

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

5 de Janeiro de 1867
À memoria de m. a Sancta may

14 annos d'orphandade! - 14 annos de dôr immunda, de saudade amarga! Por q.*5 provas
cruéis tem passado este infeliz coração depois que me deixas-te mai da m. 1 alma!

Se é certo

que o espirito não morre, e que os bons teem a sua recompensa aos pes do Creador, tu
virtuosíssima may, terás conhecido b e m o filho que ca deixas-te - Bem tem eUe pago as suas
desobediências, as suas loucuras de criança, suas travessuras naturaes das imaginações vivas.
Já com os falços amigos, já com os collegas, já com m. a filha e sua may, tenho esgotado bem
o calice da amargura!...
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Documento n.° 75
Ano

1867

Mês

Agosto

Dia

7

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

Viagem a Montemor-o-Velho
Agosto 7 - 1 8 6 7 Parti de casa ás 6 menos % da manhã. A Mariana ficou com Claire durante a m.a auzencia. O
dia amanheceu bellissimo. Segui a pe até á estação das Devesas, sendo o retábulo conduzido p.
um homem empregado ao qual paguei 240rs. do carreto. Pelo retábulo pag. 10 rs ate
Formoselha e pelo meu lugar 1.950 rs. Pouca gente p. a viajar: falta de vida.

7 horas - Toca a sineta
Segue o comboio misto. Tenho por companheiro um sujeito cuja phisionomia tem tal ou qual
semelhança com o busto de Demosthenes, mas a qual o tempo estragou as formas mais ao
lado esquerdo fronteiro a mim um alto pobre homem parecia servir para um Bachi de Rubens,
e a meu lado um outro viajante tinha estampado no rosto a feição característica dos nossos
soldados de tarimba; este alarve usava bigode e pêra, e cada palavra era uma asneira. Fez-nos
entender q. já estivera no Rio de Janeiro. Chegamos a Formoselha ás 11 e meia; até aqui foi a
coisa bem a

ser no momento em que sahi em Aveiro p. 1 verter aguas, ter entrado n.°

passageiros, e um d'estes — padre — senta-se no lugar do meu Demosthenes tirando do seu
lugar o palleteau q'elle havia deixado.
Disendo em que lhe haviam invadido o lugar respondeu o padre "que não havia previlegios
mas tendo erguidos os olhos do jornal. — Respondi "mas ha attenções q. valem mais q.
previlegios"
O sol queimava; na estação de Formoselha me disseram que horas da carreira entre
Monte-mor e Figueira só partia ás 3 horas. Não recebi com sangue frio a triste nova. Esperar
era-me impossivel; oppunha-se meu terrivel e impaciente génio. Juntei uma mulher p. me levar
o retábulo p. 100 r! e puz-me a caminho com calçado estourado no mesmo dia; felizmente não
me mortificava. Tinha uma légua diante de mim. O cantinho é plano, e logo adiante da estação
estava a aldeã de Formozelha; se de formosa lhe vem o nome então zombavam da pobre e
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triste

povoação. Em seguida deparei com um regato largo, contingente do Mondego;

assombrava com arvores magnificas, c. alguns grupos de gentes ou cavando outra lavando; ao
longe via-se Montemor-o-velho com o seu arrogante Castelo formando o vértice da montanha.
O tom era suave ornado a cor de cinza. Durante quase todo o caminho segue o viajante
proximo ao regato pantanoso que o distrai, se elle tem alma; este regato é ornado de
quantidade tal de plantas aquáticas , tem tal quantidade de flores brancas em forma de callice
vivendo em fam.a com outras roxas e aquellas côr de canário ; é tal a quantidade de rans que se
aquecem ao sol sobre a relva, p. entre as flores que a guarnece que a cada passo vos saltam
d'entre os pes dúzias e dúzias arirando-se ao pântano, onde se prolongam p. a nadar,
aconchigando-se logo. Assim distraido esquecia eu o ardente sol e calor quando deparei com
os mais lindos peixes vermelhos e grandes que encontrar se possa. Nadavam entre outros
quasi juntos - Quanto mais me aproximava de Montemor mais bello e pittoresco era o quadro
que já se avistava o Mondego; os barcos á vella, areal, arvoredo, e feirantes, elles de carapuça
vermelha, pau e vara pau, jaqueta ao hombro e uns em calção, outros de calça de saragoça.
Guiando uns o seu carro carregado, outros montados nos seus burricos fazendo das pernas
pêndulos levando o pau metido entre as pernas e a albarda.
Ao aproximarmo-nos do Mondego já a chegar a Montemor, a lindissima paisagem dava um
óptimo quadro.
O castelo todo em ruinas la em cima e a povoação descendo ate à planicie, ornada de
arvoredo rude a quem passa p. entre areaes o Mondego; os carros carregados, os burricos, as
mulheres com saia arrigaçada ate às partes genitais, os barcos em sua magestosa vella, e os
barqueiros vestidos como os vareiros que á vara em atittudes realmente athleticas os fazem
seguir viagem é este um conjuncto q. seduz a vista e alma do artista.
Seguindo sempre a bem boa mulher, esbelta e de bellas proporções, nova ainda e viuva com
3 filhinhos, atravessamos o mondego em um pequeno barco que abordou outro na margem
parado p. onde saltão os passageiros: paga-se 5 reis, mas achei tão pouco q. dei 40 rs ao
barqueiro.
O areal encommodava-me os pes. Vinha m.m gente da feira quinzenal que alli tem lugar na
grande campina á entrada da villa; ainda estava m.** gente feirando. Observei costumes os mais
pittorescos de diversas povoações; domina m.to o vestido de Vareiro, e muito de Coimbra,
Murtosa Ílhavo xxx
Preguntando-me a mulhersinha p. a onde me dirigia, lhe disse q. p. a casa do Reitor Cardote.
Ah! Já sei! Conheço m.to bem, e subimos uma pequena encosta

entrou logo n'uma rua estreita

onde tristíssimas habitações apresentavam pobre espetaculo!
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Subi ate casa do Reitor, bati, fallou de la uma mulher - depois callou-se, ali que a carreteira
entrou e la foi averiguar o negocio. D'ahi a um instante veio o Rev."10 que me recebeo bem
impaciente p. ver o retábulo.
Depois de conversarmos veio o seu irmão, a quem me apresentou.
Jantamos com soffrivel alimento em modesta louça sobre a clássica toalha de grosso linho
quasi como tecido de colcha.
Passado algum tempo fomos p. a Igreja dos Anjos com o retábulo e houve difficuldade em
collocal'o no seu logar; 2 escadas velhas era todo o material p. o trabalho. Ao desenrolal'o
soffri moralm.te, porque algum do papel que embebi com azeite estava collado á pintura, e este
liquido tinha manchado parte d'esta. Collocado o retábulo no camarim do altar-mor notei que
se não via; havia reflexos mas ignorava-se a verdadeira cauza. Todas as phisionomias, do
Cardote e dos outros se ressentiram em expressão pouco favorável. Finalmente era a janella do
coro fronteira ao altar-mor que dava motivo ao nenhum enthusiasmo aos circunstantes, logo
se tapou. Cardote e os outros se reanimaram - Agradou-me a transformação p. que aquella
gente pouco ou nada comprehendia de luzes e sombras.
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Documento n.° 76
Ano

[1867]

Mês
Dia

Local

Paris

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Claire
N'est-ce pas que la Sainte Vierge est si belle!
E t tous les petits anjes! C o m m e ils sont heureux au tour de la mere de Dieu!
T o n petit frère heureux comme ceux-là est aussi au ciel parce qu'il aimait beaucoup le b o m
Dieu, son père, as maman et as petite Claire.
Travaille beaucoup ma chérie et tu verra c o m m e tu viendra peut-être à Coimbra m'attendre
avec la Mariana ou sn. a Josepha.
Peut-être dans trois jours je quitterai Paris.
Je travaille toujours et aujourd'hui je finirai l'analyse aux sculptures italiennes et puis c'est
fini: lis toujours les journeaux ou j'ai écris mes articles.
Adieu chère enfant. Ecrit à ta maman. E t prie le b o n Dieu et la Sainte Vierge pour ton petit
frère. Je t'embrasse de tous coeur
T o n papá
Re2ende
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Documento n.° 77
Ano

1866

Mês

Dezembro

Dia

29

Local

1871

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

Palavras de Christo
"Ninguém pode servir a dous senhores: p. que ou hade aborrecer um, e amar outro: ou hade
acommodar-se a este, e desprezar aquelle. N ã o podeis servir a Deus e ás riquezas.
"Guardae-vos dos falços prophetas que vem a vós com vestidos d'ovelhas e dentro são lobos
roubadôres
"Pelos seus fructos os conhecereis. P. ventura os homens colhem uvas dos espinhos, ou figos
dos abrolhos?
"Toda a arvore boa dá bons fructos: e a ma arvore dá maus fructos. Assim pois pelos fructos
d'elles os conhecereis
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Documento n.° 78
Ano

1878

Mês

Agosto

Dia

5

Local

Paris

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

7 da manhã

Paris 5 - Agosto - 78

Completa-se hoje, ás 5 e trinta da tarde (lmez) que te deixei, m. 1 Claire. A um mez que p.* ahi
estas entregue á tua probidade, ao teu b o m juiso.
Escrevo-te expressamente p. a que me mandes uma madeixazinha do teu cabello, porque,
sendo aqui; a maxima parte das mulheres (louras) desde o louro acinzentado ate ao vermelho
çarrote! Usam agora dous bandes que caem paralellos nas costas. Isto é lindissimo. — Mandante a madeixita - Se eu vir que he barato - se não vir que he nada se perde - Manda-me sem
falta as medidas p. a o peignoir. Encontro-os por aqui a 800 rs e mais.
Toda a classe do trabalho, burguesia, todas as mulheres que tem estabelecimentos n o rez do
chão, tudo está em casa ou sae á rua com os peignoirs que apertam ou desapertam, caindo a
direito; e sempre o sapato assim (desenho) são lindissimos estes sapatos com a espécie de
presilha e laço, deixando o pe

quasi todo descoberto. Agora usam m. to

de um chailesinho

como no tempo de Marie Antoinette que p õ e m sobre os hombros, atando-o na frente com u m
laço m. t0 largo. Quanto a chapeos são taes vareados de formas — quantas as caras. N'esta classe
costureiras aparece cada mafarrico tudo elegantemente vestido, com cintas e corpos tão
perfeitos p. causa dos coletes usados agora - que sobem e descem m. to - que a maxima parte
das mulheres sejam baleias assim (desenho) como ha m. t o com costado quasi de melão sejam
magras é sempre o m. s perfeito de forma que poderes imaginar!!
As flores são a adoração das Parisienses. A cada m o m e n t o verás passar uma mulher com o
seu vazo na mão, embrulhado e a planta em grande cartuxo. - E m quasi todas as janellas - as
flores, sempre as flores! - É pasmoso!
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A nobresa de porte, a nobresa nas damas de balcão, seja no cornrnercio dos vinhos, seja no
mais esplendido estabelecimento, he admirável! Nem ás vezes erguem os olhos p. a quem entra
e compra. E simplesmente um - merci monsieur ao entregar-lhe o dinheiro, e mais nada; e
depois sempre simples e bellamente vestidas - rostos entre o altivo e o bello. Ha perfis aqui
que tu te quedarias pasmadinha a olhal'os pela grandiosa e pela finissima cutis.
São 9 horas. Acabo de almoçar, já deitei o meu remendo no (desenho) da calça. Tem sahido
bem o concerto que fizeste. E assim vai a gente indo. - Mas estava com apetite devorador!! Nem a mais leve dôr d'estomago. Como não entra na barriguinha, nem broa nem batata - nem
arroz, e não me sentei durante o dia senão p. a comer, talvez seja esta a medicina. E lá , filha,
não dês tratos á tua pobre cabeça; não queiras endoidecer na primavera da tua vida. Eu preciso
de nétinhos y entonces - quero-te forte, pacifica - raisonnable.
Medidas - madeixita. Não creias que me privo de nada. Se me visse atrapalhado partia logo
d'aqui.
Então não tencionas mudar nada nada? Enfim se a maior parte já estivesse na casita de
arriba bom era. Já subiste ao quintal? — Que panorama, grande Deus! Isto aqui, nem a gente vê
as estrellas, nem o ceu, nem a lua! E de dia onde está o horisonte n'uma cidade em que ella se
avista assim como ahi o alto de Villa Nova! - Hontem sahiu aqui outro balão; pairou talvez
uma légua d'altura, deitando o homito m.1"5 papeis. - O balão das Tulherias sobe todos os dias
preso ao grosso cabo.
Teu do C. Chiquinho — que te envia mil saudades, e mil beijocas. — Lembranças a essa gente
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Documento n.° 79
Ano

1882

Mês

Julho

Dia

7

Local

Porto

Tipologia

inscrição em rascunho de carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Isto ficou em agua de bacalhau — como se costuma diser!
Porto 7 - de Julho, 82 - F. J. Resende

(Como não tenho agora outra distracção, ocopu-me em deixar estas lembranças a quem forem
parar)
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Documento n.° 80
Ano

1883

Mês

Fevereiro

Dia

2

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M . V. R.

7 da noute - Fev.° 2 - 1 8 8 3

Bellas-Artes. Continuei com o quadro da molhada de nabos - na cusinha - pela manhã - e
senti-me depois constipado pelo ar da porta do quintal.
Seguindo, na imitação da prateleira e da posta de carne, o processo da espátula, achei que dá
óptimo resultado ficando a pintura vigorisissima, nas partes luminosas; e, acompanhando este
processo com um pincel ora seco, ora com pouca tinta desde a meia tintaaté ao reflexo na
sombra obtem-se magnificos resultados.

Algumas folhas da ramada, nabos executados

também com a espátula ella deixando nos contornos e rendilhado da vejetação
Igualmente me saio excellente, o ensaio, d'embeber com óleo de linhaça, fervido, e agua de
raz, o cartão (quasi da espessura de u m pataco) e côr de caffé com leite, que comprei p . 120r!
que Freitas-Fortuna m a n d o u vir do papelista Xavier A execução de retratos

emmurchese-me

alma!... Esta outra pintura, ainda que

de

natura-morta, alegra-me — acha-me bem — converso com a naturêsa, enterpreto-a, estudo,
raciocino, finalm.te.

N o retrato sempre a medida exacta da cabeça, testa, sobrancelhas,

olhos,nariz, boca, face, e, m..^ veses os orelhões!...

Vou ao theatro, e, todavia, o meu estômago ameaça-me
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Documento n.° 81
Ano

1883

Mês

Fevereiro

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Fevr: 10 - 2.° - 83

O meu estômago tem-se mantido hoje; ate na hora- 11 Vz da noute) com a maxima seriedade!
Pois é d'estranhar! p . que o patife tem-me apoquentado de dôr d'ilharga!
E comi a m. a lasca de bacalhau çru e bebi-lhe a m. 1 pinga, e tomei lhe em seguida o meu cha
preto, com leite, pão torrado, biscoutos d'argolinha - e nada me fez mal ate agora! N e m o mais
pequeno symptôma de dores!
N ã o pinto á 4 dias ou mais, ter de sair e a falta de disposição foram as causas.
Hoje trabalhei algum tempo na cara da gorda foca, mãi do Anthero Guim. K
Se estiver seco o aparelho p. 1 o retrato do D. o r

Adriano, antigo Comissário de Policia,

principial'o-ei, porque, á vista do supapo q. levei pagando 105$250 r.s não há remédio senão
arranjar dinheiro depressa, já q. o Governo (o tal governo regenerador) que d'antes pagava no
dia 5 ou antes, e agora, que perdeo a vergonha e quer perder o paiz nos está fasendo esperar!...
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Documento n.° 82
Ano

1883

Mês

Março

Dia

5

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Março, 5 - 1 8 8 3

A morte de Luppi continua a impressionar-me.
bem, e a arte um grande talento.

A sociedade perdeo n'elle um h o m e m de

A academia de Lisboa perdeo tudo!... Q u e m temos nós

para substituil'o? Crianças...so crianças.
Luppi era p. a Portugal o que fora p. a a França o eminentíssimo Gustave Doré!
vagaroso n o seu trabalho porque pensava muito.

Era Luppi

O seu systêma d'illuminar os seus retratos

sob a influencia da eschola de Rembrant não tinha não tinha nem tem, entre nós, imitador,
assim como o não teve, nem tem, o seu m o d o de pintar
O seu ultimo quadro - Vasco da Gama partindo p. a a índia - he de superior quilate; estylo
largo, sem rninudencias, n'elle há a alta qualidade da composição, da prespectiva e da altiva
nobreza d'aquelles famosos tempos.
"As lavadeiras no Mondego", também valem m . "

Querendo levar o estudo da verdade tão

longe quanto lh'o permittia o seu talento elle, Luppi mandou ir uma porção d'areia p. a o seu
atelier. E u a vi um dia quando no seu salão d'estudo o visitei.
M.'° teria ainda que escrever a respeito d'esté notável pintor, mas falta-me o animo!...
E que a m. 1 alma já se acha alquebrada!... Já não é a alma forte dos meus tempos juvenis.

A

legião de demónios chamada - paixão - tem-me esmagado e acabará por me aniquilar quando
não bastasse este constante padecim. to estomacal e cerebral, e apertos d'urétra.... - 10h. da
noute
(so, no m e u quarto ao rez da rua)
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Documento n.° 83
Ano

1883

Mês

Março

Dia

9

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Dia 9 - 3.° - 83

Fui a Santecinhos, levando os seus ferros p. 1 chumbar na faxa de pedra sobre a sala.
N o meu regresso, o m.°, fui pela via férrea, em construcção, até Guimarães; jantei la (reles
jantar) na antiga Joaninha, pelo que paguei 450 r.s

D'alli, ás 3 menos 10 da tarde, segui, a pe,

até Villa Nova de Famalicão onde cheguei ás 7 da tarde, e, ao chegar partia p. 1 o Porto o
comboio! Pernoutei n o hotel ao lado da Estação; tomei cha com leite e torrada. Cama limpa mas nem espelho - nem mesa - nem peniqueira! - e toalha de mãos, já servida, assim como o
guardanapo, em Guimarães.

Como única lembrança da m. 1 digressão de que hoje me

arrependo, pois andei talvez 8 léguas, conservo apenas uma toupeira - que encontrei - viva
como nadando com as mãos palmares, muito rosadas, n'um desaterro antes de chegar a
Guimarães.
Como marchei apressadam. te até Villa Nova, desenvolveo-se-me a antiga dôr sobre o
coração, que d'um m o m e n t o p. a outro me pode causar a morte, em consequência do excesso.
Se acabar acabei; não soffro m. s , nem as almas dannadas se importarão m. s comigo

99

Documento n.° 84
Ano

1883

Mês

Março

Dia

15

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

15 - 3.° - 83

Sinto-me tão indisposto, tão desalentado que não sei o que me espera....
Vontade completam. te perdida para o trabalho! T u d o m e aborrece!
As noutes não as passo mal. Depois da marcha violenta de Guimarães a Villa Nova de
Famalicão, onde se m e desenvolveu a pontada sobre o coração, esta não me tem deixado.

São

estes excessos que devem dar cabo de mim, quando a complicação d'outras moléstias não me
encurtassem a vida. — 10 da manhã.

Documento n.° 85
Ano

1883

Mês

Março

Dia

25

Local

Tipologia.

Passagem de diário

Entidade de tuteia...C. M. P. - C. M. V. R.

25

D o m . " - Paschoa.
- Fulares - nem um!

E s t o u so!... e com a m. a terrivel dôr no quadril esquerdo!
E tantos presentes tenho feito devidos aos meus pincéis - (presentes

de 30:000 rs !) C o m o este m u n d o é canalha !!
T e n h o aqui uma carta de C. Enganei-me não é uma carta; é um bilhete de visita, dÍ2 so
simplesmente - que m e comprementa e que m e deseja m.12 saúde.

O mundo canalha

principia pelos pulhas d'hoje !!..
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Documento n.° 86
Ano

1883

Mês

Maio

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

10 - 5.a Retrato da senhora do Guimarães (Estamparia do Bolhão) foi hoje. - voltar p.a
retocar (culpa a photografia
D.° p. a Matosinhos — concluido
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Documento n.° 87
Ano

1883

Mês

Junho

Dia

24

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

24
Carta a Batignolles

Fui a Sobrado, passar o dia de S. João em casa do Abbade. Jantar abundante - á antiga
portuguesa.

A parentela enchia a mesa.

A dança dos chamados Mouros ou Christãos

(mascarados) com chapeos infeitados de plumas vermelhas, espelho, roupas garridas os outros
(Christãos ou Bugios) com toda a sorte de trajes, turbantes, espadas de ponta ou

floretes,

pegando nos punhos com lenços de renda, e um doce espetado nos floretes, saltando, pulando,
correndo em duas alas e o chefe passando depois

pelo meio à retaguarda xxxx ; um outro

mascarado fingindo reger uma orchestra com uma companheira (uma caricatura; depois há um
combate, um supposto castello (são alguns paus formando tablado) e assim foliam ; na I a
corrida um dos chefes ajoelha a porta do adro e recebe agua benta. Finalm. te é pittoresco. Vou
a pe até Vallongo, tendo ido até Sobrado em carro descoberto por conta do abbade q. me
recommendou ao Seara, regedor de Vallongo o qual me esperava á porta da Estação.

As

dores n o meu cachai direito desesperavam-me, passando triste em frente do pittoresco arraial.
O tecto da capella mór de Sobrado é uma bellesa d'ornamentaçao em castanho!! Está caiado,
ou borrado a branco; talvez seja do tempo de D . Manoel
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Documento n.° 88
Ano

1883

Mês

Julho

Dia

28

Local

Paris

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...c. M. P. - C. M. V. R.

Paris 28 de Julho - 83
E o ladrão do pardal a tormentar-me como na rua d'Alegria!

Ora m.a pobre piquena.

P.1 que tes estas tu a lembrar sempre de thios e thias, de madrinhos e de madrinhas, e de não
sei de quem mais.... se no mundo, actualm.te, tu não tens senão uma pessoa que se interessa
d'alma e coração por ti?
C

n'essa parentela toda! Eu nem me lembro de semelhantes firmas - a não ser de teu

thio. Até preguntei a J.... que diz ter conhecido essa fam.1, mas de quem nunca mais, desde que
sahio da sua visinhança, teve noticias.
Então uma carta tua de 6 paginas!!!! Irra! Nem salto, nem brinco, nem descanço. So
trabalho, so escrevo, so pinto (os 2 retratos) so analyso esta vida pariense, so me aborreço hoje
de morte d'estes demónios que se podem, tiram-nos a pelle. - Pois este batedouro todas as
manhãs dos tapetes! Com as taes cousas de junco. São capazes de estar Vz hora n'isto. Como
me ataca os nervos!
Pois o que reçóna com'a burro ao meu lado? - Olha q. são quasi 8 h. e alma do demónio
ainda ronca!

Olha infantinha, eu não tenho d'escrever p. a jornal nenhum; se o tenho feito é

porque me agrada contar aos patrícios o q. por ca vai: O tempo chega-me e cresce-me.

A

esta hora já eu conclui a 4* dos meus petits bons hommes. - Eu que te mandei o Com. Port.
Pensando que o C. o não mandaria. - Cá tenho a medida da patinha. Como estes demónios
são todos de uma impaciência sem limites, veremos ao comprar, se se escangalha o negocio.
Quanto ao selo é p. que eu talvez me enganasse pondo um de 15 cent em lugar de um de 25
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cent. — a côr aqui não faz ao caso. Espero saber se recebes tu o contracto da casa sohloss p. a os
2 retratos. Espero ter hoje as ampliações — se m'as derem; e Deus sabe como ficarão. Ahi: a 10
tostões aqui a 4.500rs e isto p. grandíssimo favor.
3 da tarde
Venho de casa de D. Barbara: passei bem (jantar) almoço, doiem elles aqui 2 franquitos.
E vai tinha eu ido ao Judas e vai elle arranja-me outro retrato do irmão de um hospede, este
doente, e aquelle fallecido — mas que se lh'o faria por 100 franquitos; e vai eu (é so besta) havia
de deitar a patacuada fora oh! não oh! não; apanha-se tudo.
Em quanto concluo os dos brazileirotes lhe dou o d'elle

quer deixar - o do mano -

Vou ao outro lado a uma légua ver os trabalhos expostos na eschola de bellas artes para o prix
de Rome.
M

:,

Muitos, m.

tos

tos

tos ,

tos

, m. , m. , m.

M.ms beijinhos, beijinhos do teu
Papasillho
Chiquinho
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Documento n.° 89
Ano.....

..1884

Mês

Janeiro

Dia

5

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Q u a n d o os outros cantão choro eu

- 5 de Jan.™

1853

sab. - 5 de Janeiro

1884

Minha Mãi!
31 annos d'orphandade!

Se é immortal a alma tu me viste hoje, espirito dulcissimo d'aquella que tanto amei, tu me
viste beijar-te, a fronte do teu craneo la na igreja da Lapa, sosinho n'um gabinete onde era
escaca a luz.

Olhei o teu cérebro e a m." memoria revestia-o com as tuas formosas feições e

com a expressão meiguissima e angelica do teu rosto.
Tomei nas mãos a tua caveira a que está ainda ligado teu bello cabello e compuz novamente
esse enfeite natural que a decomposição dos corpos não quis roubar-te; d'esté formoso cabello
cortei, da extremidade uma madeixa que trouxe como recordação a m.a filha.
Depois, mais consolado, porque fui ver-te e fallar-te e beijar-te, tornei a envolver teus restos,
fexando o caixaosinho de metal, onde estão guardados e retirei-me, agradecendo ao cartorário
Santos.
O dia apresentou-se triste como luctuoso é sempre para mim
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Documento n.° 90
Ano

1884

Mês

Fevereiro

Dia

27

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

27

Modelo Francisco p. ir à phot- Biel 2 veses
Duas provas de u m lavrador e um vareiro

200
1:000

P.a a encommenda acima mencionada
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Documento n.° 91
Ano

1884

Mês

Novembro

Dia

24

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

24 - Segda fr.1
M. a Filha, m. a alma, m. a vida. Seu anniversario
29 annos
Q u a n d o a tempestade passava sobre nós tudo era m e d o n h o
Veio a bonança tarde sim, mas veio!
A desvintura paira, d'outra forma, sobre nós...
A tua antiga e robustíssima saúde aniquillada!..

A m. a alma esmagada, ferida de morte

lembrando-me do teu fucturo, se me sobreviveres, do meu fucturo se me faltas!
Ai! Deus! Soffro tanto, tanto, tanto!....
Vivi para m. 1 amantíssima mai, como vivo p. a esta idolatrada filha...
Deixo tudo e a todos por ella, so por ella que é hoje a m. 1 consoladora companheira, única
n o mundo!...
Jantamos sosinhos m. s uma vêz.
Repetir-se-hão estes dias venturosos?
T e m p o , tu o dirás.
7 da noute.

Alegria, 547

Escrevi a Eduardo e Amorim
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Documento n.° 92
Ano

1884

Mês

Dezembro

Dia

12

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

E n c o m e n d a religiosa p o r Franc. co G.lez Martinho, da Regoa

12

S. Francisco, para o hospital. — O christo na cruz e o santo a abraçal'o
Alt ..
Larg ..

1,30
77c

Marquei-lhe o preço de 15 libras
Responderam q. o hospital é pobre - que não podiam; que bastava uma pintura com tintas
grossas — Levaram tarêa....
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Documento n.° 93
Ano

1885

Mês

Janeiro

Dia

17

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

17
Peças, vieram m. s duas, ficaram la duas - Paguei

20:010r. s

H a n h e m a n n . Continuo com os esbocetos p. 1 esta alegoria de 3 metros d'alto. Tenho 3 a óleo,
2 á pena, e um esboço em barro figuras pequenas. Resolvo ser sentada a figura de Minerva
ficando

Hanheman de pe, em atittude reverente. O s primeiros raios solares aparecem no

horÍ2ontee para ca a cidade natal do protagonista onde elles se projectam; a Ignorância
espantada, no primeiro plano; a Inveja subjugada, joelhos em terra, nem p. a la olha, e tem nas
mãos e na cabeça as cobras: o grupo de Minerva paira n o espaço com os atributos da medicina,
da sciencia e da pharmacia; os geniosinhos tem alguns atributos nas mãos e um d'elles lança a
terra flores e plantas medicinaes; outro leva o faxo da luz intellectual e da medicina.
Minerva tem na mão esquerda o busto, a óleo, de Rebello da X Silva (que encomenda o
quadro) e com a direita coroa Hanhemann.

X Este miserável pulha, este degenerado portuguez que m e recusou este quadro, tentando
praticar outra vil acção com o antiquário Luiz não querendo liquidar a conta de 5 contos
restando-lhe ainda 2 contos foi demandado e pagou a divida e custos do processo

F. J. Rezende - 1.°- 2.°- 92
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Documento n.° 94
Ano

1885

Mês

Janeiro

Dia

30

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

30

Ignorância. Photografei a modelo no Biel

Documento n.° 95
Ano

1885

Mês

Abril

Dia

26

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

26

Hanhemann.

Está quasi toda formada em gesso a maldita estatueta do Progresso - que

tanto me tem apoquentado o espirito e o corpo pela infelicidade n o trabalho

E assim

N ã o me servi p o r fim; enchia de m. s o espaço inferior ao grupo de Minerva e Hanhemann
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Documento n.° 96
Ano

1885

Mês

Maio

Dia

14

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela.,.C. M. P. - C. M. V. R.

14 - Carta a Moutinho - que não altero o esboço a Hahnemann

Documento n.° 97
Ano

1885

Mês

Novembro

Dia

24

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

24

D. a a Anthero (do Bolhão) a assignou

Claire completou hoje os seus 30 annos!

Quasi 30 annos de sobresaltos que lhe

arrancaram a robustíssima saúde d'outros tempos!
A alguém se pode attribuir seu infelicíssimo estado actual.... Soffrendo como soffre, quasi
diariamente, tel'a-ei por companheira m.*0 tempo? Mau prescentim. to é o meu. - N ã o melhorou
com a viagem.

M. 1 sempre lembrada mãi morreo me nos braços e fui eu seu enfermeiro.

Sorte fatal, reservarma-has tu o m e s m o triste papel p. 1 uma filha, único amparo q. n'este
m u n d o m e resta?

Se tal suceder quem sabe o que sera de mim....

Passamos este dia sosinhos; pintei u m pouco n o retrato de D . Carlos; depois e antes, o
menage. Depois de jantar m. 1 filha deitou-se até ás 6 h . l / 2 sempre com dores, estômago, peito,
cabeça.
O dia não podia estar mais triste, nem mais húmido!! nevoeiro especissimo
Comprei-lhe uma colcha de crochet p. 1 sua cama que fui collocarno leito sem que ella
percebesse - Ficou m. to contente. Custou-me 4:500 r.s Escrevi isto ás 7 h. — agora subo p. 1 o
seo quarto: vou fazer-lhe companhia
Oxala que d'hoje a um anno eu a tenha ao menos como hoje.

Deus me ouça.
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Documento n.° 98
Ano

1885

Mês

Dezembro

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
10
S. Sebastão parado; retratos de três copias p. o s de D . Luiz, paradas ; quadro parado; la em
Santecinhos tudo ao desamparo, vinho por vender xxxx.
E m que estado anda pois esta fraca alma!!
Veio hontem H. Marinho tirar nabos do púcaro com relação ao quadro: nada colheo
Rebello, hoje carta sua. Grosseira !!

Documento n.° 99
Ano

1885

Mês

Dezembro

Dia

16

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
16

Morreo finalm.te o melhor dos homens! A alma mais perfeita que n'este m u n d o
conheci desapareceo p. 1 sempre!
Eis-me so!

Resta-me apenas esta filha. Perdida ella que venha a morte alliviar

me do peso insuportável da existência.
Depois de m. 1 mãi, n o m u n d o so tinha o Senhor D . Fernando que me deixou
orphão!...

Q u e vésperas de Natal, meu Deus!

D ' u m lado o canalha Rebello da Silva a

encommodar-me por causa do quadro; do outro este golpe profundissimo que me fere n o
interior do coração.
E esta pobre filha chora também e toma parte na m. 1 dôr; ella consola-me,
acaricia-me; procura atenuar esta magua que me mata.
A tua imagem meu real protector está sempre presente n o meu espirito em
quanto a razão me não abandona.
6 da noute.

Des. bro - 16 - 1885
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Documento n.° 100
Ano

1886

Mês

Julho

Dia

27

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
27

A n d o n'um mal estar que é uma verdadeira doença!
Absoluta desanimação!
T e n h o trabalho e sem coragem p. a m e apegar a elle!
Sera velhice?
Sera por ver esta infeliz filha sempre doente ? E agora com uma bronchite que
tanto a encommoda?
Vivo tristíssimo, e esta tristesa, esta ináção são a metade da vida perdida!...
Vamos indo - até cair
8 da manhã
Resende

Documento n.° 101
Ano

1886

Mês

Agosto

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
10

Claire: tem estado m. to doente desde o mez passado no Patrocinio
Escrevi, á dias á Meza de Braga p. a que prefiram (p. a a estatua da Virgem)
Simões d'Almeida ao escultor romano
Recebi hoje ordenado de mez de Julho - 43: 555 r.s
E a Besta da M e z a de Braga - não respondeo!
Não he d'estranhar esta delicadeza em Portugal.
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Documento n.° 102
Ano

1886

Mês

Novembro

Dia

17

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
17
Pasteur respondeo-me no m. mo dia em q. recebeo a m. a carta.
Copia da sua carta:
" Monsieur - Paris 14 nov. 1886
Teint pâle - pâle jaunâtre
Yeux gris foncé
Barbe très grisonnante
Cheveux à peine grisonnants
Mais qu'elle singilière idée de faire um portrait à l'huile dans ces conditions?
Enfin, b o n n e chance!
Recevez l'apurance de ma consideration très distingué

L. Pasteur

Documento n.° 103
Ano

1886

Mês

Dezembro

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Tem-me dominado como m.as veses a melancolia; m. a filha procurava, cuitada!
alegrar-me, ella q. tanto padece, mas não conseguia seu louvável intento.
O dia invernôso, tristíssimo, tempestuoso como tem estado concorreu, talvez, para
este mal estar.
São 10 da noute. T e n h o conversado com m. a filha; li-lhe tom brilhantíssimo artigo
de Castellar - "Arte e Religião"
discutimos a situação moral de m. a sobrinha
114
10

Documento n.° 104
Ano

1887

Mês

Janeiro

Dia

5

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

5 de Janeiro - 1 8 8 7

Acorda triste e chuvosa a manhã!
É bem q. seja assim para que eu não troque a saudade e a melancolia pelas alegrias enganadoras
do mundo!

Acabo de perder o primeiro dos meus amigos e mais virtuoso de todos que se finou no dia 1.°
do corrente; 4 dias depois é o luctuoso anniversario de m. a amantissima e incomparável mãi

T e n h o o coração cheio de dôr, e o meu cérebro desorientado pela desenfreada imaginação que
o povoa d'imagens lugubres!....
Ainda bem q. não estou so no mundo!

Deus deixou-me esta filha única como remédio

aos meus infortúnios.
V o u á Lapa cumprir a m. a peregrinação filial depondo sobre os restos mortaes de m. a mãi um
raminho de violetas, um papel com a expansão singela da m. a alma
8 V2 da manhã
F.J. Resende

A m. a santa Mãi, fallecida a 5 de Janeiro, de 1853 á 1 hora do dia.

"Alma gentil q. te partiste"
Camões
E E u fiquei, fiquei n'este vali de lagrimas, em companhia de m. a filha Claire, p. 1 chorar-te
sempre em quanto a razão, a vida e a luz d'estes olhos se não apagar.
Aceita pois este raminho de violetas símbolo da candura da tu'alma!
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Sobre a sua ossada deixei escrita esta singela expressão da m.a dôr.
Beijei, 3 veses a fronte de m.a mãi, em cujo craneo se conserva ainda todo o cabelo anelado
e formoso que o guarnecia em vida.
Passei o resto do dia com m.a filha que procurava suavisar a m.a magua e a m.a saudade
eterna!
Ai! Coração que ás de matar-me!..
Fran.co J.e Resende, nascido a 9 de Desembro de 1825 - no largo do Bonjardim que todo
pertenceo aos meus antepassados, do lado do nascente
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Documento n.° 105
Ano

1887

Mês

Janeiro

Dia

28

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

28

Passou mal a manhã (Claire) : quasi todo o dia deitada.
E u trabalhei m. t0 pouco por causa do meu estado moral.
N ã o tenho e n c o m m e n d a s á mais de 7 meses !!!

Documentor!.0 106
Ano

1887

Mês

Fevereiro

Dia

18

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
18

3. a Encomenda de u m busto a óleo, resultado de ter sido visto por este individuo o

retrato de Pasteur. Ficou justo p . 27:000 r.s
Recebi a photographia da mãi do b o m Manoel, da tabacaria Havanêza.
Chama-se Seixas o individuo. Fez-se outra photographia n o Celesrin Benard
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Documento n.° 107
Ano

1887

Mês

Março

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

10 "Quadro dos Pescadores de Matozinhos regressando na sua lancha á foz do rio
Leça"
Altura - 0,m, 96
Largura lm, - 47 -

Concluí-o n'este dia.
Tive dias em que trabalhei 10 horas.
Foi exposto no salão do Palácio d'Industria; a concurrencia (no dom.° de paschoa) foi enorme:
todo o publico ficou enthusiasmado, mas a canalha, a mercantil imprensa do Porto, uma não
fallou, a outra como Atualidade (Carrelhas) e Com.™ do Porto (Carqueja-Bento) so lhe
acharam algumas coisas boas!... nem viram a anatomia, nem os escorços nem o vigor, nem o
colorido local, nem a prespectiva aeria! Dando-lhes charutos e dinheiro levantam ao ar
qualquer besta...
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Documentor!.0 108
Ano

1887

Mês

Março

Dia

25

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tuteia...C. M. P. - C. M. V. R.

25

Quadro - Pescadores de Matosinhos, chegam com a sua lancha
Principiei hoje, de tarde (na cuzinha) por ser mais espaçosa: meti o ar quente; em 15
dias estava concluido
T e l a c u s t o u ( l m , 50)
Grade

l:8oo
" 6oo
2:4oo

Destino este quadro á exposição promotora de Bellas-artes em Lisboa.
Já escrevi a J. Ferr. a Chaves p. a me coadjuvar. - O s canalhas de Lisboa fiseram com
que Prieto o mudasse p. a um canto do Salão.

Disse-me hontem o Marinho (armador) que tencionam fazer uma exposição no
Palácio, so de quadros meus, quando os melhores estão longe
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Documento n.° 109
Ano

1887

Mês

Abril

Dia

22

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
22
Ministro da Justiça Beirão
Fallei-lhe hoje em casa do Baltar; tratou-me amavelm. te

quis vir a m. a casa vêr o meu quadro

dos Pescadores
Respondi-lhe que agradecia a honra que me dispensava, mas eu o levaria la. A 1 hora da
tarde fui. Estava la alguns membros da Associação Commercial. Beirão deu-me os parabéns e
que fallaria ao Presidente do Conselho de Ministros.

Q. do o procurei em sua casa, em Lisboa, disse a criada que so na repartição: indo la não o
apanhei
É como os outros...
3-12-92

Documento n.° 110
Ano

1887

Mês

Maio

Dia

27

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...Q M. P. - C. M. V. R.

27

"Pescadores, meu quadro exposto em Lis. 1 na sociedade Promotora de

Bellas-Artes. Proposta da Academia feita ao Governo p. a a compra d'esta tela. Foi a m. a
querida filha que lendo os telegramas de Lis. a : rindo m. to

e corando m. ro se ergueo da

otomana, no escritório veio ao pe de mim, disendo que eu já tinha lido e estava calado.
Que alegria e que enthusiasmo n'esta pobre rapariga! Bem se vê que lhe gira nas veias
o sangue d'aquella França amantíssima do bello e da gloria. Era rebate falço dos jornaes de
Lisboa.
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Documento n.° 111
Ano

1887

Mês

Junho

Dia

,

4

Local

Tipologia

,

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

4

A canalha de Lisboa, mandou-me outro dia o jornal com um insulto escripto á mão. Primo do patife Rebello da Silva
Hoje o jornal - Novidades - depreciando, rebaixando tanto quanto é possivel o meu
quadro dos "Pescadores"
O pulha que firma o artigo é o quadrúpede critico - Lino d'Assumpçao

Documento n.° 112
Ano

1888

Mês

Janeiro

Dia

5

Local

Tipologia..

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

5 de Jan. ro - 1 8 8 8
A m. a santa Mãi
D e u s quis que eu ainda vivesse mais u m anno para ir depor na tua ossada, que respeito e
guardo como reliquia sacratíssima, o meu raminho de violetas com duas folhas d'era enfeitado
pela tua neta.
Durante este longo período não acabaram, antes se multiplicaram os acerbos desgostos que
m e teem envelhecido a alma e ferido tão profundam."" o coração!
Foi no terrivel anno findo que a morte me roubou os meus melhores, mais fieis, mais
talentosos e virtuosos amigos!
Se não tivesse esta desventurada filha viesse a morte acabar com uma existência esmagada
pela perversidade dos homens...
Descança em paz, alma adorada, até que va reunir-se a ti
Teu a m a n t í s s i m o e infelicíssimo filho
Francisco
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Documento n.° 113
Ano
Mês

1888
Março

Dia

7

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

7

Nada tenho q. fazer até esta data!
D e que vai têr-se um n o m e aqui adquirido com alguns 40 annos de
trabalho ?!
O quadro de H a n h e m a n n aqui está e estará! A nada se move a besta
homeopathica!

H e que não param ao miseráveis intriguistas

Documento n.° 114
Ano

1883""

Mês

Abril

Dia

16

Local

Porto

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
Abril 1 6 - 8 8
Porto
Adeus filha m.1!..
1." contrariedade. Meti-me n o comboio de Lis. 1 pensando que era o de Hendaya-Roma
Voltei felizmente no comboio que vinha de Lis. 1 e entrei n'elle nas Devesas, sentando me na
plataforma ao chegar ás Devesas. Tive tempo de ir de volta saltando para o outro e d'elle para
este que segue a linha de Salamanca.
Estão aqui dezenas de tonsurados; tudo vai beijar o pe ao santinho de Roma.
E um ajuntamento verdadeiramente jesuitico.
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Documento n.° 115
Ano

1888

Mês

Outubro

Dia

6

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

6

Moutinho - carta - Lisboa
Busto a óleo, encommendado p . Joaquim Pereira da Silva e Souza (da
casa Simão Duarte) Ficou justo por 30:000 r.s
Está concluido: falta alterar a côr por m e ter dito Souza que tinha a sua
(côr u m pouco murêna)
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Documento n.° 116
Ano

1888

Mês

Outubro

Dia

8

Local

Tipologia

,

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Copia do rascunho que m. a filha Claire escreveo p. a responder aos dous escaravelhos
Rebello da Silva e se primo Pinto, empregado na farmácia homeopathica

do

cabeçudo Rebello-:
-Copia- Q u a n d o um h o m e m á sua palavra dada diante de uma senhora, falta com
maior descaro que n o m e lhe dá a sociedade? - Canalha!
Quando um h o m e m , sem brio, sem educação enxuvalha um h o m e m honrado
que fez os maiores sacrifícios para concluir a obra que encommendou, e como
canalha que é a regeita sem mesmo a vêr, que n o m e lhe se lhe dá? - Velhaco e
calloteiro.
Quando um h o m e m manda por um parente seu, sabujo, intriguista e infame,
insulta u m h o m e m honrado, doente, com uma filha doentíssima, - como se
apelida? - Cobarde
E a víbora, feita lacaio, que é seu parente, merece o chicote applicado aos
machos de liteira.
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Documento n.° 117
Ano

1888

Mês

Novembro

Dia

10

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
10

E s t o u so!

Faz hoje um mez que fui com m. a filha p. a Santecinhos onde estivemos até

o dia 4 do corrente.
Agora la está a infeliz doente em baixo p. a assistir á festa do Patrocinio.
Falta-me a coragem para o trabalho de retrato do filhinho de Ricardo Jorge, acabar o de
Carlos Relvas e uma Napolitana p. a o Pacheco, do Prim.™ de Jan. r0
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Documento n.° 118
Ano

1888

Mês

Novembro

Dia

22

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

22 -

Villa d o Conde . Fui n o comboio das 7 h. Vz da manhã a casa de D . Carolina Ermida

de Matos Silva (Rua de S. Bento) retocar o retrato de seu finado marido: trataram-me
admiravelm. te ...! Jantei la
- Custou o bilhete - ida e volta - (I a Classe)
Almoço

"

"

630

"

280

21Û

Villa do Conde
Visitei a igreja do Convento fundado por D . Maria 1."
architectonica, esta pequena igreja!

Era, na sua primitiva, uma jóia

D a sua primitiva ornamentação conserva a cupula do

púlpito pau preto com marchetados de latão: uma bellesa! Conserva os tectos uns de madeira,
outros em pedra qual d'elles o mais elegante; os de madeiras rendelhados, mimosos
correctam. te desenhados, foram-se a eUes os brochadôres. que se dizem nossos collegas, pois se
arrogam o titulo de pintores, e

mascaram-n'as com variegadas cores abrazileiradas! Saltando

como mouros, as estatuas dos fundadores D . Tereza e D . Affonso Sanches, este vestido
cavaUeiro, com seu montante e a dama com habito monástico pintaram as venerandas
esculturas com preto, branco, amareUo cor de carne

E note-se que o meio perfil de D .

Tereza tem a correcção e a belleza raphaelesca; se aquella senhora era semelhante ao meio
perfil esculpido devia ter sido a primeira belleza da sua epocha.
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Documento n.° 119
Ano

1888

Mês

Dezembro

Dia

9

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

9

6 3 a n n o s que completei hoje!

Algumas alegrias durante este periodo; pesares, desgostos profundíssimos e ladrões infames i
vida artista é o que so tenho encontrado ate hoje !!
Minha filha e a serva Francisca foram as únicas com quem passei este dia do meu
anniversario natalicio. H o n t e m à noute sentado n u m dos bancos da Águia d'Ouro, onde tão
honrados amigos, extinctos se sentavam também, contemplei a igreja de S r o Ildefonso
(embandeirada) na qual, disia e escrevia meu finado pai, eu fora banzado com pompa
Estou u m tanto constipado

Documento n.° 120
Ano

1888

Mês

Dezembro

Dia

21

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

21 - Misericórdia. Officio grosseiram. te redijido, preguntando-me quem me auctorisou a
expor o retrato de El-Rei, assinado p. o t Castro Solla

Documento n.° 121
Ano.....

1889

Mês

Julho

Dia

19

Local

Lisboa

Tipologia

Bilhete

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Filha do meu coração - Lis. a 19-7°-89
V o u doido de contentamento!
Vi á pouco o retrato da Rainha pelo affamado C. Durand. — Fica 30 braças abaixo

do

meu !! — N ã o é a vaidade = he a consciência que m'o diz — Ainda fico amanhã, e, se partir de
noute (8 horas) aviso de dia pelo taléfe. Imagina que o retrato da rainha q. fiz p. a a escola
normal é m. to superior em vestido, mãos e semelhança ao tal af..fa...mado! — e q. pulha de
vestido! - que pulha de m a n t o , q. pulha de mãos - que pulhissima cara - nariz assim (desenho
do nariz) - Uma preta - e, 5 contos!.,

p.p. p....
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Documento n.° 122
Ano

1889

Mês

Novembro

Dia

29

Local

Porto

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

Eminentíssimo Senhor Cardeal, Insigníssimo Bispo do Porto

Diz Francisco José Resende, lente jubilado de pintura histórica da Academia Portuense de
Bellas-Artes que, tendo sua única filha, m. dlc Claire Wilson de Resende, residência temporária,
no recolhimento de Nossa Senhora do Patrocinio, alli, o seu estado nervoso se aggrava de dia
para dia em presença de tantas contrariedades; esta minha filha, Eminentíssimo Senhor, que
no tempo do chorado amigo D. o r José Fructuoso, merecera paternais attenções e benevolência
concedidas por Vossa Eminência, desejava agora, attendendo ao seu dolorosíssimo viver,
sempre em lucta com variadas enfermidades, que Vossa Eminência, houvesse por bem
conceder licença ao supplicante d'entrar n o recolhimento do Patrocinio todas as veses que a
infeliz doente carecesse da presença de seu pai; que he seu único amparo, á cabeceira do leito,
e á vista das difficuldades que ora se apresentam:

Implora de Vossa Eminência a graça pedida.

Francisco José Rezende.
Porto 29 - 9 bto 1889

E. R. M. ce
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Documento n.° 123
Ano

1890

Mês

Agosto

Dia

Local

Lisboa

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.
Manhã

8 horas

Lis. a Agosto 90

Filhinha do meu coração

Completam-se, amanhã, 8 dias q. deixei n'esse repelente buraco, a menina — a menina, a feia
que choramingou

a feia! Ai, não: a bonita — a bonita

Tan bô — vir aqui — logo, logo, logo se a menina sentir algum encommodo - tan bô. - Bem
se vê que tens sangue de Carolininha na veia: - tan b ô ter veia e telha
Já vi, hontem n o atelier Fillon, 3 fotografias do S

zinho. Uma he sentado e elle assim

(desenho) U m verdadeiro macaco! A que se fez p. a S. P. to encosta a mão á espada assim
(desenho)
Filha: diz-me na volta do correio o q. ei de resolver p. q. eu, sim, eu se não tivesse a menina,
sim a menina, não consultava ninguém.
Tinha immenso desejo d'ir a Évora ver o novo theatro q. Carabôna mandou concluir á sua
custa e que tem o sobrenome do menino
T a m b é m queria ir á tal Tróia mas tudo isto custa o tempo e o pataco, filha. — O pataco!!
Custa-me o quarto 600 diários e alimentos nos restaurantes, 800 r.s m. s bocado, menos
bocado.

So me dão os teus sapatecos (2:500 rs) amanhã. Deus queira que te sirvam — Pois é

verdade, la vi em Cascaes a Boca do Inferno: é cousa medonha! — Gasta-se em vapor até
Pedrouços 50 r.s e de la a Cascais 100 rs e cheguei la ás 4 horas tendo partido ás 3 e voltei ás 5 e
estava n o hotel antes das 6 - Tan b o - mas sósinho, sem a menina. Deus te dê paz e algum
alivio — Teu amantíssimo
Papá
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Documento n.° 124
Ano

1890

Mês

Agosto

Dia

Local

Lisboa

Tipologia

Carta

Entidade de tutela.,.C. M. P. - C. M. V. R.

5 horas da tarde
Querida filha e exemplarissima e amantíssima enfermeira do papásinho

Pois é verdade, filha. - Cheguei á pouco de Setúbal — mas não comi la a bella laranja nem o
delicioso muscatel. E uma cidade alegre com a sua formosa bahia a sua espaçosissima alameda
onde está o cães e logo ao pe o quartel
Defronte avista-se Tróia onde tinha ido á caça dos coelhos o S....zinho, tendo levado
trabalhadores e madeiras para escavações, porque a cidade romana está coberta d'arêa.
Disseram-me que elle, o S. já trouxera de la uma terrina e mais objectos xx - A nossa direita a 1
légua de distancia a barra formando com uma hombreira o castello intitulado - a Torre - onde
as gentissimas réalésas irão tomar banhos (na torre não na agua) Elle mandou construir uma
estrada desde Setúbal até la onde, segundo m e contou o guarda da alfandega andaram alguns
mil operários á 3 meses !! O tal castello ficará mobilado com luxo, como está Belém xx P°. isso
q. a dotação não chega...Palmella fica longe e é um grande castello.
Pois é verdade: eu fico para fallar com o conde, a ver se o S... vem á photografia, mas os
demónios tinham-se saffado: la lhe deixei outra carta — ja são 4!! Disseram me que S. vem 5 a
feira ou 6* a Lisboa - mas eu desconfio q. o não apanho.
Jantei antes de hontem ca na casa e o guarda livros pôz na conta 900 rs Que os p!.... Como
melhor por 360 no caffe Grego, na esquina do hotel, - o amante biffe 2 ovos estrellados, a m. a
garrafa de vinho e pão e o petit vice - caffe — tão bô — petit vice
Diz lá (palavras riscadas) que vi n o atelier do rei — no chão sem moldura a pintura de um
velho de barbas brancas, feito pelo cunhado. — no chão encostada!!... Mas he que D . Amelia
pinta como um homem: entre outras coisas vi a cabeça de um pescador feita por ella (a óleo)
sobre a tela aparelhada, e sem fundo q. é vigoroso e largam.' 6 tocado e desenhado; também
copia mulheres nuas, a óleo, e costumes como não pintará Sousa Pinto, pelo menos dous que
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la vi. - Diacho da mulhersita! Tem eschola e talento. Ai! Se eu tivesse um atelier assim!... O
atelier de chérubins. Lagoa — silencio consolador; este do Rei não se ouvia uma mosca!
Eu, graças a Deus, tenho passado sempre bem do corpo e da alma; ninguém embirra
comigo - não embirro com ninguém.
Não chego de noute ahi não: eu prevenirei tudo: ate estou com gana de mandar estar ahi
uma carruagem e passar-mos o dia vindo (?) do pastelleiro de Santa Catrina. Aprovas? - Dit
que si, dit que si papá: - dá - dá-lhe um cayête, papá. - Fa2 dôr ver o estado das immensas
vinhas em toda a grande região desde o Barreiro até Setúbal!!
Mas olha que a cabeça do (palavras riscadas) ao pe dos trabalhos de D. Amelia parecia uma
aguarella desbotadaAi! Se eu te tivesse aqui a vêr os barquinhos no Tejo n'esta tarde tão linda!
Quando eu vim — o meu lenço era o que ia mais perto da maquina e m.s alto.
Se eu precisar do pataco, tu mandas elle ao Cabral, e Cabral manda a mim n u m vai do
correio. O envenenador esteve aqui, esteve, e foi ao guarda portão José, q. já aqui viste que o
tal malandro disse p. a lhe mandar para o Porto a encomenda.

Pois amanhã la vou a S. Vicente

vêr o q. a menina deseja: triste visita. Eu já não poderei ir a Évora (que m.to me convém p.
causa do Barabona) sem esperar resposta do S. Mamede e vêr se o S...zinho vem ca na 6a feira.
Se nada conseguir vai comigo uma das fotographias que se fez de pe, e com elle . P.or hoje sem
mais. Lembranças a Elisa e á (desenho de ave) Nem chó, não. Beijocas do papá - tão bô - ter
menina
Chiquinho
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Documento n.° 125
Ano

1890

Mês

Março

Dia

14

Local

Porto

Tipologia

Inscrição no verso do quadro

Entidade de tutela... M. N. S. R. - Instituto Português de Museus

Lego, em m. a vida, este preciosíssimo retrato do célebre pintor, meu insigne mestre e amigo
verdadeiro Augusto Roquemont, filho natural do principe d' Hesse, ao Museu Municipal do
Porto, para ser colocado na sua Galleria de bellas artes.
Q u a n d o o principe d'Hesse veio a Portugal deixou este seu filho hospedado em casa do conde
d'Azenha (Guimarães) (?) depois ao Grande Ducado.
Augusto Roquemont pintou este retrato durante a sua residência em Guimarães, onde
executou também os admiráveis retratos da família d'Azenha, o busto do Conde dArronchela,
do Conde de Basto e outros fidalgos d'aquela epocha.
O doador, abaixo assignado impõe á Camará Municipal do Porto ou a qualquer outra
corporação que venha a administrar o museu; a obrigação de nunca vender esta jóia d'arte que
rivaliza com os melhores retratos de Vandyck cujo valor estimativo é de 500:000 rs

se por

fatalidade se desorganizar o museu (?) integrar para o museu de bellas artes de Lisboa instalado
nas Janellas Verdes, no palácio do Marquez de Pombal.
Francisco José Rezende, pintor jubilado de pintura histórica da Academia de Bellas Artes
Porto, 14 de Março de 1890.
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Documentor!.0 126
Ano

1891

Mês

Setembro

Dia

6

Local

Gerês

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

6 - 7 bro 91

M o n petit diable

Am. a carta deve ter sido entrgue ahi, talvez de noute; he por isso que já hoje telegrafei ás 9
horas.
D o r m i bem e sem a maldicta toce.
O m e u passeio cedo, depois de beber a agua durou 2 horas: eu achava-me com forças
d'internar-me na Gallisa - mas o (?) chamava-me. Ahi canço-me andando quasi nada; aqui dou,
pela I a vez um passeio monstro (pela nova estrada) e regressei ao hotel com óptimas pernas —
Se ahi houver alguma coisa extraordinária telegrafa-me logo.
Ricardo vai sondar-me o baixo
2 o cortou! arre diacho!
Já principiei um quadrito p.* o nosso Ricardo. - O sol ainda queima - mas eu estou alapado
dentro do hotel
V o u apanhar aqui m e s m o qualquer vista com o m e u phottophère.
A mesa tem alguns 200 talheres!
T o n vieux père
Françoe
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Documento n.° 127
Ano

1891

Mês

Setembro

Dia

8

Local

Gerês

Tipologia

Carta

Entidade de tutela...C. M. P. - C. M. V. R.

11 h. Vz chegou agora tua carta

7bro8-1891

Tanto silencio, filha!
Estarás doente?
A serva - d'olhar sinistro - tre-te-há feito alguma velhacada? Tira-me já d'estes cuidados,
escrevendo.
O Ricardo já me apalpou bem apalpado mandou-me estender sobre uma otomana; com os
dedos secos carregou a b o m carregar em todo o ventre e estômago, e depois p o n d o uma
rodilha bateo com um martelinho sobre ella n o ventre e peitoraes: em seguida pôz o ouvido
sobre o coração, e, tomando ao mesmo tempo o pulso, concluio por diser-me: você tem as
artérias e o coração como um rapaz de 25 annos! — P. isso o meu amigo é tão robusto!
Dis-me isso serio Doutor?
Digo-lh'o m. ro serio
Elle teve a senhora com a garganta quasi tapada, e vi-o a elle atrapalhado na 2 a noute q. aqui
fiquei; parece que agora ella está livre de perigo.
P. or toda a parte nos perseguem as bestas-feras. Sabes com quem me tenho esbarrado a cada
instante? - com o canalha e caloteirão Marinho o amigalhote do infame Rebello da Silva
medico homeopatha. Este patife ia hontem na companhia do Ricardo e o irmão da Plácida, e
como apertei a mão aos dous elle, sorrindo vinha também a preparar-se p. a o aperto, mas ficou
com cara d'asno, q. eu fingi não o conhecer; agora 10 h. Vz da manhã esbarrei-me outra vez
com elle em casa do photographo e como este tem uma senhora nova e formosa, 5 caens
novos tudo estava em grupo em torno d'ella, ao sair-mos, eu e o marido, do quarto escuro....
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O Peixoto mandou-me 14 laminas tão mal cortadas que quasi nenhuma serve: se não fosse
este photographo (rapaz bonito e amável) que se presta com a melhor vontade a aparar e
cortal'as - as laminas. O sol ainda queima! — mas as manhãs e noutes vão já frias. — á ultima
hora
Se te aborrecceres m.to pega em ti, aluga um carro — toma em Campanhã um bilhete p. a
Braga; alli entras no carro (?) que te conduz a entrada da companhia (Gomes) Alli alugas
uma carruagem (custe o que custar - o m.t0 6:000 r.s) e n'ella vens — pedindo o cocheiro
José — até aqui, deliciosam.te.
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Documentor!.0 128
Ano
Mês
Dia
Local

Tipologia

Rascunho de carta

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

Cada vez tenho mais dó de ti, m. a querida irmã!
Preguntas-me se me escarneces-te: - os anjos não escarnecem - adorão e são adorados. As
virgens do Senhor são a imagem da innocencia, são uma emmanação da Divindade; são
aquelas a quem só podemos curvar o joelho ca na terra. Estas não escarnecem p . que são
unnic. compostas de virtudes.
Q u a n d o o presente, m. 1 boa amiga é um verdugo que nos amarra á coluna do martyrio, e
depois se senta ante nós, a rir das nossas dores... a zombal'as a escarnecePas p. que a nossa
culpa é o pensar-mos no passado só p. que elle nos seu a felicidade d'um dia, então é myster
vencr-mos esse inimigo, voltando-lhe as costas.

Diz ao coração que se calle - diz á razão que

impere sobre elle. — T e m a certeza que eu, não posso ser mais: que teu verdadeiro anjo do
coração - N ã o sonhes felicidades que não p o d e m ser realizadas; não as sonhes, eu te imploro.
E u não sou mais que um pobre ente sem may, sem irman, sem parentes que me estimem!..
Vivo p. a ahi, como desterrado que sosinho - n ' u m deserto e que lhe disserão — Caminha!
Errante, pois como h o m e m perdido n'um oceano de desgostos, eu muito calcado p. uns,
escarnecido p. outros - esquecido p. muitos - Vivo p. a a memoria de m. a adorada may!

P. r

Deus não me procures julgando que posso fazer a tua felicidade - Juro-te em nome da Religião
que não posso. - Pobre, vivendo economicam. te é como entretenho a vida. - O celibatário
apraz-me p. que elle traz consigo a liberdade, palavra sancta proferida p. Christo no alto do
Golgotha!
Conhecedor a fundo do excêntrico génio que tenho vejo a impossibilidade de me ligar, pelos
laços do hymeneo N ã o ; não tenho querido fazer. N ã o posso. Se me fascinassem o ouro e o
luxo e os apparatos com que se atavia o m u n d o então, á muito eu pertenceria a qualquer das
quem sympathisasse. Mas não! E u tenho alma e coração d'artista; tenho bastante firmesa de
caracter p. a me não dobrar ao ouro; Tenho orgulho bastante p. 1 o não adorar.
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Documentor!.0 129
Ano
Mês
Dia
Local

Tipologia

Rascunho de carta

Entidade de tuteia...C. M. M. - M. Q. S.

Soeur chéri j'avais besoin d'une lettre comme celle que je viens de recevoir. Ce coeur
frappe continuellement par le maheur a la necessites de se nourrir du doux charme Qui
reprandent dans l'âme les expressions lindres de ceux Qui nos aiment. Eh bien mon ami:
c'est comme ça que tu me rends heureux de si loin en me trouvant isolé - sans famille
supportant à peine le devoir d'ellever nerveux! Triste condiction est donc la mienne, mon
anje. Ne crois pas, je t'en prie, que tu est la seule qui souffre; si tu souffre à toi la faute, pas
à moi comme tu me le dit, méchante! Ne t'ai-je pas dit à Paris tants de fois que tu ne
gagnais point avec nos relations. A tu oublie mês conseilles C ? dit le moi? Ma conscience
est bien tranquille ma belle. Sois sure mon ami que j'ai n'est pas l'indifférence pour toi: au
contraire je crois que un homme Qui repond toujours à tes lettres n'est pas sourd aux
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Documento n.° 130
Ano

Mês

Agosto

Dia

23

Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M . - M. Q. S.
São 5 horas da tarde — Sabbado d'Alleluia. 23 d. Ag.
m. a boa thia ainda me não m a n d o u o jantar! Q u e parentes eu tenho, infeliz com todos, nem ao
menos esta irman de m. a may é boa p. a mim! Q u e sorte, m e u Deus! N ã o sei se he a vida se são
os repetidos soffrim. tos moraes que me tem dado m.a paciência e resignação p. a receber com
algum socego estas contrariedades. Tenho a cabeça mal.
A m a n h a m preparou-se linda. Fui approveital'a passeando, a ver so costume popular usado
n o Porto. A queima do Judas - quadro mui curioso. A tarde vem tristíssima. O ar está
carregado — chove. Augmenta-se assim a m. a tristeza. Dizem que tem mil cuidados a vida de
fam. a - assim será. — Mas viver so!
So Deus sabe quanto deve isso custar a quem tem uma alma como eu
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Documento n.° 131
Ano
Mês
Dia
Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.
Derivação do Rio D o u r o
D o u r o , rio bem conhecido: parece vir do grego, Dorios, e é deste m o d o que Ptolomeo nomeia
este rio: Dorios é cousa da Dórica q. he uma província da Thessalia, na Asia menor, la onde
havia a cidade Dorion: este nome nos induz a crer, que gentes sahidas d'aquelle paiz aqueu
abordarão e imposeram ao rio um n o m e que servindo como padrão recordasse aos vindouros
a origem do p o v o , que chegou aqui, pois chamando-lhe Dorios, cousa da Dórica, ou rio
Dorico, era o m. mo que dizer — rio dos Dóricos, ou vindos da Dórica. Poderia também dizer-se,
que este nome vinha de Duriuns, isto é, cousa de pau, ou de lenha, allusiva á abundância de
lenha das margens d'esté rio; porem o antigo geographo Ptholomeo escreve Dorion, e não
D o u r i o n , e p . isso este n o m e parece allusivo áquella província Dórica, e não á lenha: os Latinos
escrevem Durius q. parece vir de Dorios; e sabido é que os Romanos mudavam o — o longo ou
breve dos Gregos em u. E uma miserável puerilidade dizer-se que a este viese dar o nome de D o u r o — por traser areias d'ouro, pois nem o seu n o m e grego, nem latim tal significam; e ainda
que se quizesse diser q. era Portuguez, estava contra isto, que já D o u r o tinha este nome entre
Gregos e Latinos, mais de mil annos antes que houvesse lingua portugueza, e m. mo segundo
consta, elle se chamaria - D e O u r o - ou Aures. E m b o r a o D o u r o arrastasse areias d'ouro, isto
é uma propriedade de quasi todos os rios.
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Documento n.° 132
Ano
Mês
Dia
Local

Tipologia

Passagem de diário

Entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

DÍ2 a Escriptura - que primeiro se deve praticar com o exemplo do que persuadir com as
palavras

Documento n.° 133
Ano
Mês
Dia
Local

Tipologia

Passagem de diário

entidade de tutela...C. M. M. - M. Q. S.

'Deus creou bem, e a seu tempo
Ecclesiastes — cap. 3 o , V. 11
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"Ecco de Barcellos" - Barcelos/ 5 . 1 2 . 1 8 6 0 - B.F.M.F.
CORRESPONDÊNCIA
Snr. Redactor.
Tendo lido a noticia que publicou n o dia 21 do corrente, em uma das columnas

do seu acreditado jornal, cumpre-me esclarecel-o da verdade a respeito do que apresentou
o meu collega o snr. João Antonio Corrêa, mais digno de louvor, na exposição triennal de
Bellas-artes. E ' considerada como a sua melhor producção, o retrato a óleo do snr.
Carneiro, substituto d'architectura civil; e depois deste um quadro representando uma flor
em um copo d'agua. D e seu irmão Guilherme Antonio Corrêa, é admirado como chefe
d'obra o retrato do mesmo substituto d'architectura, desenhado a esfuminho.
N o dia 19 do corrente publicaram no «Commercio do Porto», um juizo critico
sobre a exposição de Bellas-artes, aonde v. se poderia informar bem acerca do que
appareceu de mais notável tanto em pintura, como em escultura e architectura.
T e n h o porém a prevenil o de que na parte em que se analizam as obras do meu
collega o snr. Antonio José de Souza Azevedo, lente de desenho d'ornato, na escola
industrial, o autor do juizo critico não pôde, ou não quis encontrar-lhe bellezas, sobre tudo
n'aquelle em que está representada - a Caridade Romana. A composição deste quadro é simples e bella. — O velho pai devorado pela fome,
quazi extincto de forças phisicas, pela idade e pela fraqueza, se alimenta com sofreguidão
ao peito direito de sua filha, que está de pé, temendo os guardas, vacilla, receando ser
surprehendida. A acção desta heroina traduz bem o pensamento. - O effeito da luz está
b e m combinado. — O colorido da cara peito e braços da mulher, e a cabeça e corpo do
h o m e m , até á bacia, é felicissimo: tem vigor, frescura, e naturalidade. O fundo do quadro é
triste como convinha no interior d'uma prizão; mas com tudo, é muito transparente, e
harmoniza-se bem com o assumpto principal. O resto, ou parte inferior do quadro não
corresponde ao mais; p o r tanto é desnecessário fallar delle. Q u a n t o ao que se disse na
mesma critica do «Commercio do Porto» relativamente aos meus quadros, conheço que
exaggeraram os elogios.
Apresentei na exposição um quadro representando as margens do Cavado, porque
era precizo mostrar ao publico que as não conhece, quanto são poéticas, e ricas de
vegetação, e que apezar da grande fama que tem as tão decantadas margens do Mondego,
não as encontrei tão variadas n e m mais pittorescas.
D e Barcellos e seus habitantes eu guardarei sempre no coração as mais sinceras e
gratas recordações.
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Resta me, snr. redactor, adradecer-lhe do fundo d'alma, as expressões lisongeiras
com que se dignou tratar-me; e dignando-se publicar esta minha declaração no seu jornal,
muito obzequiará aquelle que tem a honra de se assignar
De V. etc.
F. J. Rezende.
Porto 24 de Novembro de 1860.
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Eis o juizo do snr. Rezende:
«No dia 9 do corrente tivemos a satisfação de vèr exposta no salão d'entrada da
Camará Municipal a estatua de S. M. el-rei D . Pedro V modelada em gesso pelo nosso
amigo o sr. Teixeira Lopes. Quando chegamos ao patamar da escada em frente do salão e
deparamos com o vulto do monarcha surpreendeu-nos por tal m o d o a similhança, que
quasi nos pareceu termos alli diante de nós aquelle Rei exemplarissimo que algumas vezes
se dignara interrogar-nos a respeito das coisas d'arte.
Q u e m se lembrar bem da attitude habitual do snr. D . Pedro V ha de encontral-a
n'aquella bella estatua; quem vio o semblante triste e meditabundo d'El-Rei durante a
ultima vez que veio ao Porto dizer o derradeiro adeos aos artistas que tanto o amavam hade vel-o severamente reproduzido pelo nosso modesto e tão corajoso esculptor. Se não
fosse a amisade que o snr. Costa, director da officina do Laranjal onde fora feita a estatua,
dedica ao sr. Teixeira, decerto que o n o m e d'esté artista continuaria a passar na
obscuridade; mas nós que nos lisongeamos ter sido seu mestre, quando algumas vezes
fomos chamados para reger a aula do nu, já então reconhecemos a sua intelligencia á vista
dos seus estudos modelados sobre barro pelo modelo vivo, e tivemos desejo de o dizer ao
publico. Esperamos para mais tarde.
Agora que o snr. Costa chamou o snr. Teixeira a lançar mão d'uma obra tão
difficil e da qual se sahio com tanta perfeição é necessário que digamos com toda a
franqueza que este nosso amigo foi um dos alumnos, que mais honrou a Academia
portuense de bellas artes.
Disse o nosso collega o snr. Manoel José Carneiro na sua carta publicada no
Commeráo do Porto do dia 10 do corrente, que o snr. Teixeira era um dos melhores
esculptores portuguezes, e nós vangloriamo-nos associar á minha humilde opinião a de s.
s.a, porque o snr. Carneiro tem sempre a franqueza de julgar os artistas conscienciosamente.
T a m b é m é verdade termos sido rogados pelo nosso joven esculptor para irmos vèr a sua
estatua quando a estava esculpindo, a qual encontramos já tão correcta no desenho, tão
larga n o estylo, tão perfeita na similhança, que nos pareceram quasi desnecessários os
nossos conselhos; comrudo dissemos ao snr. Teixeira aquillo que a amisade fraternal e o
amor pela arte nos inspirava, e gostosos confessamos que o nosso artista observou tudo o
que lhe aconselhamos

com a maior condescendência, qualidade que se toma

tão

recommendavel como o seu não vulgar talento.
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Estamos convencidos que a alta protecção de S. M. El-Rei D. Fernando a quem
vae ser dedicada uma estatua, assim como a da Sociedade Madrepora, do Rio de Janeiro a
quem vae ser offerecido o outro exemplar, concorrerão muito para que este artista que
tanto honra já a cidade do Porto, possa ir a Italia e a França, estudar os primores d'arte
d'esculptura antiga e moderna.
Amando do coração a esculptura como amamos a pintura, tributamos ao snr.
Teixeira Lopes a mais sincera homenagem desejando-lhe um futuro de gloria não só para
si, mas para seus irmãos-artistas, e para esta nossa pátria, onde as artes principiam a nascer,
e a serem estimadas e respeitadas.
Porto, 16 de julho de 1862 -Francisco José Resende, lente de pintura histórica da
Academia Portuense de Bellas-Artes.»
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Uma visita á exposição de Londres
Publicamos em seguida uma carta, que de Londres escreveu o sr. Francisco José
Rezende a um artista d'esta cidade, que nol-a prestou, o que lhe agradecemos:
MEU CARO C...
Cheguei a Londres no dia 22, ás 10 horas da manhã, e como estava com grande
desejo de ver a exposição de bellas-artes, gastei só o tempo preciso para me preparar, e
dirigi-me logo para aquelle immenso palácio. A sua architectura agradou-me, porque é
simples, o que torna o aspecto do edifício ainda mais imponente. Muita gente por aqui é
d'opiniao opposta á minha, mas eu não tenho nada com isso. Cada qual vê como sabe, ou
como lhe convém.
Depois de pagar do us e meio shellings, entrei e fiquei immediatamente
surprehendido diante de tudo o que se me apresentava á vista desde a abobada de crystal
que parece perder-se no firmamento, até á grande columna d'ouro talvez de dous metros
de diâmetro que se encontra logo á entrada principal. Depois de ter contemplado extático
aquelle composto de maravilhas que a mão do homem soubera tão bem organisar, subi
immediatamente por uma escadaria que se encontra ao lado esquerdo, a qual me conduziu
ao salão das bellas-artes.
A minha opinião, meu bom amigo, é pobre, muito pobre; porém como havia
promettido dizer-lhe alguma cousa a este respeito cumprirei o meu dever. A primeira
galeria que se encontra pertence aos pintores d'aquarella. N'este género de trabalho podem
os artistas britannicos ter orgulho de serem os primeiros. Quando em 1854 eu visitei uma
exposição de bellas artes que houve aqui, já então admirei este trabalho, mas agora
confesso que fiquei surprehendido á vista do grande progresso e perfeição a que estes
artistas tem levado a arte. Nunca julguei se podesse dar tanta força sobre papel, nem pintarse em tão grandes dimensões.
Encontram-se paisagens de 7 palmos de largura com a sua altura correspondente,
e tão vigorosas que se diria pintadas a óleo! Ha quadros históricos e bíblicos que merecem
o mesmo louvor; muitos d'estes tem figuras de dous palmos de alto; lá encontrei também
um que representa Daz Thula (Ossian de Mr. Tidey) cujas dimensões de figuras são de
meio natural. Esta aquarella tem soffrivel tom de côr; a figura de mulher que está de pé tem
um certo movimento que lhe dá o caracter próprio da acção que representa, a luz é bem
distribuida, o dezenho correctissimo, e o quadro tem aquella harmonia que se exige na
pintura a óleo. Encontram-se algumas cabeças de tamanho natural, muito melhores em côr
do que o quadro de que lhe fallo.
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N'esta galeria das pinturas a aquarella, que é immensa sendo dois salões estreitos,
u m em seguida do outro, ainda se encontram muitas obras dignas de mencionar-se, porém
não é fácil podel-o fazer em razão do seu numero subir a 607, e o tempo de que posso
dispor ser pouco; com tudo ainda achei dignos de toda a consideração os quadros
seguintes:
Marathon, de Mr. Williams; head of a black girl, de Mr. Hunt. W.; Snowdon, from the
Trath Mawr, Carnarvonshire, de Mr. Pidgeon; Arabs at Drinking-Fountain, de Mr. Haghe; The
last man from the Wrack, de Mr. Donean; A mountain Torent Late in Autumn, de mr. Branwhite;
Caxton printing in Westminster Abbey, de Mr. Wehvert; Mountain Gloom, pass of Glencoe, Argy
Ilshire, de Mr. Newton; e outros muitos.
Passando ao immenso salão das pinturas a óleo não m e foi mister olhar para o
cimo do grande arco que divide esta secção da outra e 1er: «british-school of oil painting»
porque a variedade das cores garridas preveniu-me logo que estava no galeria de pinturas a
óleo inglezas. E ' preciso que lhe confesse, m e u caro amigo, que desde a exposição de 1855,
em Paris, estes artistas nada têm feito de notável, não se p o d e n d o dizer da pintura a óleo o
mesmo que da pintura a aquarella, porque aquella parece estacionaria. O mesmo estylo
amaneirado, o m e s m o desenho, a mesma falta de claro-escuro, destacando-se aqui e alem
quadros de grande merecimento como são por exemplo os de Reynolds que são bellissimos
em côr, mas que apesar disso não são isemptos do mau estylo que caractérisa esta eschola;
os de Lawrence, os dous quadros de animaes luctando, de Landree, que na minha opinião
são os únicos que se não parecem nada com a eschola ingleza e que occupam um dos
primeiros lugares em toda a exposição de bellas-artes.
The angel delivering st. Peter de mr. Wilton W. é um quadro com figuras de tamanho
natural que tem um bello effeito de luz, boa composição, magnifica côr, mas alguma
incorrecção de desenho nas figuras dos guardas que estão deitados. Quadros com este tom
de côr e como o rapat^ de eschola de Reynolds são b e m raros entre tudo o que pertence a
Inglaterra. Ainda se encontram pinturas notáveis como por exemplo, Morning after a Storm,
Corbière Rocks, Jersey, de mr. Wilson, Llyn Givyant, de mr. Dauby, bello pela harmonia, The
Jury, de mr. O'neill, magnifico pela sua explicação, côr e composição, a Survey Corn-field de
m. Cole, digno de attenção pelo seu effeito de luz, Salomon Eagle exhorting the people during the
plague de mr. Poole, Felice Ballarin reciting Tasso to the people ob Chioggia, de mr. Goodol,
também é quadro de muito merecimento, as figuras são de três palmos, a composição é
muito graciosa, mas não forçada; tem muita naturalidade nas attitudes, tem estylo, e boa
côr.
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Também se encontram os quadros de Williams, de Hogarth, e de outros. Já vê,
meu caro collega, bem poucos são os artistas que más se distinguem entre o numero
considerável de 790 pinturas que expõem a Inglaterra, notando que alguns dos pintores que
lhe menciono, já nao existem. O fraco esboço que desejo fa2er-lhe da eschola ingleza ainda
não está concluido, porque o nosso patricio e amigo Agostinho Vieira, pharmaceutico do
hospital da Misericórdia, que foi um dos artistas mandados aqui pelo governo, e que muito
honra a commissão pelo seu merecimento, vai partir ás 11 da manhã pelo Iberia, e como eu
desejava mandar-lhe dizer o que me tem parecido a exposição de bellas-artes antes que me
podessse chamar como justa rasão um mandrião, não sou mais extenso, mas rogo-lhe queira
esperar d'aqui mais alguns dias a continuação da minha tão insignificante e mal escripta
analyse.
Londres 27 d'agosto de 1862.
FRANCISCO JOSE' REZENDE.
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BELLAS ARTES
Uma visita á exposição de Londres
II.
MEU CARO C...

Quando lhe escrevi acerca dos pintores inglezes e da sua eschola, ainda não tinha
visitado novamente Hampton-Court, o Castello d'Windsor, nem mesmo o museu de
Kensington onde foi inspirar-me, e extasiar-me diante das ricas galerias da eschola de
Rubens, Vandick, Ticiano, Veronez, Corregio e outros, e passar apenas a vista pelos
quadros e retratos inglezes, que lá existem.
Esquecia-me dizer-lhe que também fui já á Galeria Nacional . Do que alli vi e do
que encontrei nos logares de que lhe fallo, lhe farei mais tarde uma simples descripção, se
estiver para me aturar.
Passemos á arte da esculptura em Inglaterra.
Quando aqui estive em 1854 já tinha admirado não só as magnificas estatuas que
se encontravam sobre os túmulos dos heroes dentro do admirável templo de S. Paulo, mas
as que adornam quasi todas as praças de Londres, e seus estabelecimentos próprios; porém
hoje que a exposição ingleza se mostra com todo o seu explendor, tem-me sido mais fácil
formar o meu juizo a respeito do seu progresso.
Decidimente, meu caro collega, o artista inglez não nasceu para pintar mas sim
para estatuário. Do grande numero de pinturas expostas quantas poderemos alli admirar?
Retirando me diante dos quadros de Lindseer, Goodall, Jolin J. Wilson, Poole, Thomas
Donley, quantos ficam?
E estes que são dos primeiros estarão ao lado de rivalisarem com um Flandrin, ou
um Delacroix, o Rubens da eschola franceza? Onde tem a Inglaterra desenhador como
Jean Hippolite, Flandrin, e um paisagista como seu irmão?
E' verdade que Goodall não só desenha bem, com correcção, mas sabe compor
com muita naturalidade, tem uma bella côr que lembra muito a de Delacroix, empasta bem,
sem ser caprichoso e exagerado, e dá graça e sentimento ás suas cabeças.
O quadro que representa Felice Ballarin (?)Tasso to the people of Chioggia merece todo
este elogio, e não acreditaria que (?) não visse collocado entre os d'esta nação.
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Interrompi u m pouco a minha analyse ás obras d'escupltura, porém

tenha

paciência. O que desejo é dar-lhe a minha opinião a respeito de quasi tudo que aqui tenho
visto, embora diga no fim o que deveria dizer primeiro.
O collega é muito prudente e meu amigo para me desculpar, porque bem sabe que
eu não tenho pretenções a escriptor publico nem a litterato, embora me sobrem desejos de
saber escrever com ordem e b o m estylo.
Já está (?) a primeira galeria onde onde se se encontra em exposição, a famosa
estatua do Caractatus um pouco maior que o natural esculpida em mármore de Carrara. O
(?)

de pé sustenta o escudo e a espada

que tem chegada ao peito erguendo o braço

esquerdo d'um m o d o o mais (?) possivel. O nu é copiado fielmente. Tanta verdade, tanta
energia nas formas humanas tão bem accusando todos os músculos, veias e articulações
sem haver dureza (?) formando a meu vêr este trabalho um dos primeiros de toda a
exposição de bellas-artes, estando a par do que encontrei mais perfeito nas escholas
franceza, belga, italiana e allemã. Se ás vezes qualquer d'estes artistas não compreende tão
bem como outro o sentimento e expressão das phisionomias, vai muito além na morbidez
que dá as carnes e na attitude que dá ás suas figuras.
Occupando o centro da parede e lado esquerdo da estatua de Caractatus está
collocada a da Religião, de J. Edwards.
Este esculptor parece que se inspirou de Raphael, quando esculpio a sua linda
estatua. Como a luz vem de cima, desenha-lhe perfeitamente as formas e faz-nos
comprehender quanta poesia, quanto sentimento ellas encerram.
Considero que este trabalho como um d'aquelles que mais honram a escola
moderna ingleza. E eu penso que os inglezes são da mesma opinião, porque deram a estas
duas estatuas as honras dos melhores logares e collocaram-nas debaixo de dóceis de lã rosa.
O m e s m o fizeram á estatua de Comus, um pouco maior que o natural mas apesar de ser
muito boa, não posso elogiar o seu author Longi, porque não fez mais que copiar quasi
fielmente

a estatua do Apollo

de Belvedere, não só nas formas e na elegância, mas

apresentando-a na mesma attitude, com pouca differença.
Estes esculptores, que lhe tenho mencionado ainda tem mais trabalhos expostos
de grande mérito, p o r é m é-me impossivel dar lhe conta exacta de todos, visto ter de me
retirar brevemente para França e Allemanha, onde desejo também ver á minha vontade a
escola flamenga. N ã o me esquecerei de lhe mandar dizer o que mais me impressionar por
lá.
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Eu teria de dar-lhe também noticia de todas as estatuas nuas, que se encontram
pelo centro do salão que pertence á Inglaterra, mas como o seu numero é immenso basta
dÍ2er-lhe que as analysei todas e posso affiançar-lhe que muitas encontrei tão mórbidas que
mais pareciam carne do que mármore ou gesso.
Só a exposição de escultura é de tal ordem meu bom amigo, que seriam preciso
mezes para a estudar, tudo rigorosamente. A' vista pois do grau de perfeição, a que a
escultura e a architectura tem chegado em Inglaterra, poderei dizer lhe, sem receio de me
enganar, que estas duas irmãs tirarão a palma á primeira.
Não posso entender como n'esta nação se tenha podido formar uma escola
d'escultura, e não tenham conseguido formar outra de pintura.
A estatuária parece-se com o que ha de bom e soffrivel nas quatro nações que já
lhe mencionei, emquanto que a pintura, com mui poucas excepções, se não parece com
coisa nenhuma d'esté mundo. Cada um foge do centro como desesperado, e por fim
precipita-se.
Subindo por uma escadaria inferior, que me conduziu ao centro da grande galeria
de pintura e esculptura, também encontrei um salão quadrilongo, vi muitas estatuas e
grupos de tamanho natural, pertencentes á escola ingleza produzidos desde 1795 até 1855,
porem depois de ter visto o que se tem feito recentemente e que se acha exposto, não pude
gostar tanto d'aquellas obras, respeitando com tudo o seu merecimento em relação a
algumas coisas, que a Grécia mandou.
Creia o meu C

que nós não estamos tão ignorantes nas artes de esculptura e

pintura como se pensa. Esta viagem artística, se foi para mim uma necessidade porque o
trabalho me tinha affectado muito a vista, também foi e continua a ser um estudo pratico,
que me faz ver o estado, em que as cousas por aqui se encontram.
Se Annunciação e Rodrigues tivessem cá mandado os seus quadros teriam elles
sido bem dignos de occupar um logar bem distincto n'esta grande reunião de producções
artísticas. O mesmo posso dizer dos meus collegas Guilherme Corrêa e João Corrêa. Os
nossos estatuários Victor Bastos e José Joaquim Teixeira Lopes também podiam ter na
exposição as suas obras sem receio de ficarem mal, e attendendo a alguma coisa que vi
d'uma ou duas nações, que já foram grandes, também alguns dos nossos melhores
estudantes podiam animar-se a mandar os seus trabalhos mais perfeitos.
Em outro tempo não dizia isto, mas hoje estou convencido que Portugal escusava
muito bem ter o seu nome na ultima pagina do cathalogo official das bellas artes da
exposição internacional quando merecemos tão bom conceito ao jury, que qualificou os
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nossos productos industriaes apesar da sua infeliz collocação. Egual sorte nos perseguiu em
1855 na exposição de Paris. Talvez o collega não acredite que passei 3 vezes em frente das
coisas de Portugal e não as vi, sendo preciso colllocar-me na galeria fronteira e reparar bem
para a parte inferior do nome de Portugal que estava escripto com letras brancas em fundo
vermelho, para ver quaes eram os objectos, que occupavam a frente da nossa exposição, e
depois que vi uma coroca dos nossos lavradores do Minho, muito bem aberta e pregada,
então corri logo lá e encontrei d'entro de uma espécie de alcova alguma coisa, que tinha
referencia ás bellas artes. Eram retratos photographicos e um ou dois quadros a óleo dos
quaes gostei mais do que de milhares d'elles inglezes e romanos.
Fico hoje por aqui porque estou cançado de trabalhar; sinto que a minha vista se
enfraquece.
A medicina, que alli me recomendaram foi o descanço, porém é má medicina
para mim, e ser-me-ha muito difficil sujeitar me a ella, embora tenha que me lamentar no
futuro.
Continuarei, podendo, a condescender com o pedido, que ahi me fez, se as
minhas descripções artísticas não cançarem cedo o espirito do collega.
Londres 31 d'agosto de 1862.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE
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VIAGENS AO ESTRANGEIRO
Meu caro Eduardo.
Ha tanto tempo que me pediste alguma coisa escripta á cerca das minhas viagens
ao estrangeiro para ser publicada no acreditado jornal d'essa villa o Mercantil, e eu ainda não
tive um instante de meu para te mandar o que me pedes, nem mesmo agradecer-to, assim
como ao sr. redactor a consideração que querem dar-me.
Que queres, meu bom amigo? Nem tu nem o amigo redactor se devem admirar
disto, porque todos nós temos a nossa missão a cumprir cá na terra. A minha é pintar
sempre; a tua fazer escripturas, testamentos, e muitas coisas mais, que se não tem a poezia
das formas e das cores, tem ao menos a do interesse pecuniário, que na actualidade he, a
meu ver - a melhor de todas as poesias, de todas as litteraturas desde Dante até Alexandre
Herculano.
Eu, como sabes, tenho gasto esta parte da minha vida dedicado exclusivamente á
minha arte sem me chegar tempo para o mais e ainda assim, pouco ou nada sei!
Tu, amigo, quasi que me obrigas a metter-me em seara alheia fazendo-me
produzir aquillo que não semeei. Pois bem; não é sem custo que te obedeço porque bem
conheces quanto é árdua a tarefa de escrever para o publico, porem lembrando-me que os
leitores serão benévolos para comigo, que não tenho nem um nome obscuro no mundo
das lettras, vou tentar um ensaio, copiando d'um livrinho onde escrevi as impressões da
primeira viagem que fiz a França tudo o que n'elle eu encontrar de mais interessante desde
que deixei o Porto; previno-te de que não sei olhar a maior parte das coisas senão debaixo
do ponto de vista artístico e por consequência será pouco variada a minha noticia, toques
vigorosos, harmonia geral no quadro que te descreverei são qualidades que não encontrarás
n'elle : sinceridade na lingoagem, nos acontecimentos e nas imagens, isso sim embora lhe
faltem lindas flores de rhètorica.
Eu não sei se te recordas que quando el-rei o snr. D. Fernando veio a ultima vez
ao Porto eu lhe patenteei o desejo que tinha d'ir estudar a Pariz e que passado algum tempo
tive a desventura de perder minha sempre chorada mãi no dia 5 de janeiro de 1853
Desde então, amigo, eu fiquei em uma de essas situaçoens da vida que se não
pintão nem se imaginão. - Sente-as quem he verdadeiramente filho.
A pátria, athe áquella epocha, tão bella porque fora n'ella que tão joven ainda vi
galardoados os meus primeiros trabalhos com um mimoso presente do REY-ARTISTA,
se me tornou depois negra e triste como noute medonha passada no alto da serra em
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caminho arriscado; finalmente, o senhor D . Fernando, que nunca se esquece do que
promette e a quem promette, se sérvio pouco tempo depois mandar-me para Paris.
Foi pois no dia 12 de junho que deixei o Porto sendo acompanhado d'um outro
artista a quem S. M. se dignou conceder uma penção igual á minha attendendo a que eu era
amigo intimo d'esse mancebo : se o generoso monarcha encontrou dous corações

gratos

isso não me atrevo eu dizePo. O t e m p o já desenganou El-Rei...
O que é verdade, é que S. M. continua a protejer sempre as bellas-artes e qualquer
artista que implore sua alta protecção.
E u já tinha partido d'aqui para Lisboa em 1835 quando m e u pai estava como
effectivo no exercito, porem como eu era n'esse tempo muito criança, nem eu me lembro o
que me parece o lindo panorama que se avista, depois de transpor a barra, desde a
engraçada villa de Leça da Palmeira e Matosinhos athe á Foz seguindo toda a margem
direita e esquerda do D o u r o athe á torre da Marca que é o ultimo marco tristissimo, que se
ergue lá n o horisonte..., e d'ali athe á povoação de Lavadores que parece nascer por entre a
magnifica e variada vejetação que a contorna. N'aquelle tempo feliz nem a idade, nem os
olhos artistas me ajudavam ainda.
E m 1853 tudo estava completamente mudado!... Q u a n d o n'este anno parti para
Lisboa e m e senti embalado pelas vagas que esperam sempre o viajante fora da barra, então
soube dar o verdadeiro apreço ao quadro da natureza que tinha diante de mim.
C o m o magnitizado me deixei ir agarrado a u m cabo, proximo á maquina do vapor
athe ver desaparecer pouco e pouco o meu Porto querido, Lordelo e o O u r o , a Foz, Leça e
Matosinhos, tudo finalmente, athe que a distancia de duas ou três léguas eu já não via mais
que um ponto escuro la ao longe a confundir-se com a cor quente ou dourada do ar, por
que era de tarde.
Era a igreja da Lapa em cujo cemitério proximo descançavam já as cinzas de
minha mãi... Valha-me Deus! - não é isso o que m e pediste; não é o assumpto da minha
viagem - mas estava também escripto no livrinho .Tu desculpas estes desvarios porque és
b o m filho e já perdeste um thesouro como eu perdi, não é assim?
C o m o te disse já, maravilhou-me quanto vira sobre o lado de terra, mas depois na
continuação da viagem como m e parecesse um pouco m o n ó t o n o todo o areal d'Ovar,
voltei-me para o poente afim d'estudar o acaso. - Era na occasião em que o sol parece
esconder-se no mar que eu olhava para lá.
Q u e scena meu Eduardo! Confesso-te que tive desejo de a copiar, porem de que
valia se eu não tinha a bordo os meus pincéis, e m e s m o que os tivesse era tempo perdido,
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porque o mar é um senhor muito respeitável e amigo da sua vontade e não permitiria por
certo que eu pintasse coisa alguma, ora promovendo-me o enjoo ora atirando com a caixa
das tintas fora do vapor; assim estive contemplativo athe que o rei dos astros desapareceu e
o ceo se tingia de côr de fogo adornado com largas nuvens horisontaes cujo aspecto era
imponente! depois senti frio, e desci para o meu beliche.
Por hoje não passo d'aqui. A minha narração já te deve ter promovido o somno,
por tanto vai-te deitar que eu vou fazer o mesmo porque já passa de meia noute.
Prometto continuar, se puder e se tu e o nosso amigo redactor, e o publico
estiverem para 1er as sensaborias do
Teu sincero amigo
Resende.
Porto 31 de dezembro de 1862.
O MERCANTIL
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VIAGEM ARTÍSTICA
Amigo Eduardo,
Estamos no anno do Senhor de 1863.
Para que a minha promessa não fique em branco é mister que te conte mais
alguma cousa acerca da minha viagem antes que o janeiro passe.
Como sabes, amigo, havia-me eu recolhido no meu beliche impressionado pelo
magico effeito do sol que vira ao descair da tarde, e depois o servente foi-me levar uma taça
de cha e algumas bolachinhas, que tomei, com alguma repugnância, porque o meu
estômago não é là dos mais affeiçoados ao jogo do navio. Entorcando algumas gotas pelo
tapete e bebendo o resto concluí o acto, como quem não sabe se satisfaz, se desafia uma
necessidade. - O criado retirou-se parecendo dançar; faltava-lhe o equilibrio. Em seguia
serrei as cortinas de damasco vermelho que guarneciam o meu pequeno leito, e procurei
dormir, o que consegui - a pezar do abismo insondável que estava poucos metros abaixo
de mim. — Como o mar, estava tranquillo pude satisfazer esse desejo.
Quando acordei, ainda a luz da lâmpada, que se baloiçava suspensa do tecto,
esparzia seus derradeiros raios, que se confundiam com os escassos reflexos da aurora, e
me deixava vêr como em esboço alguns companheiros de viagem que ainda dormiam
deitados sobre as othomanas, e uma mesa no centro da camará com papeis. - O que eu não
consegui ver foi o camarim donde sahiam gemidos femininos que tanto me affectaram, e
que soube depois eram de uma joven senhora, nossa patricia que pela primeira vez
experimentara os terríveis effeitos do enjoo.
Não sem custo me ergui e sahi do leito, batendo ás vezes com a face d'encontro
ao lavatório: preparei-me como mo permittia a hora o espaço e o balanço do navio.
Depois, caminhando sahi á maneira do homem embriagado; mas segurado-me aqui e alem,
venci a difficuldade de chegar ás escadas, subil-as breve, olhar para o oriente e saudar com
alegria e respeito aquelle foco de luz brilhante, composto d'ouro e esmeralda, que tão bello
era! - O mar e a terra ainda tinham sobre si o manto azul escuro da noute. - Muito deve a
Deus o homem que nasceo para a pintura e para a poezia, meu Eduardo. - Se todos elles
podessem comprehender as scenas da natureza muito felizes seriam.
Ha momentos em que o espirito se identifica de mortal com os encantos que o ar,
a terra e o mar lhe apparecem que, de tão absorto que está, nem se lembra dos perigos, se
os tem próximos, nem da pátria, ainda que lhe queira muito, nem mesmo da sua família,
ainda que seja extremoso por ella.
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Depois que cumpri os meus deveres d'artista, m e voltei para a minha casa
fluctuante, e vi u m vulto que estava firme sobre a varanda collocada transversalmente sobre
a maquina do vapor: aproximando-me um pouco, vi que era o Capitão a olhar para o sul: la
na re o h o m e m do leme regulava a direcção do barco. - J á tínhamos passado as Berlengas,
mas eu não as vi. Pouco e pouco o dia se tornou claro e o ar se coloriu de uma cor, quasi
geral, azul celeste, ou ultramarina, como nós os pintores lhe chamamos, e então mais fácil
me foi observar todo o panorama que apparentemente nos fugia á rectaguarda, do lado do
norte.
N ã o tardou muito que avistássemos o cabo da Roca que está quasi sempre de mau
h u m o r — e que nos encontrássemos ao lado d'elle.
N ã o te digo que me surprehendeu porque mentia.
A costa é árida, a supperficie dos terrenos plana, sem uma só arvore, e a parte
voltada ao mar, da mesma natureza da costa d' Inglaterra, que também se encontra algumas
vezes cortada perpendicularmente sobre a agua.
- A côr barrenta que a cobre, sem o mais pequeno sinal de vegetação, desagradoume, talvez pelo facto de ter deixado, pouco tempo antes, os arrabaldes da Foz e
Leça, tão mimosos e variados, e dos quaes m e lembrava com tanta saudade.
(Continua.)
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VIAGEM ARTÍSTICA
(Continuado do n.° 45)
Passando assim o meu tempo, distrahindo-me por instantes com os passageiros, ora voltado
para o lado do mar, ora para o de terra, deparei de repente com a formosa serra de Cintra, que, pouco
mais ou menos, a quarenta e cinco léguas do Porto é a rival altiva da nossa serra do Pilar: com a
differença porém, de que aquella capricha de elevada e ponteaguda, rica de vegetação porque os
proprietários abastados e nobres a tornaram assim, e porque o gosto verdadeiramente artistico de S. M.
El Rei o Senhor D.Fernando a coroou com o palácio mais poético que hoje se encontra em todo o
nosso território, em quanto que a serra do Pilar tem apenas um velho convento arruinado com a sua
igreja á romana, sem arvores seculares porque assim o quis a guerra, sem cascatas, nem parques, nem
palacetes porque o senhor D. Fernando não tem aqui a sua residência, e porque a corte está longe de
nós. Sabes o que encontra o pintor que passeia só por aquelles sitios solitários? Eu to digo: em volta
do velho edificio linda relva que se lança como um tapete por entre as penedias sobranceiras ao
Douro, alguns bois que pastão nos campos do lado do sul, algum pastor que brinca no chão com o seu
cão felpudo, alguns lavradores tractando da agricultura, outros finalmente roçando matto.
E' o que se vê; mas o homem que se for sentar ao lado do Convento da serra tem um paiz
sempre delicioso para qualquer parte que queira olhar; em quanto que a decantada Cintra, só bella em si
ou vista de fora, é como uma pérola perdida n'um deserto. - De que vai subir la e não vêr senão
campinas secas e feias, descarnadas e monótonas, apenas povoadas ao longe pelo monstruoso
convento de Maffra, e do outro lado, ao poente, pelo horisonte do mar? Estando-se em Cintra
sentimos o desejo d'entreter o espirito só em Cintra, porque é realmente bella e respeitável, mas não ha
mais nada que vêr. Entretanto eu estimo-a mesmo como é, embora esteja tão isolada, porque nasceo
dentro do nosso pitoresco Portugal.
Assim que eram oito horas principiaram a apparecer todos os viajantes. Este quadro era
diametralmente opposto ao que te acabei de pintar, mas d'algum interesse. - Toda a gente se movia e
se agitava. Alguns cavalheiros puchavão os bigodes, ou cubriam-se com seus chalés- mantas, outros
seguravam os bonés por causa do vento, outros ainda pallidos e abatidos, passaram seus lenços de
seda ou linho pelos olhos, applicaram os seus binóculos para a serra de Cintra, fallavam uns de enjoo,
outros da feliz viagem; estes tristes porque haviam deixado nas suas terras esposas, mais e filhas,
aquelles porque iam bem depressa abraçar suas famílias que os esperavam no cães do Terreiro do Paço.
As damas faziam o contraste da acção dos homens; algumas sentadas, ainda fracas porque tinham
passado mal durante a viagem, calçavam as suas luvas de pelica, abriam seus guarda-solinhos, por causa
do sol, compunham os seus vestidos, fallavam de modas, e uma ou outra, alhea á conversação vulgar,

diante da magestade d'aquelle Tejo, onde tudo é grande, sente-se um não sei que dentro d'alma, que
consola, alegra, e enthusiasma. - A entrada do Tejo é para os poetas como Byron; a entrada no Douro
para os pintores de paÍ2agem como Claude Lorraine, e Rwisdael.
A melancolia que me acompanhara desde a sahida do Porto, morreu alli, meu bom amigo. Nós podemos, e com razão ter orgulho de possuir a segunda entrada do porto de mar mais bella que a
Europa tem. Passada a torre Manoelina ou de Belém parou o vapor para receber a visita da alfandega.
Pouco me importei com aquelle uso e costume que só serve para sustentar empregados deixando-me
estar encostado, á varanda de ré a contemplar o soberbo edifício que o nosso bom rei D. Manuel
mandara construir, com as muitas riquezas que n'aquelles formosos tempos nos vinham da índia. De
feito, a sua architectura gothica, juncta á solidez d'aquelle corpo isolado, convencem de que as
tempestades podem continuar, como á séculos, a passar por elle sem o derrubarem. Como as obras
dos authores não eram só para elles, antes a sua historia devia chegar ás gerações futuras, em tudo
exprimiram o seu caracter severo. - Que homens aquelles. Mais alémvia-se o convento dos Jerónimos.
Os estrangeiros podem ir alli admirar uma igreja em que a architectura gothica esta representada no seu
maior grão de perfeição, elegância e gosto, a pesar d'algumas estúpidas reformas que envergonham o
architecte que as dirigiu.
Ficar-me-hei por aqui. Desculpa não continuar a descrever-te nesta carta as margens do Tejo
até á formosa capital porque preciso de tempo para a minha arte.
Eu não sou escriptor, sou pintor mediocre, bem o sabes, portanto sê indulgente com
O teu sincero amigo
F. J. Resende
Porto 26 de janeiro de 1863.
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Meu caro Eduardo. Q u a n d o na minha ultima carta do mez passado te disse que a entrada do
Tejo era para os poetas como Byron, enganei-me escrevendo u m n o m e estrangeiro, quando temos em
Portugal outro ainda maior: queria dizer Luiz de Camões. E ' verdade que o grande génio de Byron deu
ao Tejo, a Lisboa, e a Cintra o brilhante colorido de Rubens; mas o nosso immortal Camões, o
principe dos poetas portuguezes voou mais alto, servindo-se do crayon de Miguel Angelo para
desenhar o Adamastor, e das tintas de Ribera para o concluir. Temos obrigação de immortalisar os
génios fadados por Deus com o pincel ou com a penna, mas cumpre-nos honrar primeiro os nossos.
E de mais, Byron quando concluiu o seu quadro no Childs-Harold, sojou-o com os restos da paleta, só
porque se quiz vingar d'uma correcção que lhe deram em Lisboa. Se esta desculpa te não agrada,
amigo, então tem paciência: querendo cartas minhas não serão isentas d'estas incoherencias, filhas
d'uma memoria algum tanto cançada.
O u t r o esquecimento talvez tenhas notado é o seguinte: eu saltei dos dous p o n t o s da Torre de
Bujio e S. Julião á pintura da torre de Belém, que fica talvez a duas léguas, sem fallar do mais que se
avista em toda essa extensão na margem direita e esquerda. Para me não tornar fastidioso dir-te-hei
apenas, que alem da barra, á direita do viajante, se desenhava uma povoação como parecendo nascer da
arêa que a contorna, e n o centro d'ella eleva-se um edifício que á primeira vista me fez lembrar um
arco de triumpho r o m a n o , mas depois, vendo pelo óculo fiquei convencido de que era uma igreja.
C o m o o sol estivesse já na altura de quarenta e cinco graus pouco mais ou menos, distinguiram-se
toques de luz tão puros sobre o nascente das habitações, que qualquer que não fosse artista dizia
immediattamente que eram quasi todas de gente de beira-mar. Esta povoação, que provavelmente
conheces, he Porto da Arrábida.
Fazia-lhe fundo a costa de Caparica, a qual em razão das camadas d'ar atmospherico se
apresentava com uma côr local de cinzento azulado. Talvez te falle depois d'esta costa porque passei
p o r ella algumas vezes quando estive hospedado em casa do nosso excellente amigo Antonio José de
Souza Almada, que tem a sua quinta em Espadeiros.
Defronte d'esta vista estava outro panorama do lado do norte, que era a colina que segui até
Lisboa, c o m o colorida de mimosa côr verde pelos trigos das searas que a cobriam; na parte superior
alguns muinhos de vento c o m o sentinellas vigilantes; na descida alguma arvore solitária: quasi á
margem, Paço d'Arcos, depois Caxias, Dafundo e Belém. Estas povoações caracterisam-se bem,
m e s m o ao longe. E n t r e umas e outras se seguem p o r alli a cima casas e palacetes feitos a capricho. Agrada-nos a sua variedade. - N ã o entro p o r e m em mais minuciosa analyse porque a velocidade do
vapor me não deu lugar a mais detida observação. A seu t e m p o te direi o que era tudo o que a natureza
e a arte me mostraram. D e v o com tudo desde já confessar-te que a paisagem até Belém me não satisfez
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completamente. Toda a colina em que assenta a villa que tem este nome, essa sim, porque se mostra
como um throno rodeado de casas e arvoredo sobre o qual se eleva o magnifico palácio da Ajuda,
habitado hoje por S. M. El-Rei o Snr. D. Luiz I.
F. J. Rezende.
(Continua)
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E u bem queria dÍ2er mais alguma coisa da margem esquerda, mas que ha alli que valha
menção? E ' pobresinha como J o b . - A superfície dos terrenos, até o Castello dAlmada, é de m o d o tal
que parece ir caindo quasi perpendicularmente sobre a agua. Os andrajos que a cobrem são apenas
algum moinho de vento a qui e alem, com alguma fabrica ao nivel d'agua. - A sua côr é feia como os
sete pecados mortaes! se te lembras d'ella, conheces que não exagero.
C o m o te disse já, ia entrar a visita da alfandega. Depois seguimos viagem. - Ao aproximarmonos da grande capital, que alegria, que vaidade nos filhos de Lisboa! - Q u e admiração, que expressões
enthusiasticas na boca d'alguns viajantes ingle2es e francezes! - Q u e saudades e que gloria na alma
d'alguns portuenses! - O berço natal estava n o coração d'uns e diante dos olhos d'outros.
A natureza humana, Eduardo, também é variadíssima. N ã o imaginas o estudo que o pintor faz
quando olha para as phisionomias em taes circumstancias, e vê c o m o photographadas as impressões
que sente a alma de cada individuo. V e n d o o que se dava n o vapor e fora d'elle, eu estudava sempre
porque assim era preciso; mas às vezes lá se me agarrava ao braço algum cavalheiro, d'aquelles que sò
faliam de bailes, modas e vidas alhêas, tirando-me do meu entretenimento artistico para me fazer
passar da direita para a esquerda, perguntando-me se era a primeira vez que ia a Lisboa, se a roupa que
trajava era feita n o Porto, se o m e u sapateiro levava caro, e finalmente se ia hospedar-me em casa
particular ou hotel. - U m seco sim ou não era a minha resposta. - H o u v e tal que para se mostrar um
pouco intelligente me disse que as margens do Tejo eram mais pitorescas que as do D o u r o . - N ã o lhe
chamei tolo, mas tive pena d'elle. - Confundiu o grandioso com o pitoresco. T u conhecel-o, Eduardo,
mas eu não te digo quem he. Portava-mos ao lado de Lisboa, que eu pude então admirar livremente,
adornada com as elegantes torres do convento da Estrella, e mais ao nascente com o castello de S.
Jorge edificado no mais alto dos sete outeiros, fazendo-lhe centro os arcos das aguas livres, que lá se
divisam alem na parte mais alta e mais retirada da grande cidade, p o r entre aquella Babylonia de cazas
que descem da direita e da esquerda até irem banhar-se no Tejo. Lisboa tem uma apparencia realmente
bella. Penso até que de tal ordem não ha outra cidade que se estenda assim á margem d u m rio como o
Tejo, e possa ser gozada quasi toda desde a base até ao seu bairro mais alto.
Se continuar a escrever hei-de dar-te uma idêa das mais bellas que vi em toda a costa
d'Espanha até Marselha, e depois farei a comparação entre umas e outras, na certeza de que hei-de ser
sincero. Q u a n d o se tracta das coisas da pátria ainda a gente p o d e exagerar, ou faltar involuntariamente
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á verdade, porém do que se encontra la por fora he necessário fazer-se um quadro fiel, para que não
enganemos os nossos amigos, e patrícios, abusando da sua boa fé.
Seriam onze horas, pouco mais ou menos quando o vapor Porto fundeou em frente do
Terreiro do Paço. O sol aquecia-me de mais, mas não obstante isso, em quanto muitos se entretinham
a procurar as suas bagagens, e outros a alugar botes para os levar a terra, fiquei cheio d'orgulho a
contemplar uma capella tão bella e tão aristocrática, n'este pequeno solo portuguez
He penna que aquella estatua equestre de El-Rei D. José I não se destaque, vista do fundo de
ceu: os edifícios sacrificam-na porque lhe são superiores.
Voltando-se a gente para o lado de Cacilhas, encontra-se o quer que seja de sympathico
n'aquella povoação, n'aquella costa avermelhada, n'aquelles pinhaes que se estendem na sua superficie,
n'aquella linda bahia de Setúbal, n'aquella pitoresca montanha de Palmella, que se levanta alem como
um gigante entre planicies, n'aquellas casinhas, moinhos e fabricas que se perdem com a distancia de
três léguas, ao lume d'agua, e hoje com a bella estação de caminho de ferro de Badajoz que ainda
adorna mais o quadro. - Os pequenos vapores que levam e trazem gente de Cacilhas, os botes que
sobem e descem o Tejo, as faluas com suas velas á latina, côr d'ocre escura, as naus estacionadas, os
navios mercantis, e as barcaças de banhos: tudo isto a encher o Tejo até Belém, é para aquelles que
sabem ver as coisas por um prisma verdadeiro, um dos mais grandiosos pontos de vista que se
encontram, talvez em toda a Europa.
Quando me extasiava d'esté modo diante do que he grande e majestoso, sem me lembrar do
que ia em volta de mim senti baterem-me no hombro. Era um companheiro de viagem que me vinha
prevenir de que era necessário ir buscar o passaporte e assistir á chamada. Descemos. Bem me custou
ter de respirar ainda uma vez aquelle ar enjoativo e doentio, mas não havia remédio. A meza da camará
mal se via por que em torno d'ella estava um grupo de passageiros, quasi todos olhando para o centro,
onde estava sentado um empregado de policia de grandes bigodes pretos, magro, pallido, mal
encarado, com presença de inquisidor, que ia chamando um apoz outro, pelos passaportes, e entregava
a cada um o seu. Quando chegou a minha vez peguei no meu e fugi logo d'alli, tendo experimentado
antes o prazer de duas tremendas calcadellas que me fizeram ver as estrellas.
Apenas cheguei ao tombadilho dirigi-me ao empregado da alfandega, que trazia n'uma mão
um baldesinho com tinta de colla, vermelha, e na outra uma brocha: abri-lhe o meu bahu, que não era
d'estes que usam os estrangeiros, porque sendo a primeira vez que sahia de Portugal, ainda não
conhecia bem que devia levar comigo uma espécie de barco onde me metesse em caso de naufrágio. O
homem pensava que poderia fazer a revista facilmente sem largar os objectos que trazia não mão mas
enganou-se porque teve muito que ver. Tu fazes lá idéa, Eduardo, quantas coisas eu levava! Como eu ia
para longe, e devia estar ausente da pátria alguns annos entendi que devia fazer uma muda provisória. A
minha bagagem impacientou o empregado porque, como elles em Lisboa, (e julgo que aqui no £orto

também) costumavam revolver tudo até ao fundo, foi-lhe preciso abrir pastas, livros, caixa de tintas, e
quanto se lhe offereceo à vista de lince. Se eu não lhe metti (por ignorância de uso) nas mãos ás
escondidas , doze vinténs ou um pinto (agora são cinco tostões!...) é porque não levava contrabando.
Finalmente a antiphatica creatura, disse-me que fechasse (mas não me pedio por favor) e depois riscou
na tampa do immenso bahu uma espécie de angulo agudo (era o visto) e deixou-me estupidamente
como se me havia aproximado.
Concluida pois a tarefa, que nenhum proveito tem dado ao paiz, tractei de chamar o
marinheiro, e quem pedi que baixasse o meu bahu monstro. O pobre diabo diabo assustou-se ao vel-o.
- Ainda lançou a mão a uma das argolas para ver se o erguia, mas vendo que era impossível, resolveose a chamar outro. Pois, amigo, mesmo aos dous custou movel-o: emfim empregando todas as suas
forças, conseguirão arrastal-o para a borda do vapor, e d'alli para o bote. - Quando lá cahia pensei lho
mettia a pique. O Tejo d'quella vez estava socegado, e então pude chegar até ao cães das columnas,
sem me molhar. Ao chegar a gente lá é que são ellas! - São tantos os braços, tantas as mãos segurando
bilhetes de hospedarias, tantas as cabeças diante dos nossos olhos, que se corre risco de ficar cego.
Realmente o quadro de costume que alli se vê sempre é de effeito tal, pelo seu movimento e variedade,
que convidaria o artista a desenhal-o com rapidez na sua caderneta de viagem se não se desse a
circunstancia de chegar a gente aborrecido.
Como me demorei alguns dias em Lisboa, antes de partir para França, te direi na seguinte
carta o que lá encontrei de mais notável.
F. J. Rezende.
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Bellas-Artes
EXPOSIÇÃO PROMOTORA DAS BELLAS-ARTES
EM PORTUGAL
I

No dia 30 de abril pelas 4 horas da tarde teve lugar a abertura da segunda exposição annual, a
que se dignaram assistir SS. MM. e A., El-Rei D. Fernando D. Luiz e D. Augusto. O numero de
senhoras a cavalheiros que tiveram a honra de serem convidados como sócios era considerável.
Depois que SS. MM. e A. analisaram os trabalhos expostos, principiou o publico a gozar
tudo quanto se lhe offerecia de óptimo, bom e soffrivel. O numero de pinturas a óleo e aquarellas,
esculturas e desenhos, segundo o catalogo, é de 109, e o da primeira exposição foi apenas de 69. D'aqui
se conclue que tão proveitosa instituição, imitada da de Londres, promette regenerar a sociedade,
creando-lhe o gosto das bellas-artes, desenvolvendo-lhe a vontade de comprar quadros, e dando-nos a
força moral que tal ou qual indifferentismo nos havia tirado.
Ninguém pôde duvidar que os pintores lisbonenses corresponderam melhor que os portuenses
a este reclamo artístico em proveito da arte e dos seus próprios interesses. Ao meu amigo Christino vi
eu collocar um quadro que tinha concluido no dia antecedente ao da exposição: esta pintura é a que
representa o - «Trovador Portuguez» - da qual fallarei depois. E' para sentir que os meus patricios não
quizessem tomar parte n'esta festa, nem imitar nossos irmãos, quando a esperança nos apresentava já
um futuro tão lisongeiro. Não trabalhar, quando temos a consciência de que é perdido o fructo das
nossas horas de martyrio, torna-se desculpável, e ninguém pôde nem deve censural-o; porém despresar
interesses que tão util sociedade nos offerece, é isso impróprio do nosso século, e reprehensivel
n'aquelles a quem o vigor da idade e o talento convidam ao estudo e á meditação. Eu não ignoro que
posso ser arguido pela falta que commeti o anno anterior deixando passar a primeira exposição sem
concorrer com trabalhos meus, porém seja-me licito confessar que o coração se me havia possuido de
uma espécie de falta de fé, cuja causa não sei bem se estava em mim, se n'aquelles que me auguravam
desgostos como recompensa ao meu estudo. Fiz mal, conheceo-o hoje. Mas se nós somos tantas vezes
injustos com a sociedade lisbonense!...
Pouco tempo depois da primeira exposição recebi eu o catalogo, e vendo n'elle o numero dos
quadros que se venderam e os seus preços, entendi que eram infundados os meus receios. As honrosas
instancias do e x c . m o snr. marquez de Souza Holstein, digníssimo presidente da Sociedade Promotora,
que quiz o meu nome para me inscrever como socio e as minhas obras para a segunda exposição,
acabaram de m'os desvanecer. Tive, comtudo, o desgosto de ser o único dos meus collegas do Porto.
Desde janeiro trabalhei tanto quanto m'o permittiram as minhas forças para que se não
dissesse que nós os portuenses, trabalhadores por indole, adormeciamos á sombra dos nossos lindos
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bosques, magnetisados pela variadíssima e mimosa natureza com que o Creador adornou esta nossa
província do Minho. Se o Porto não tivesse artistas de incontestável mérito, como são os snrs. Costa
Lima Junior, Guilherme Corrêa e João Corrêa, o snr. Caetano Moreira, o snr. Vilella, esperançoso
pintor de costumes, o snr. Nunes excellente colorista, snr. Costa, discípulo da Academia de
Bellas-Artes; se na arte de escultura não tivéssemos o snr. Teixeira, o snr. Molarinho, o snr. Couceiro e
ainda mais artistas de muitas esperanças, haveria uma desculpa rasoavel; mas á vista de tantos nomes,
alguns d'entre elles muito respeitáveis, porque não fomos todos unidos representar a força artística do
Porto e fraternisar com nossos irmãos da capital? Verdade é que eu não tenho, direito a interrogar os
meus collegas a semelhante respeito, e até peço perdão da ousadia, porque cada qual sabe de si e Deus
do todos. N ã o obstante isso, espero não estranhem que patenteie perante o publico o sentimento que
tive de ver apenas o meu n o m e entre vinte e nove artistas, que, supposto nascidos sob o mesmo céu,
não tiveram o mesmo berço natal!
Passarei a fazer uma ligeira analyse das obras expostas, e entre ellas das que entendo merecem
mais consideração, e depois direi como fui recebido pelos snrs. professores da academia.
Sem animo de offender n e n h u m outro pintor, estou convencido de que o primeiro colorista
que se apresenta na exposição, e talvez no paiz, é o snr. Marciano, assim como é, dos pintores de
Lisboa, o primeiro desenhador de figura, o snr. Lupi.
A exposição abunda em paisagens grandes e pequenas, das quaes algumas são esboços.
Escusado será dizer ao leitor que o primeiro paizagista de Portugal é o meu b o m amigo e collega
Annunciação. Depois d'esté estão quasi em paralello os snrs. Christino, Prieto e Newton, que por
diversas qualidades se distinguem: tratarei de todas e de todos.
C o m o pintor de marinhas, merece a preferencia entre todos o snr. Tomazini. Como pintor de
natureza morta, toma a direita aos artistas do mesmo género o snr. Lopes. Proximo a este encontra-se
o snr. Prieto, que no seu quadro dos - búzios - se torna notável.
O

primeiro lugar entre os desenhadores a corvão pertence também ao meu

amigo

Annunciação, o segundo ao snr. Victor Bastos e o terceiro ao snr. Alfredo de Andrade.
O primeiro escultor da exposição, e talvez do paiz, p o n d o de parte o n o m e de Mr. Calmeis, é
o snr. Fonseca, lente de pintura histórica da academia lisbonense; a par está o snr. Victor Bastos e
depois o snr. Bordallo Pinheiro.
Pinturas a aquarella são as únicas e primeiras em mérito artistico as que expoz o snr.Howel.
Além

d'estes

trabalhos

dos

mais notáveis

artistas, ainda

se encontram

quadros

de

merecimento, que pareceriam óptimos, estando separados.
Q u a n t o a mim, não me considero dos primeiros nem dos últimos da exposição.
As minhas producções teem defeitos palpáveis: se teem algumas bellezas não serei eu que o
diga porque essa tarefa pertence a outrem.
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Entre os pintores que estão actualmente estudando em Italia, aquelle que tem feito mais
rápidos progressos é incontestavelmente o snr. Luppi, que, desde que ha dous annos deixou Portugal,
ainda não cessou de prescrutar conscienciosamente os segredos das escholas romana e florentina. O
quadro mais bello que nos enviou representa a - Melancolia -. Esta pintura, vista até o joelho, é de
grandeza natural. A sua qualidade mais notável é a da pureza das linhas. Aquella mulher, desenhada
como está, ainda mesmo que não estivesse colorida, seria a obra de mais mérito que abrilhantaria a
exposição.
C o m o é sabido, a base essencial de um quadro e a sua belleza estão no rigor do desenho: a
côr é apenas uma qualidade que p ô d e encantar a alma, seduzir m e s m o vista, a p o n t o de obrigar o
espectador a não dar attenção á forma, p o r é m a alma do quadro está na severidade dos contornos: são
estes que traduzem todo o sentimento das paixões humanas e que nos dão a ideia do bello.
E u já disse ao leitor que a figura da — Melancolia - pintada pelo snr. Lupi é uma das melhores
obras da exposição, porque n'ella se adivinha um sentimento de dor moral mui difficil de exprimir-se.
A acção da figura é simples e feliz; uma mão descansando sobre a outra, e a cabeça de meio perfil,
inclinada um pouco para a terra, c o m o olhando para um tumulo, dão-lhe o caracter próprio da ideia
que representa, e fazem-nos persuadir que fora talvez pintada em uma d'essas occasiões, em que a
saudade da pátria opprimia a boa alma do artista ausente. A — Melancolia - traja vestido branco: os
braços estão nús; mas por cima lançou-lhes o talentoso artista u m véu de filó preto, atravez do qual se
lhes divisam carnes e roupas. A transparência do véu é admirável: ninguém, entre nós, a pintaria
melhor. H a alguém que faz guerra de morte á tranparencia, mas sem ella não ha harmonia possivel em
u m quadro. Paulo Veronese foi o primeiro colorista do seu t e m p o , e não punha duvida em empregar a
transparência em qualquer objecto que pintasse.
L e m b r o - m o de ter visto n o museu de Madrid o quadro de - Sansão adormecido -, em que as
sombras das carnes, roupas e terrenos eram tão claras e transparentes que poderiam passar pela parte
luminosa de qualquer outra pintura m e n o s rica de côr. N o quadro do snr. Lupi o claro-escuro nada
deixa a desejar. A figura é banhada com uma luz pallida, cujo foco principal está no pescoço em face,
de maneira que lá se vai perdendo com toda a suavidade para as extremidades do quadro até o caixilho.
Se snr. Lupi tivesse empregado u m t o m de côr menos livido na sua belissima figura, melhor seria, mas
apesar d'isso ella tem o poder de attrahir os espectadores, e eu m e s m o , que sei como aquellas cousas se
fazem, confesso que m e senti excessivamente impressionado. U m busto, representando o retrato de
uma dama italiana, é também uma das jóias da exposição. A julgar pelo caracteristico das suas feições,
parece-me que a semelhança deve ser exacta. Nas carnes nota-se uma morbidez tão natural, que
encanta; na harmonia geral dos tons e da luz bellezas que só se conseguem quando estudamos em um
paiz onde nos vemos cercados de Ticianos, Raphaels, Georgiones, Tintoretos e outros clássicos. Se
esta pintura não tem as dimensões da outra de que já tratei, nem a sua composição, nem o seu
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pensamento, é comtudo bella pela verdade e doçura com que está pintada, e porque tem, entre todas
as outras pinturas do snr. Lupi, a superioridade da còr. A cabeça do rapaz em mangas de camisa, que é
da mesma dimensão d'aquella, eleva-se á mesma altura quanto ao claro-escuro e ao bem acabado.
O - Templário — é uma figura de meio corpo, de grandeza natural, e que, coberto com o seu
albornós branco, apoia uma mão sobre a outra. A sua phisionomia, magra, severa, queimada pelo sol, é
modelada com o maior cuidado e desenhada com mão de mestre.
O busto que representa o retrato do snr. Marciano também mereceu a minha particular
attenção: é o estudo mais vigoroso que o snr. Lupi pintou: parece, sem exaggeração, um dos retratos
de Ticiano.
Se me não agradou completamente o estylo em que estão pintadas todas as obras dos snrs.
Lupi e Marciano, isso é culpa minha, ou antes vem da nenhuma prática que tenho de ver quadros
pintados de semelhante modo, mas cada qual tem liberdade de seguir o caminho que lhe convém, uma
vez que chegue ao fim a que mira: estes dous excellentes pintores, adoptando um methodo de pintar
pouco vulgar, tornaram-se os pintores mais distinctos da exposição.
F. J. Resende.
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BELLAS-ARTES
E X P O S I Ç Ã O P R O M O T O R A D A S BELLAS-ARTES E M P O R T U G A L
II
E u havia dito no meu primeiro artigo que o pintor mais distincto do paiz, como
colorista, era o snr. Marciano, sem ter escripto a analyse ás suas obras mais notáveis, mas
agora, que me disponho a isso, direi a razão pelo quê.
N ã o se pôde duvidar que os quadros de mais mérito que este artista tem mandado
de Roma são «O cardeal D . Henrique», que vimos na exposição industrial do Porto, e o que
se acha exposto em Lisboa, representando «Os últimos dias de Tasso». E u quiz escrever
alguma cousa acerca d'esta pintura, quando a vi pela primeira vez no palácio da exposição
universal de Londres, porém como m e retirei d'aquella capital mais breve do que desejava,
deixei, temporariamente, incompleta a minha analyse á secção das bellas-artes.
Já que tracto do quadro do «Tasso», direi de passagem que o seu merecimento
tornava-o digno de um lugar mais distincto do que aquelle que, infelizmente, occupára
n'aquella exposição. Custa a acreditar que eu o encontrasse pendurado á porta do nosso
acanhado gabinete de objectos industriaes, como se fosse um chapéu das mulheres da
Murtosa! Confesso que ao vel-o assim se me comprimiu o coração. Era o fructo de um
pintor portuguez que honrava a nossa nação, e que se achava para alli destacado e como
perdido no esquecimento! Infeliz quadro, que entre aquella festa de luxo e grandeza
artística teve a sorte do desventurado heroe que representa! N ã o traria á imprensa este
facto, se estivesse convencido que esta obra não era digna de apparecer entre muitas que
estavam expostas pertencentes ás escholas ingleza, romana e hespanhola.
O artista pintou o poeta na occasião em que elle tinha ido a Roma para ser
coroado n o Capitólio. Torquato Tasso caminha encostado a dous religiosos do convento
de Santo Onofrio, onde fallecera poucos dias depois. A nobre cabeça do poeta está
inclinada para a terra, e a vista, languida se dirige para a relva que a cobre. O abatimento
moral e phisico que o snr. Marciano lhe soube dar, procurando-lhe uma attitude tão
natural, revelam bem o negro presentimento que vai na alma do sublime cantor da
«Jerusalem Libertada». O contraste que se nota entre a phisionomia do Tasso e a dos frades
é de bello effeito: b e m se vê que o snr. Marciano, pintando-os tão gordos e rubicundos, nos
quis dar ideia de que n'elles pesava mais a materia do que o espirito. Mais além, no segundo
plano, estão de pé e juntos dous frades com seus breviários na mão, olhando para o longe
onde se avista a cupula de S. Pedro de Roma.
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O bello céu de Italia, na hora em que o sol se ergue um pouco acima da linha do
horisonte, é rico de côr, e as figuras, destacando-se sobre elle por um tom local um pouco
mais escuro, produzem óptimo resultado. Se no quadro existe alguma cousa menos feliz do
que as outras, é o todo da composição, por se acharem os dous grupos de pé e separados,
mas isto não se pôde considerar como um defeito, porque em alguns dos pintores antigos
se encontram exemplos d'isto.
Esta pintura, de qualquer parte que se visse ,attrahia mais as vistas do que
qualquer outra, e isto era devido não só á sua linda côr, mas também ao facto que acima
mencionei.
Antes da abertura da exposição chegou de Roma outro quadro que o
snr.Marciano mando: é um esboço pequeno, com figuras pouco menos de palmo, o qual
representa a «Coroação de D.Ignez de Castro». Confesso que me maravilhou. O seu effeito
de luz é tão mysterioso, tão bem graduada a sua distribuição; ha tanta arte, tanta riqueza de
tons e tanta transparência que a figura de D. Ignez de Castro brilhante como está, chama a
si toda a attenção sem offuscar de modo algum os outros personagens que formam a corte,
porque, ou por meio de reflexos ou por algum toque de luz, se destacam sobre o lindo céu
que se vê atravez das janellas do palácio ou sobre o seu interior. Este esboço, segundo a
minha humilde opinião, talvez reúna mais bellezas que o quadro do Tasso.
O snr. Marciano tem uma vocação extraordinária para a côr, e, sem ser escravo de
Paulo Veroneze e Ticiano, inspira-se de tal modo das suas melhores qualidades, que nós,
vendo as suas obras, acreditamos piamente que são estes os seus dous clássicos predilectos.
Este assumpto é mui difficil, porém o artista tirou d'elle todo o partido: a composição é, ao
mesmo tempo, vasta e simples, havendo alem d'isso muita naturalidade em quasi todas as
attitudes. Oxalá que o snr. Marciano, quando executar os quadros em grande, observe com
o maior rigor todas as bellezas que tem o seu esboço. Se o artista puder finalmente reunir a
tão admirável colorido a correcção do desenho, duas qualidades difficeis de encontrar no
mesmo artista, tem direito a contar com a admiração de todos os seus collegas.
O snr. Marciano teve a feliz ideia de offerecer este esboço ao exc. m o snr. marquez
de Souza Holstein: honra lhe seja feita, porque o snr. marquez

é o único fidalgo de

Portugal que tem aprendido com o Senhor D. Fernando a amar as bellas-artes, e viver em
camaradagem com os pintores, esculptores e architectes. Fidalgos assim tornam-se
credores do nosso respeito e da nossa gratidão.
Agora, que conclui a minha tarefa relativamente aos pintores de historia, tractarei
de paisagenm e animaes.
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O melhor quadro que expoz o snr. Annunciação é o que intitula o «Recolher do
gado». E' mui pequena a sua dimensão, porém como a belleza da pintura não está em
harmonia com o tamanho, direi que esta é a que mais me fez lembrar as de Paulo Poter,
insigne pintor hollandez. Um grupo de vaccas, de raça ingleza, formam todas um semicirco á porta do alpendre, de modo que a do centro, cuja côr é branca, está completamente
voltada de costas para o espectador ou em escorço. A perspectiva liniar e a optica foram
comprehendidas de modo tal pelo artista, que resulta d'ahi calcular-se perfeitamente o
comprimento do animal, mesmo visto do lado mais difficil: bastava só isto para fazer a
reputação do illustre collega.
As outras vaccas de cores estão igualmente bem pintadas. O toque do pincel é tão
firme, puro e suave, que se diria andara alli mão muito hábil de algum discipulo de David
Teniers, se este grande pintor não tivesse vivido em epocha remota.
Quanto ao desenho, ninguém tem que notar-lhe. O tom geral do quadro é quente
e lembra o resto da tarde. Não ha n'elle céu; é pena, porque, se o houvesse variaria um
pouco o fundo do alpendre sobre que se desenham os animaes. A pouca distancia vem o
lavrador a cavallo, envolto na sombra do arvoredo, e sobresahe por meio de reflexos.
Houve um pequeno descuido no desenho do jumento, porém isso pouco ou nada prejudica
este bellissimo quadro, que é a pérola do snr. Annunciação.
Disse-me o snr. Victor Bastos que comprara esta pintura ao seu collega por
quinze libras. Esta fineza de artista para artista é digna dos maiores elogios. Como disse
Camões, só quem sabe da arte é que a estima.
Tendo o snr. Annunciação exposto mais doze quadros, observei que o publico se
dirigia com preferencia para o que representa a «Feira do gado». Eu não lhe achei razão. A
composição é vasta; ha grandes massas de luz e sombra, ha fundo de arvoredo, ha
movimento bastante, como convinha ao assumpto, porém a minha vista repousava mais
sobre o quadrosinho das vaccas: seria por me recordar do muito que tenho visto lá por fora
n'aquelle género.
O «Declinar da tarde» e o «Regresso de Palmella» são também dous óptimos
quadros. No primeiro ha um ar admiravelmente pintado e transparente; ha cores tão suaves
e vaporosas como as da propria natureza.
Tendo visto muitos ares pintados pelo snr. Annunciação, posso asseverar que
nenhuns se podem comparar com este. O horisonte é immenso e até lá são tudo planícies,
como se encontram em Ribatejo.
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Esta pintura tem tanta optica, que parece se pôde caminhar sobre os terrenos que
representa.
O segundo quadro, que é da mesma dimensão, supposto ser inferior ao do
«Declinar da tarde», relativamente aos ares e ao seu tom geral, é-lhe, todavia, superior em
tudo o mais. N'esta pintura, desde o primeiro plano até ao horisonte, tudo está bem
caracterisado e no seu lugar, conforme a distancia. O castello de Palmella, longe como está,
distingue-se bem de tudo o que se vê proximo de nós. As ruinas e as penhas estão
habilmente tocadas e p o d e m rivalisar com o quadrosinho do «Recolher do gado». Os
camponeses que vêem pelo caminho são correctamente desenhados e movidos com graça.
A ' maneira de Ruisdael, o snr. Annunciação reconcentrou o foco de luz no meio do
quadro, como se o sol rompesse por entre uma massa de nuvens, que lhe estão quasi
perpendiculares, e viesse illuminar a gente que caminha, a estrada e as penedias que estão
ao lado.
Além d'estas obras, ainda vi mais dous pequenos quadros do mesmo artista, que
são «A sesta» e «A merenda». Disseram-me que foram pintados ha dez annos, mas apesar
d'isso tornam-se notáveis pela belleza de côr e pela composição. Os ares são tão puros e
diaphanos como se encontram em Portugal, e sendo o que ha de mais difficil na natureza, o
snr. Annunciação soube tirar d'elles um partido extraordinário. N o quadro da «Merenda»,
os dous jumentos que estão quasi juntos teem tanto merecimento como as vaccas á porta
do curral; parecem copiados de uma photographia. E ' que o illustre collega, pela prática que
tem e pelo seu talento, é tão hábil n'este género de trabalho, que raro será chegarmos a ter
quem o imite, assim como até hoje ainda não tivemos pintor portuguez tão celebre n'esta
especialidade.
Estes dous pequenos quadros resentem-se u m pouco de certa dureza no que são
figuras e sombras projectadas, porém não é isto cousa que prejudique de m o d o algum o
mérito e a graça de tão lindas pinturas.
O snr. Annunciação tem mais algumas obras expostas, que são igualmente boas,
mas como me falta o tempo para fallar de todas, tractarei só das que sobresahem mais.
O excessivo amor pátrio d'esté meu b o m amigo não lhe tem permittido fazer
uma viagem ao estrangeiro da qual tiraria immenso proveito; bastava-lhe ir ao reino
visinho, onde encontraria n o museu real de Madrid uma das primeiras galerias da Europa, e
veria originaes de todas as epochas e de todas as escholas, que lhe enriqueceriam a
imaginação. E quando não quizesse ir ao estrangeiro, ao menos deveria vir á nossa
província do Minho, onde a natureza o auxiliaria em tudo, variando-lhe a cada passo os
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panoramas, ao contrário do que lhe acontece nos arrabaldes de Lisboa, aonde os quadros
são quasi sempre os mesmos. Aridez, planicies e alguma montanha tão pobre de forma
como de vegetação, é o que por alli se lhe depara.
Resta-me fallar dos outros artistas, o que farei no seguinte e ultimo artigo.
F. J. REZENDE.
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Bellas-Artes
EXPOSIÇÃO PROMOTORA DAS BELLAS-ARTES EM PORTUGAL
III
Depois do snr. Marciano e Annunciação, o pintor que mais se distinguiu como colorista foi o
snr. Christino.
Entre 15 quadros que expoz, o mais bem pensado e estudado é o que representa «O Cego
Trovador». Sentado ao pé de uma casa de aldeia, toca o cego na sua viola, tendo em volta alguma
gente, que em attitudes graciosas o escuta:
A composição é feliz e o desenho suffrivel, comquanto se resinta, n'uma ou n'outra parte, de
algum pequeno descuido. Não faltam a este quadro nem harmonia nem côr, porém esta qualidade é
superior áquella. O snr. Christino tem talento para a composição e sentimento para o colorido, mas é
mister ter muito cuidado com a sua ardente imaginação, porque, do contrário pôde ella trahil-o
algumas vezes.
A sua paisagem do «Choupal de Coimbra» é igualmente um dos seus quadros bem estudados;
o que me captivou mais foi o ultimo plano e o ar: o resto, posto que lhe não corresponde muito, não
se pôde, comtudo, julgar mau.
Quando o snr. Christino quizer observar o modo como o seu collega Annunciação pinta e
desenha as suas figuras, quer estejam longe, quer perto, a maneira por que empasta, a firmeza com que
toca os objectos, a forma por que distribue a luz e a sabe projectar nos pontos que lhe convém,
sacrificando-a n'outros, colherá d'essa analyse feita a muitas das obras de tão bom professor aquelle
auxilio que a pouca prática lhe não tem podido ministrar.
O snr. Christino tem a bossa da paisagem mais desenvolvida que a da figura, mas apesar d'isto
compõe os grupos com muita graça e reflexão. Em todos os seus esbocetos um grande numero de
figuras, em todas ellas movimento; se fossem copiadas do natural, offereceriam mais interesse.
Tudo o mais que vi d'esté excellente artista são pequenos esboços a óleo, dos quaes alguns são
pintados com muita Uberdade e vigor.
O

snr. Newton expoz a «Vista do Tejo do nascente de Santarém», cujo quadro é de um

metro, pouco mais ou menos, de largo. Ha n'elle cousas que se parecem muito com as que pinta o snr.
Annunciação. O

estylo é muito bom, e a harmonia geral produzida pelos tons que apresenta o ar

carregado faz com que a terra, banhada com uma luz melancólica, deixe repousar a vista n'um ponto
do Tejo, por onde este, serpeando, se estende pela paisagem além.
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Se o snr. Newton não viu tão bello effeito de luz no natural, é preciso confessarmos que tem
muito talento.Os terrenos, á maneira dos do snr. Annuncição, são continuados até á linha do
horisonte.
Estou convencido de que nenhum dos outros paisagistas comprehende melhor que este
artista a perspectiva aérea.
O grupo de arvores que o snr. Newton pintou no primeiro plano mostra quanto é hábil
n'este género de trabalho. A folhagem acha-se caracterisada segundo o methodo dos clássicos.
Disseram-me que este esperançoso pintor fora condiscipulo do snr. Annunciação, e que,
como a arte lhe não proporciona os meios necessários para a sua subsistência, a abandonara para se
empregar nos caminhos de ferro!
Quantos talentos, nas artes e nas sciencias, vemos nós assim perdidos pela falta de quem os
proteja! A intelligencia, que é a mola real da sociedade, é para quem esta (entre nós) olha com mais
indifferença!...
Os felizes tempos dos Medicis já lá vão; no emtanto, se os nossos millionarios quizessem,
poderiam, como elles, conquistar um nome distincto e as sympathias da nação, applicando uma parte
das suas fortunas em proveito das bellas-artes.
Felizmente, S. M. El-Rei o Senhor D. Fernando é o único monarcha europeu que, com mão
generosa, está sempre prompto para proteger aquelles que imploram sua alta protecção.
E' por isto que S. M. adquiriu com justíssima razão o titulo de Rei-artista.
O snr. Vellado, digníssimo proprietário do formoso palácio do Freixo, também promette
auxiliar tanto quanto pôde as bellas-artes, e já principia a dar provas d'isto, porque tem gasto sommas
consideráveis na sua casa, occupando n'ella pintores de historia, de decoração e entalhadores, a quem
tem pago generosamente os seus trabalhos.
Oxalá que s. exc.a venha a ter imitadores, ainda que não seja nos nossos dias, para que se não
realise a prophecia do meu sempre lembrado amigo o mestre Augusto Roquemont, o qual dizia - que
nunca fariam do Porto uma terra de bellas-artes.
Do snr. Joaquim Prieto vi doze quadros. A sua pintura mais mimosa é a dos «Búzios».
Parece-me que o snr. Prieto não deve gastar o seu tempo em pintar objectos que fallem tão
pouco á imaginação e requerem um trabalho demasiado lento e duro, embora seja necessária uma
paleta rica de cores. Os búzios, apesar da sua natureza, harmonisam-se e destacam-se bem sobre o
fundo, que nada tem de bom.
O snr. Prieto é paisagista como os seus collegas Christino e Newton; o seu talento inclina-se
visivelmente para esta especialidade: as suas obras o attestam. O seu pequeno quadro intitulado «O
Forte do Cavallo», visto da praia de Cezimbra, tem um tom de côr local que lembra muito a eschola
flamenga, e é tão original, que se distingue não só dos outros que pintou o mesmo artista mas de

muitos que estiveram patentes ao publico. Seria um bellissimo quadro, se tivesse havido mais alguma
conveniência artística no primeiro plano. A luz um pouco sacrificada n'este ponto, ainda os outros
planos, que são bem luminosos, sobresahinam mais.
Se o snr. Prieto quizer, pôde com muita facilidade remediar esta pequena falta. O snr. Prieto,
sem ser dotado da feliz imaginação do snr. Christino excede-o relativamente á reflexão e cuidado que
emprega pintando as suas obras.
O «Descahir da tarde», do mesmo author, também teve as honras da exposição.
N'esta pintura o estylo é completamente diverso d'aquelle.
A vista do «Forte do Cavallo» lembra o methodo que os antigos adoptaram pintando em
madeira ou cobre; a do «Descahir da tarde» aquelle que segue a eschola franceza moderna: n'uma mimo
de trabalho e estylo um pouco secco, na outra menos mimo, porém mais valentia de toque, vigor e
empaste.
O snr. Prieto, variando tanto o seu modo de pintar, poderia facilmente contentar todas as
pessoas que lhe encommendassem obras, se n'este malfadado paiz houvesse a mesma affeição ás
bellas-artes que lá por fora, nos paizes civilisados.
O snr. Tomazini não cede o passo aos collegas Christino, Prieto e Newton. O seu
quadrosinho intitulado «A estibordo» abona-nos a intelligencia do seu author. Pelas cores que ha n'elle
se conhece que é de tarde: pelo brilho do ar, dá ideia do nosso clima meridional. Um vapor, visto quasi
em escorço, está no primeiro plano. O artista, imitando com tanta nitidez todos os seus accessorios,
nem por isso seguiu o mesmo methodo a respeito do ar e da agua: assim devia ser porque estes dous
elementos requeriam toque mais livre.
Foi este o único quadro que expoz o snr. Tomazini. Como não é a quantidade, mas sim a
qualidade das pinturas, que dá nome ao artista, sinceramente felicito o seu author.
O snr. Lopes expoz dous quadros. O que intitula «Natureza morta» é pintado com
desempêno e soffrivel empaste: se o author continuar assim, promette ser oprimo pintor de género.
Parece-me que devera aquecer um pouco mais a sua côr: aquelle tom glacial não é próprio de
um paiz como o nosso.
Penso que o snr. Lopes ainda não esteve em França, e por isso tomarei a liberdade de
dizer-lhe, em quanto ao modo de pintar, como já fiz a respeito do «Descahir da tarde», do snr. Prieto
que a eschola franceza tem originalidade no modo de empastar, mas que não devemos seguir o seu
colorido. Em geral os francezes não são coloristas. O único pintor que se elevou quasi á altura de
Rubens e Ticiano e Paulo Veronese foi o infeliz Decamps. A França ainda hoje possue Eugene
Delacroix, que é eminente colorista, e da mesma força de Decamps, porém este é dotado de uma
imaginação fogosa e poética como a de Rubens e aquelle era o sublime pintor dos costumes orientaes.
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O snr. Howel expoz cinco pinturas a aquarella, representando

costumes orientaes e uma

paisagem. Esta é harmoniosa e o colorido é quente, p o r é m resente-se de alguma monotonia. Se
houvesse mais liberdade no toque, alguma differença entre o m o d o de pintar as pedras, os terrenos , a
agua e as arvores, seria um dos primeiros quadros da exposição; ainda assim, tem grande mérito. Os
costumes são pequenas figuras tocadas com tanta firmeza e liberdade, que se não parecem em cousa
alguma com a paisagem a que me referi.
D o s desenhadores,

o que mais se distinguiu no trabalho a carvão vegetal foi o snr.

Annunciação. Este excellente pintor expoz dous desenhos, um representando «O novilho

em

liberdade» e outro «O gado». Aquelle é tão b e m desenhado como tocado livremente; as massas de luz e
sombra são tão largas, que, para fazer o seu verdadeiro elogio, basta dizer que taes desenhos se
parecem com os do meu antigo mestre Mr. Adolphe Yvon.
O snr. Victor Bastos também mostrou que conhece b e m este género de trabalho. O
«Episodio do diluvio universal» e a «Visão» são provas mui claras do que affirmo.
T a m b é m é muito digno de attenção o desenho que o snr. Alfredo de Andrade mandou de
Roma, o qual representa a «Porta de S. Roque, em Olivano».

Escultura
O snr. Fonseca, lente proprietário de pintura histórica da Academia Real de Lisboa, já o anno
passado havia dado ao publico uma prova do seu talento como escultor, apresentando-lhe o seu
«Adonis ferido pelo javali». Este anno distingue-se muito mais tendo esculpido em alto relevo o
«Prometheo», representado na occasião em que Vulcano o está prendendo sobre o rochedo do monte
Caucazo, segundo a ordem de Jupiter.
Parece impossivel que o illustre professor, ha tantos annos habituado a não largar da mão os
seus pincéis e paleta, os deixe ás vezes para se tomar esculptor quasi de repente.
O «Prometheo» está em uma acção tão b e m movida, c o m o são b e m modeladas e desenhadas
as suas formas. Os músculos e articulações acham-se claramente accusados, em relação á attitude, e,
sem serem duras as suas transições, c o m o muitas vezes succède aos que professam esta arte, dão a
entender que o martyr, tendo presos os braços e pernas, quer, mas não pôde, derrubar com a mão
direita

a terrível águia, filha de T y p h o n que já lhe está com as garras enterradas na coxa direita,

mirando-lhe attenta a parte das entranhas p o r o n d e ha-de rasgar-lhas para depois lhe devorar
eternamente o fígado.
A cabeça do «Prometheo» tem uma expressão tão verdadeira de terror, raiva e impaciência,
voltada, c o m o está, para a águia, que, dado o caso que o artista tivesse coberto todo o corpo da figura
com u m p a n n o , ella, só de per si, traduziria ao espectador a lucta moral e phisica por que está passando
o heroe da fabula.
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Se o snr. Fonseca não imaginou a sua figura como o author da bem conhecida medalha em
que o Prometheo se acha deitado e preso sobre o rochedo na acção violentíssima que era propria do
acto, é porque, como já disse, a águia ainda lhe não rasgou as entranhas; portanto, as contorsões que se
desenham na medalha não podiam achar-se esculpidas na excellente obra do snr. Fonseca.
Apenas notei, analysando bem as figuras do Prometheo e Vulcano algumas pequenas
incorrecções do desenho nos braços, mas ellas são taes, que não tiram o merecimento a um trabalho
que faria honra a qualquer escultor de profissão.
Continue o snr. Fonseca a apresentar esculturas d'esta ordem, que o paiz, cedo ou tarde,
collocará o seu nome no lugar que merece.
Do snr. Victor Bastos apenas vi o muito conhecido busto de Rodrigo da Fonseca Magalhães,
o do snr. Rosas, distincto actor, além de um busto de senhora, que não pôde sustentar o parallelo com
aquellas duas obras. Penso que o illustre collega, muito occupado com os seus trabalhos para o arco do
triumpho da rua Augusta, não pôde esculpir obras novas que enriquecessem a exposição promotora.
O

busto de Camões, exposto pelo snr. Bordallo Pinheiro, é mórbido e desenhado com

esmero: se os cabellos e as barbas tivessem sido tocados mais livremente, mereceria um lugar ao lado
dos dous notáveis bustos do snr. Victor Bastos.
O busto representando o snr. Castilho é modelado em gesso pelo snr. Assis, digno director
da academia lisbonense. Como retrato, é de perfeita semelhança; como esculptura, deixa alguma cousa
a desejar. O desenho é correcto, porém as meias tintas são duras, de modo que não teem aquella
morbidez de carne que se encontra no busto do Senhor D. Pedro V esculpido por Mr. Calmeis.
Admirei muito que o snr. visconde de Menezes tão distincto pintor, se não dignasse expor
alguma producção sua. A quem tem tão bellos quadros na galeria de S. M. El-Rei o Senhor D.
Fernando não é possível admittir-se uma desculpa.
No mesmo caso se acha o snr. Rodrigues, author do «Cego rebequista».
E' de crer que para o anno honrem a exposição, a que se não devem nem podem escusar,
porque é, por assim dizer, feita em sua casa.
No meu primeiro artigo esqueci mencionar o nome da exc. m a snr.a D. Francisca Furtado,
sócia de mérito da academia portuense, esquecimento desculpável em quem se occupa constantemente
com a sua arte.
Já se vê que, tendo eu a certeza de que a snr. a D. Francisca é a primeira miniaturista do paiz,
deveria ter collocado o seu nome ao lado d'aquelles que mais ennobrecem a nação.
Em circumstancias idênticas se acha o snr. Thadeu, dignissimo substituto de desenho
histórico, de quem temos visto óptimos retratos em miniatura.
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Resta-me dar aos snr. professores da academia lisbonense e ao snr. marquez de Souza
Holstein um testemunho publico de gratidão e estima pelo modo lisongeiro e benevelo como se
dignaram tractar-me e receber as minhas obras.
Também presto ao snr. redactor o meu sincero reconhecimento pela bondade e
condescendência que tem tido de a acceitar e publicar os meus insignificantes artigos.
Francisco José Resende,

lente substituto de pintura histórica da Academia Portuense de Bellas-Artes.
Porto 1 de julho de 1863.
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cumento n.° 146

Bellas-Artes

OS QUADROS DE BATALHAS DE MR. ADOLPHE
YVON COLLOCADOS N O PALÁCIO DE VERSALHES

I
Tendo visto o anno passado na exposição universal de Londres as cópias d'estes
quadros feitas em ponto pequeno por Mr. Yvon, de que darei também uma ideia ao leitor quando
continuar a escrever a minha analyse sobre bellas-artes principiada n'aquellas capital, contarei a
impressão

que fizeram os originaes, que tanta nomeada teem, e dos quaes a «Illustração

franceza» soffriveis gravuras nos mostrara.
Sahi de Londres no I o de dezembro às nove horas da manhã d'alli a Folkstone,
atravessando em seguida o canal da mancha, e depois parti de Bolonha para Pariz, onde cheguei
no mesmo dia à noute tendo feito uma viagem de cem léguas, pouco mais ou menos. Teria ido
logo visitar o meu antigo mestre, porque deveres de gratidão e respeito me obrigam a isso, senão
chegasse tarde e um pouco cansado, porém no dia seguinte fui fazer-lhe os meus cumprimentos.
Mr. Yvon ficou surprehendido com a minha chegada inesperada, recebendo-me com toda a sua
benevolência. O eminente pintor estava trabalhando n'um quadro de grandes dimensões, do qual
falarei depois. Tendo passado a ouvir os conselhos de tão grandes mestres, conselhos de
verdadeiro amigo, como Augusto Roquemont, retirei-me satisfeitíssimo para ir Versalhes. Como
já não me lembrava bem d'aquelles sitios, confesso que me encantou quanto vira até lá. N'aquella
distada de dez léguas, que se me não engano, não deve o artista descuidar-se um só momento. A
natureza e a arte rivalizam em belleza. Aldeias, villas, casas do campo, castellos, parques,
campinas cortadas pelo Sena, que serpenteia por entre ellas, pontos de vista sempre variados,
acacias verdejantes de um e outro lado em toda a extensão da via férrea, tornam aquelle passeio
um dos melhores, senão o mais pitoresco, dos subúrbios de Pariz.
Mas vamos ao assumpto da minha viagem. Ter-se-ia passado uma hora quando o
comboio parou na estação de Versalhes. Mais de duzentas pessoas de ambos os sexos sahiram
das carruagens e todas ellas se dirigiam ao mesmo ponto, notando-se, porém, que não era dia
santificado. Nos paizes onde impera a civilização é sempre extraordinário o numero dos
visitantes aos museus e galerias de bellas-artes. N'esta minha noticia não tractarei das magnificas
estatuas colossaes de alguns heroes de França esculpidas em mármores de Carrara, que se
encontram á direita e á esquerda até á entrada do sumptuoso palácio, nem da de Luiz XIV,
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soberba estatua equestre fundida em bronze, que esta quase no fim, como formando simetria,
n'aquella espécie de parallelo-grammo. O que me levava a Versalhes era a irrevestivel vontade de
ver os quadros de meu mestre.
O palácio parece um labyrintho pela continuação de salões, corredores e galerias, que
formam o seu grande interior, em cujas paredes estão pendurados quatro mil quadros, que se não
veriam com alguma reflexão em menos de um anno. Ignorando eu em que parte estavam os de
Mr. Yvon, dirigia-me a cada um dos guardas que encontrava á entrada das portas afim de que me
guiasse. Finalmente, depois de muito andar, perdendo-me, enganando-me aqui e além, consegui
chegar ao lugar desejado.
Pudera ter analysado algumas pinturas que encontrei de passagem depois que deixei a
França em 1855, porém era-me necessário economisar tempo. Limitar-me-hei, pois, a dar, uma
cópia exacta dos simples apontamentos que escrevi em Versalhes diante dos quadros a que me
refiro.
O salão em que elles se acham terá, se me não engano, trinta metros de comprido, e
cada uma das telas 10 a 11 metros: três ocupam uma das paredes lateraes e a ultima esta em
frente. Os assumptos d'estes admiráveis primores de arte da eschola moderna são os seguintes: Tomada da Torre de Malakoff— Garganta de Malakoff— A. cortina de Malakoff— A batalha de Solferino. —
Havendo observado escrupulosamente o primeiro quadro, fiquei convencido de que o seu
author, pondo de parte Horace Vernet, tem excedido quantos teem pintado n'aquelle género
desde que em França ha eschola de bellas artes. Para esta grande artista não ha dificuldades que se
não vença. Maravilha ver como as figuras parecem destacar-se da tela, uma em massa escura,
sobrepondo em claro, ou por meio de reflexos, outras todas illuminadas oppondo-se áquellas.
Perto ou longe que os objectos estejam, teem sempre em torno de si um ambiente
que nos faz persuadir que podemos passar por além d'elles. As carnes, em todas as figuras teem a
morbidez que lhes é propria, os fardametos a grossura das fazendas de que são fabricadas e os
metaes o brilho que os caracteriza. — O terror, a raiva, a impaciência, o valor e a cobardia são
paixões que bem poucos pintores tem comprehendido como Mr. Yvon. Assim, por exemplo,
vede como zuavo Somveler que no primeiro plano, ferido e por terra, sustenta o braço esquerdo
levantando, empunhando a bandeira, que tem a aste partida, e que tomará ao inimigo, como elle a
mostra, apesar do seu mortal ferimento e da cadavérica pallidez das faces, cheio ainda de nobre
orgulho?.. — No centro do quadro esta representado o coronel Colineau, empunhando com
energia a espada, tendo na esquerda a bandeira franceza e caminhando para nós atravez do pó e
do fumo.
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(1) Este intrépido militar como protagonista de acção, é sobre quem repousa a vista
do espectador, não obstante acharem que em volta d'elle mais de oitenta figuras. Pallido, ferido
na cabeça e no ventre, com os olhos parecendo saltar-lhe fora das orbitas, fixa os seus soldados,
chama-os ao combate, e elles, seguindo-o com igual valor, saltam por cima dos cadáveres que
juncam a terra. — Q u e vigor que não tem a cabeça do sapador Mouton! - que valentia de toque,
que colorido tão brilhante! - Q u e m não diria imparcialmente que esta figura é quasi tão boa
como as melhores que Paulo Veroneze pintara no seu sublime quadro das — Bodas de Canaan}
Este distincto zoavo tem a seus pés um contrario e está na acção de lhe cravar a bayoneta nas
costas. — N ã o é fácil encaral-o a sangue frio, porque a cólera está vivamente esculpida: aquella
physionomia.
U m dos episódios mais notáveis deste quadro, em que abundam bellezas de estylo e
arrojos de imaginação, é o seguinte: - á direita do espectador se vê no primeiro planno vim official
russo ferido, mas com o peito coberto de condecorações. Este official agarra pela gola da farda
u m soldado, que possuido de terror pânico, dá as costas ao inimigo. — Aquelle parece dizer a este:
«Não fujas, cobarde?» mas o desgraçado, já com a face direita ensanguentada continuava a fugir.
Mal pensava o intrépido official que na sua retaguarda vinha um zoavo de bayoneta
calada! - Proximo a esta lucta, em que a horrivel verdade está fielmente traduzida, pintou Mr.
Yvon u m outro soldado, que, ferido na cabeça, vem no ar como cahindo fora da tela!... O esforço
desta figura honraria o author do - jui^ final: - difficuldades taes fazem de mr. Yvon o primeiro
desenhador dos nossos dias. - N'esta parte do quadro os contrastes de luz e sombras parecem
inspirados: a illusão é completa. Para contrabalançar a parte direita do quadro com a esquerda, o
artista enriqueceu-a com o seguinte episodio, que é engenhosamente desenvolvido: - Vê-se alli
um artilheiro russo, que, em ultimo recurso, está cobrindo o ouvido da peça para que o inimigo,
que já corre para ella de prego na mão esquerda e terçado na direita, a não encrave. - A cólera
que exprime aquella physionomina, a raivosa precipitação de um seu camarada, que a seu lado
tem erguido o soquête para descarregar davam pancada na cabeça do corajoso artilheiro francez,
assim c o m o o zuavo que no plano superior, em cima da trincheira, atira ás mãos ambas com um
caco de granada sobre o artilheiro russo que defendia com valor o seu ultimo posto, a attitude
guerreira de todas estas figuras, o movimento enérgico de cada uma em particular e o grupo em
geral, formariam de per si só um quadro admirável. Mr. Yvon sabe prender o espectador ás suas
obras de u m m o d o incrivel! — As batalhas de Lebrun são sem duvida as mais notáveis da eschola
franceza e na verdade aquelle grande talento tinha, como mr. Yvon, o dote de uma imaginação
fertilissima

junto

ao de saber desenhar bem. As cabeças dos seus guerreiros

romanos

impressionam e as luctas parece terem sido copiadas de repente pelo natural, porém o claro183

escuro e a còr deixam muito a desejar: nem grandes massas de luz e sombra, nem variedades de
colorido, nem de vigor; o tom geral é monótono. E comtudo Lebrun foi o maior pintor d'aquelle
género que a França teve.
Continuemos a analysar as bellezas artisticas da - Tomada de Malakoff.
Além de todo este conjuncto de horrores da guerra, se vê lá no alto do grande
quadro um magnifico grupo, do qual fornam centro o general Mak - Mahon e o porta-bandeira
caporal Libeaux. - Todos estes guerreiros passaram a brecha aberta na trincheira, e uns saltam,
outros correm, outros estão parados em cima d'ella á espera das ordens do seu chefe, que,
impassivel, envolto no fumo da fuzilaria, segura com uma mão as rédeas do cavallo e com a outra
aponta para o inimigo, que parece fugir pelo quadro fora! - No plano inferior passa-se uma lucta
terrivel. Entre uma parte destruida da trincheira, tão larga como uma porta regular, empolgam
dous zoavos dous russos , tendo no mesmo tempo os terçados erguidos como para os assassinar.
Admirável é a arte com que está pintado este grupo que á sombra só recebe um raio de sol, que
contorna as faces enraiveccidas dos luctadores! Um pouco mais abaixo e mais perto de nós está o
granadeiro Laurense fazendo pontaria para quem o observa. A espingarda e os braços, vistos de
frentes, são de uma illusão completa. O estudo da optica e da perspectiva linear estão tão
rigorosamente calculados, que eu mesmo sendo pintor, senti o desejo de me aproximar do
quadro e tocar-lhe para desfazer o engano em que me achava. A mesma execução se vê em
todos os accessorios representados nos quadros de Mr. Yvon. Isto que conto não é como aquella
anedota do quadro de Zeuxis e outros, é a verdade. O fundo d'esta batalha representa um céu
claro; na linha do horisonte contornam-se montanhas áridas, pouco altas, que pela muita
distancia se resentem da cor ultramarina do ar, e se separam bem do plano pelo immediato de
outras montanhas que se acham áquem, onde não brilha o sol porque uma nuvem que passa se
metteu de permeio. — Um pouco mais para cá se distingue ainda o combate nas campinas, e o
fumo dos canhões e da fuzilaria levado pelo vento: isto, porém, é tão bem calculado, que não
interrompe de modo algum qualquer dos episódios pintados nos primeiros planos do quadro e
dos quaes o leitor já está ao facto.
Esta é pouco mais ou menos a impressão que me causou a tomada da torre de Malakoff,
e tenho a consciência da sinceridade com que a descrevi.
No seguinte artigo fallarei dos outros quadros.
F.J. Resende.
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(1) O desenho autographo com que me honrou mr. Yvon
galeria

de pintura

pertencente

ás bellas

artes, assim

acha-se exposto na
como

o

retrato

photographado do mesmo artista, que me foi offerecido na mesma occasião por
elle próprio
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OS QUADROS DE BATALHAS DE MR. ADOLPHE
YVON COLLOCADOS N O PALÁCIO DE VERSALHES
II
Garganta de Malakoff

Este quadro, de, igual merecimento artístico ao que descrevi, prendeu-me sobremodo
a attenção , porque os episódios, a vida, o effeito de luz que ha n'elle são admiráveis. Na parte
alta para o centro do quadro representou Mr. Yvon o coronel Douay, que, avançando á frente
dos seus, entra na garganta, ou parte desmoronada do reducto. A pallidez, o valor com que anima
a chama os corajosos soldados, olhando para elles, e com a espada em punho lhes aponta para o
inimigo, que está logo adiante, são de uma perfeita execução. Mui proximo vê-se o alferes De
Boyne desfechando duas pistolas á cara do capitão russo que lhe faz frente: no seu meio perfil
traduz-se claramente a impaciência e o desejo de o matar; na sua attitude, atirando-se sobre o
adversário, uma única ideia - a da victoria. Por cima e mais um pouco á direita, por entre grandes
massas de fumo de fuzilaria , precipita-se na - garganta - em volta da bandeira franceza, já
esfarrapada, uma multidão de soldados, e no alto do reducto, a peito descoberto, está o general
Vinoy com a impassibilidade de uma estatua, que contempla aquella horrivel tragédia, cujo
assumpto são homens matando homens!
O sol, illuminando bem perfis e feições, desenhando as phisionomias dos russos e
francezes, typos sabiamente caracterizados por Mr. Yvon, vem da esquerda em sentido diagonal
e mostra ao espectador a raiva d'aquelles que querem, mas não podem, transpor, de lá para cá, a
estreita garganta, para onde um grande numero de fuzis está voltado, diminuindo as vidas, mas
não fazendo recuar os combatentes.
A phisionomia de Ahmed Benkadour, caporal, no momento em que conduz ás costas
para a - garganta - um molho de lenha, e que nem vê, no seu affam, os cadáveres de seus irmãos,
que vai calcando, bem como o movimento que representa, dão bem a conhecer que a historia
d'aquelles feitos de armas disse a Mr. Yvon que este zuavo fora um dos valentes do
sanguinolento combate. Tasso não pintou de certo tanto ao vivo as suas batalhas, não lhes
imprimiu um colorido tão brilhante, não caracterizou tão bem os seu heroes, nem concebeu tudo
isto de tal modo que o leitor o pudesse ver assim de um só lance de vista.
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Se na parte superior do quadro admiramos a coragem dos francezes e vemos ali o
que é o homem envolto no fumo dos canhões, frente a frente com o inimigo, impellido por uma
força maior que já o domina, logo mais em baixo, no primeiro plano, como ao pé do visitante,
que scenas de dor e afflição tão tocantes se não passam! — Entristece contemplar-se um pouco a
phisionomia do coronel Adam, que, agonizante e com os olhos voltados para os seus camaradas,
está cahido por terra, encostado aos braços d'elles! — Bem proximo também se encontra prostado
e ferido mortalmente o desgraçado tenente - coronel Roquet, a quem o atirador Takar BemMarouf segura nos braços, revelando sentimentos de humanidade e compaixão difficeis de imitar.
Está sobre a extrema do lado esquerdo do quadro o capitão francez Mr. De Mutrecy,
que se torna notável pela impassibilidade com que fixa o inimigo, que está perto. Ao lado dos
seus soldados hussares, elle está vergando a espada que tem atravessada diante de si, e, em quanto
não recebe ordem de entrar em fogo, vê muitos dos seus camaradas cahirem feridos, e outros,
quasi sem vida, prestes a deixarem o combate. Distinguem-se também por entre os combatentes
um soldado russo, que, cahindo ferido, aperta as mãos no momento de expirar, e tem a cabeça e
os olhos erguidos para o céu.
Confesso que o magico poder da arte me dominava completamente á medida que se
me apresentavam scenas tão tocantes imitadas com tanta verdade.
Sobre a área não se vêem senão cadáveres: a expressão das phisionomias impressiona
quem as analysa, e os escorços, quasi impossiveis de desenhar, em que Mr. Yvon collocou cada
um dos mortos, pintando-os com um estylo tão original, elevam o seu merecimento quasi á altura
das obras clássicas, senão rivalisa com algumas d'ellas. - Que horror não inspira a guerra quando
é representada d'esté modo! Este quadro, assignado, assim como os outros, por Mr. Yvon, tem a
data de 1859.

Cortina de Malakoff
O fundo d'esté quadro representa uma grande distancia. Muito ao longe, quasi
proximo do horisonte, vêem-se em ponto muito pequeno os combatentes nas planicies e o fumo
da artilheria destacar-se na superficie escura dos terrenos, e d'alli até ao espectador a guerra
fazendo victimas aos milhares. - Sobre a cortina pintou Mr. Yvon o general Mellinet ao lado do
porta bandeira, caracterizando-o com uma serenidade de animo impossivel de descrever-se, ainda
que lhe distinga a pallidez que assoma ás faces diante do terrivel aspecto dos combates. Mellinet, voltado para o espectador, manda avançar os soldados, e estes como impellidos pela
gloria da sua pátria, nada os contém na carreira, saltando por cima de tudo quanto se oppõe á sua
runa; uns galgam a cortina, outros estão já em cima d'ella, outros finalmente, mais infelizes do
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que aquelles, cahem feridos ao lado do seu general, vendo pela ultima vez a luz do dia! E' para
notar que entre o grande numero de figuras que o quadro tem não se encontra uma na mesma
posição de outra, sendo além d'isso sujeitas a um desenho correctíssimo. - As extremidades,
parte mais difficil do corpo humano, também são admiravelmente executadas, qualquer que seja a
sua posição. Paulo Veroneze não as desenhava melhor nem lhe procurava formas mais bellas.
O grupo mais distincto que forma o primeiro plano é aquelle que se vê quasi no
centro, onde está expirante, sobre uma maca, o general Bosquet. - Tão joven ainda, está ferido
no peito esquerdo o sympathico militar e, prostado na posição mais nobre e mais natural que
imaginar se pôde, tem a fronte erguida e os olhos tristemente voltados para o cirurgião, que lhe
sonda as palpitações. Ao lado d'esté bravo está um seu irmão de armas, ainda que inferior no
posto, também cahido por terra: é um zuavo, que, quasi moribundo, beija a mão ao seu
commandante, como despedindo-se d'elle n'aquella ora extrema. Mais cinco ou seis officiaes
estão, uns de joelho em terra, outros curvados, em torno de Bosquet, e em qualquer d'elles é tão
expressivo o sentimento de dor moral e affeição que os une ao seu chefe, que eu não pude deixar
de me sentir affectado de melancolia diante desta scena tão tocante e tão verdadeira, lembrandome da desditosa sorte d'aquelles que, com os peitos ornados de condecorações, recebem por fim,
em recompensa da sua dedicação pela pátria, a bala mortífera, que lhes atravessa o coração,
enterrando dentro esmigalhados os distinctivos de valor que encontrara primeiro. — O que é a
guerra!... Tal é, pois, o effeito d'esté episodio, que rivaliza, senão excede, quantos pintou o author
da «Illiada».
Um pouco mais sobre a esquerda do quadro marcham os tambores hussares, e estes,
vendo quasi morto o seu general, vão tristes a voltar as cabeças, olhando saudosos para aquelle
que pouco antes lhes falara lá do alto da cortina. - Uns e outros tinham, porém, a morte diante
de si. — Se a composição d'esta batalha não é tão vasta como a do quadro de que tratei no artigo
antecedente, senão há n'ella tantos episódios para descrever, todavia rivalisa com ella pelo modo
como cada um é desenvolvido, pela illusão que produzem os apreates de guerra, cahidos,
quebrados aqui e além no campo de batalha, e sobretudo pela magia de luz que, estando tão
concentrada no grupo que descrevi, nos faz parecer que um raio de sol, entrando pelo tecto do
salão, que é quasi todo de crystal, fora alli projectar-se como para olharmos só para elle e depois
para o resto da composição. - J á so pôde ter orgulho quando se pensa, se calcula e se pinta assim!
F.J. Resende
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OS QUADROS D E BATALHA D E MR. ADOLPHE YVON
COLLOCADOS N O PALÁCIO D E VERSALHES
III
Batalha de Solferino

Foi diante d'esta obra prima da eschola franceza que conclui a minha analyse aos
quadros de Mr. Yvon. A pintura, diz Palomino, é um idioma universal, que se entende em todas
as nações, mas eu penso que este idioma deve ser tão comprehensivel na forma, na composição,
na côr, nos effeitos de luz, como na expressão, que nos possamos familiarizar com elle sem que
necessitemos cansar o espirito, como nos succède por vezes lendo o sublime poema de Dante.
No centro d'esté quadro, igual em dimensões ao que descrevi, se vê representado, a
cavallo e de grandeza natural, na posição mais nobre o imperador Napoleão III, dando ordem ao
general Camon de se apoderar da posição de Solferino. A attitude do monarcha é vista quasi de
meio perfil: está segurando com uma mão as rédeas, em quanto que com a outra aponta para
Solferino. O rosto reúne qualidades que o tornam distincto, que são as de uma pintura
magistralmente executada reunida á de uma semelhança quasi photographica. O cavallo em que
monta, tendo puramente desenhadas as formas da raça árabe, está firme como uma estatua, tem a
cabeça erguida e n'ella, estão caracterizados signaes evidentes de grande impaciência; a sua côr
loura é tão transparente e tão bella, que se distingue de todos os cavallos em que estão montados
os generaes. A anatomia do formoso animal é rigorosamente estudada, o que dá a entender que
Mr. Yvon a conhece tão bem como deu provas de que conhecia a do corpo humano, quando, na
exposição que fez no seu salão de estudos em 1854 e na universal de 1855, apresentou ao publico
os seus óptimos desenhos a carvão vegetal, representando «Os sete pecados mortaes», tirados do
«Inferno» de Dante.
Mr. Yvon, sempre eminente em todas as scenas de sentimento, em todas essas
occasiões em que a arte é para o pintor o mais acerbo dos espinhos, que é quando se tracta de
representar a hora do passamento, a hora em que a alma deixa com angustia extrema o corpo e o
mundo, lembrou-se de pintar logo adiante do imperador prostrado por terra, um infeliz soldado
austriaco, que, quasi moribundo, ainda implora ao vencedor que não passe por cima d'elle. Para
contrabalançar este episodio com outro, pintou Mr. Yvon, na direita do quadro, um grupo de
soldados francezes, que conduzem preso um austriaco, e, como estão todos vistos de três
quartos, pode-se á vontade admirar a dôr moral representada n'aquelle que, vencido, sem pátria e
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sem família, vai talvez em terra estranha viver vida de desterrado, torturando-se, definhando-se
com a mágoa de não ver mais uma mãi, uma esposa, ou, antes, uma filha querida que, na idade
infantil, tantas vezes lhe ergueria os bracinhos e lhe pediria um beijo ao alvorecer da manhã. E '
que o grande artista tem também u m filhinho que adora, e quem tem um coração de pai assim
formado possui o principal elemento para a sublimidade das paixões d'alma.
N o primeiro plano e parte inferior do quadro vêem-se, maiores que o natural,
soldados de infantaria franceza, alguns até á cinta, outros apenas as cabeças, os quaes, trepando
pela encosta, avançam para o centro em que estão em torno de Napoleão, alguns ajudantes,
attentos, ouvindo as suas ordens.
Este militares, uns defrente outros de lado, outros de três quartos, formam grupos
tão bellos, tão variados e tão destacados, como se os viramos realmente diante de nós.
As difficuldades de escorços nos cavalleiros e nos cavallos estão acima de toda a
narração possivel igual á opinião formo eu a respeito dos cadáveres cahidos em posições
extravagantes em todo o plano em que se vê o imperador. Sobre a esquerda do quadro está, visto
de costas, o general Camon, a quem falia Napoleão III; o fogoso animal em que monta está na
acção de partir, e o cavalleiro, com o chapéu na mão, escuta as ordens que lhe são dadas.
O célebre Horace Vernet não era, de certo, superior a Mr. Yvon em cousas d'esta
natureza.
Finalmente, esta vasta composição o clarão ao longe nos subúrbios da torre e em
volta d'ella o renhido combate e, ainda mais além, a estender-se uma pittoresca paisagem, que se
contorna harmoniosamente no ar, apenas interrompida, em u m ou outro ponto, pelo fumo do
combate, formam entre si um conjuncto de bellezas artisticas, que parece não podem exceder-se.
Q u a n t o ao colorido, o d'esté quadro julgo-o superior ao de alguns dos outros.
E m summa, Mr. Yvon parece ser o Salvador Rosa dos nossos dias, mas excedendo
muito aquelle n o que diz respeito ás physionomias e ao desenho, porque Salvador Rosa
caricaturava muitas vezes a expressão dos seus guerreiros e apresentava em quasi todos o mesmo
typo, descuidando-se outras tantas nas figuras, quer de homens, quer de animaes.
A prova de que não exaggero e merecimento dos quadros do meu antigo mestre é
que, quando eu estava tirando os meus apontamentos n'aquelle explendido e aristocrático salão
de Versalhes, passava muita gente, que alli concorre de todas as classes da sociedade, e notei que
o mesmo povo rude, tendo visto muitas pinturas, aliás de incontestável mérito, era especialmente
diante dos quadros de Mr. Yvon e dos do iminente Horace Vernet que se demorava mais tempo,
explicando entre si os assumptos de que se c o m p u n h a m e mostrando vários militares conhecidos
ainda em Pariz, os quaes Mr. Yvon retratou com fidelidade. Isto não offerece duvida, porque o
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artista tem no seu gabinete, contíguo ao salão de estudo, as cabeças pintadas a óleo, em diversas
attitudes, de todas as personagens mais distinctas dos seus quadros, que copiara do natural.
Resta-me dar ao leitor uma ideia do grande quadro que Mr. Yvon tinha no seu salão
de estudo o qual representa «A entrada em Magenta», o aproveitarei a occasião para fallar
também de um seu quadro bíblico que fui ver expressamente ao museu do Havre.

F. J. Revende
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Entrada em Magenta

O coronel do decimo segundo regimento dos zuavos no centro do quadro, com a
espada em punho e o braço erguido, visto em escorço, voltado para o espectador, com a bandeira
franceza na mão esquerda, passando por cima dos cadáveres em acção de caminhar ao combate,
é Tikec. Ao seu lado a lucta dos zuavos com os austriacos é terrível e encarniçada. O soldado que
cahe ferido no primeiro plano do grande quadro é uma figura maior que o natural, cheia de
sentimento, e com o braço no ar, agarrando o gorro, parece implorar ao seu commandante que
não passe adiante, porque vai morrer. A' direita do espectador os três cornetas, que dão o toque
de avançar, parecem realmente despegar-se da tela e soprarem com toda a força dos pulmões: os
músculos do pescoço e as artérias parecem de tal modo, contratados que basta vel-os assim
pintados para se julgar o valor d'aquelles bellos soldados, que são a glória do exercito francez.
Mais distante um pouco, por entre o fumo da fuzilaria, se vê em um plano superior o general
Mak Mahon dando as ordens aos officiaes de estado-maior, e em volta d'elle vai uma confusão
de espingardas incrivel, em quanto que os zuavos avançam com uma coragem que enthusiasma.
A' esquerda do espectador um soldado francez sustenta no braço o quasi cadaver do seu capitão,
e o general Espinace, também nos paroxismos da morte, apertando a mão a este, como ultimo
adeus de camaradas moribundos, exhalam de modo tão verdadeiro o seu ultimo alento, que chega
a incommodar quem os contempla um pouco. E' maravilhosamente traduzida a tristeza dos
soldados, que seguram o corpo quasi inerte do seu chefe.
Decididamente, Mr. Yvon é tão distincto pintando batalhas, como fora o célebre
Delacroix pintando allegorias. O ultimo plano do quadro a que me refiro tem a vista de uma rua
de Magenta; céu brilhante, céu azul como o de Portugal e casas que lembram as nossas de ha um
século para cá. A's janellas se vêem os austriacos fazendo fogo de desesperados aos francezes,
que, carregando sobre elles, e passando por cima de irmãos e contrários, que cahem por terra, uns
já trepam ás janellas, outros arrombam as portas á bayoneta calada, e assim destroem o inimigo.
N'este assumpto parece que Mr. Yvon caprichou em vencer difficuldades de escorços. Ha figuras
por terra que parecem terem os pés pelo quadro fora, e outras, ao contrário, que parece estarem
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com a cabeça para nós, conhecendo-se exactamente qual seria o comprimento de cada homem,
se o collocassem de lado.
E u já disse, quando tractei dos quadros expostos em Versalhes, que para Mr. Yvon
não ha difficuldades, e affirmo-o ainda á vista dos prodigios d'arte creados ultimamente por este
Miguel Angelo da pintura moderna. N'esta batalha distingue-se perfeitamente o typo allemão do
typo francez, assim como nas outras que vi se distinguem bem os francezes dos russos, o que dá
muito valor á historia. Este quadro em meia execução seria bastante para fazer acreditar que o seu
author é hoje considerado o primeiro pintor de batalhas. Fazendo eu varias perguntas a Mr. Yvon
relativamente á arte, m e respondeu que o movimento das figuras, a expressão e os episódios não
são cousas que se ensinem, que isso está na natureza dos indivíduos; é assim. Quantos quereriam
ser originaes como Mr. Yvon e não podem? Quantos Raphaeis tem havido? Quantos Rubens?
Quantos Ticianos? Q u e m ensinou a Veronese o seu estylo, a sua vigorosa côr, e o movimento
gracioso, nobre, elegante e distincto de quasi todos os personagens que pintou, ainda que alguma
vez exaggerado? Q u e m ensinou a Rubens a poesia que se vê em todas as suas allegorias, o
colorido harmonioso e encantador de quasi todo os seus quadros, e, emfim, aquelle estylo tão
seu?
Mr. Yvon havia principiado a sua obra ha dous mezes e contava concluil-a em cinco,
e de feito a acabou, tendo-a o leitor provavelmente visto gravada em uma das paginas da
«Illustração franceza».
N ã o me limitarei a dizer o que o illustre pintor se tem tornado somente distincto nos
quadros de batalhas , porque os de género e biblicos lhe são igualmente familiares.
A o lado do grande quadro estava em u m cavalete u m outro de pequenas dimensões
que representava o Transporte dos feridos de Solferino. Conduzidos em um carro, debaixo de um sol
ardente, uns cahidos outros encostados ou sentados, na languidez produzida pelos ferimentos;
aquelles em escuro e reflexos, estes com algum toque de luz, que se escapa por entre um ramo de
arvore, mettido n o carro, único tecto que cobre os infelizes, elles ahi vão, alguns quasi
moribundos, exprimindo claramente o estado em que os deixara a guerra! Escorços tão bellos
como os do quadro que se achava proximo não faltam alli. Adiante d'elles puxa os bois um
camponêz italiano, trajando o pittoresco costume da Lombardia; este e os bois, vistos quasi de
meio perfil, estão na acção de caminhar, e é por isso que o quadro, reunindo figuras em
movimento e repouso, attitudes variadas, sentimento em todas ellas, pureza na forma, verdade os
tons da côr, tem tanto merecimento como os que representam batalhas. Disse-me Mr. Yvon que
este quadro de metro e meio, pouco mais ou menos, de largo, lhe seria pago por dous mil
francos. Quanto vale ter u m grande nome em um paiz illustrado!
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Mr. Yvon e Victor Hugo são na actualidade duas imaginações gigantes que se elevam
á mesma altura. O escriptor dos «Miseráveis» é pintor tão sublime nos seus quadros como o
pintor Mr. Yvon é poeta nas batalhas que acabo de descrever. E ' innegavel que a França tem sido
a pátria de grandes homens: morrendo génios como H. Vernet, Delacroix, ou Décampes ou
Delaroche, que legaram á posteridade nomes immourredouros, poder-nos-iamos persuadir que
aquella grande nação, onde as bellas-artes são respeitadas como o foram na Italia e Grécia na sua
idade de ouro, ficaria orphã de artistas, mas não sucedeu assim. Desappareceram

astros

brilhantes, mas surgem outros que não fulgem menos. O primeiro vulto artístico que vemos
premiado no capitólio dos nossos dias com a grande medalha de ouro é Mr. Yvon, ornando-lhe
também o peito a bem merecida condecoração da Legião de Honra.
Infelizmente, nós os artistas portuguezes não nos podemos ainda vangloriar de
possuir um talento e um espirito tão cultivado que rivalise com o do snr. Alexandre Herculano.
E ' de esperar que mais tarde, quando a educação artística se enraizar e identificar bem com esta
geração nova, que vemos crescer de dia para dia, as nossas bellas-artes venham a ocupar um lugar
distincto entre as nações cultas. E não devemos desanimar, porque a nossa eschola de pintura
está na infância, em quanto que a de França, por exemplo, conta talvez dous séculos.
Aguardemos, pois que os nossos governos, á imitação dos de França, Inglaterra e Allemanha, as
protejam, que esta sociedade não tardará a regenerar-se, aproximando-a as vias férreas das nações
illustradas.

(CONCLUSÃO)
V
Visita ao museu do Havre

Esta cidade, supposto não seja tão populosa nem tão grande como Marselha, possue
um museu com melhores condições. E m Marselha ha uma magnifica collecção de quadros, e
entre elles alguns notáveis de authores clássicos, mas pouco ou nada ajudados pela luz que
recebiam quando entrei n'aquelle edifício em 1853; n o Havre poucos quadros de merecimento ,
mas u m bello edifício construido expressamente para o fim a que fora destinado. A sua entrada é
elegante e grandiosa. D e um lado, antes de entrar o portico, está Bernardin de Saint-Pierre e do
outro Cazimire de Lavigne, ambos representados em estatuas um pouco maiores que o natural,
cujas

esculpturas, não sendo das de primeira ordem, são comtudo bem

desenhadas

e

soffrivelmente esculpidas. Logo que o viajante entra, encontra no pavimento uma boa collecção
de estatuas, algumas d'ellas de extraordinárias dimensões. Uma larga e bem construída escadaria,
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em dous lances, me conduziu ao primeiro andar, e de u m lado e outro, por entre as grossas
columnas que sustentam o segundo lance, estão também bustos extrahidos de formas tiradas das
estatuas antigas que representam os heroes d'aquelle tempo.
Logo que se chega ao patamar, está em frente o grande salão ou galeria de quadros, o
qual terá cerca de 14 metros. Este salão é quadrado e recebe a luz pelo tecto, que, dingindo-se em
raios obliquos para as quatro paredes produz sobre os quadros, de que está toda ornada, tão bello
effeito, que alguns d'elles, de pouco mérito, parecem óptimos á primeira vista.
O quadro mais notável, a obra prima da eschola flamenga que encontrei n'aquella
galeria, é um S. Sebastião de Van-Dyk. A figura é de tamanho natural. O martyr, encostado, quasi
de frente, a um tronco de arvore, soffre com resignação evangélica as dores dos seus ferimentos,
em quanto que um cherubim lhe tira com cuidado extremo uma das settas.
Poupo-me a fazer uma minuciosa analyse d'esté quadro, porque tendo dito que é de
Van-Dyk, o discipulo amado de Rubens, está classificado. Mui proximo, sobre a porta principal,
se acha o quadro de Mr. Yvon, única pérola da eschola moderna que enriquece aquella galeria.
O assumpto biblico é o seguinte: Remorso de Judas Scariote no inferno. - Judas,
representado de tamanho natural, deitado sobre um rochedo escabroso, esconde com o braço
direito, que tem erguido, o rosto quasi todo para não ver o sudário que lhe mostra Satanaz; o
braço esquerdo está estendido n o chão iam pouco em escorço, tendo o p u n h o fechado em signal
de cólera concentrada: uma das pernas estendida, hirta, a outra dobrada e o pé como pregado no
chão. N'esta attitude em que a natureza está subordinada á esthetica, se vê caracterisado o
desespero

do malvado, em quanto que pela parte superior está Satanaz com um riso infernal,

mostrando-lhe sempre a cabeça ensanguentada de Jesus Christo.
Aquella figura nua de Judas, na qual se vê o systema muscular em todo o seu
desenvolvimento, bastava para mostrar que Mr. Yvon conhece b e m a organisação do corpo
humano. E', pois, esta uma obra d'arte, que, estando collocada bem perto de uma outra, que é
pensada e pintada com aquella philosophia e reflexão que distinguia os pintores clássicos, nem
assim m e s m o é offuscada por ella. - Fallo do S. Sebastião de Van-Dyk.
Mr. Adolphe Yvon, de quem tive a honra de ser discipulo, conta hoje 46 annos, pois
nasceu em fevereiro de 1817. E ' filho de uma illustre familia de Bretanha e natural de Eschviller,
Moselle.
Devo-lhe a elle próprio estes apontamentos biographicos, escriptos pelo seu punho
na minha carteira de viagem; ahi os deixo publicados para as pessoas a quem puderem aproveitar.
Sem que me ceguem a amisade e gratidão, devo dizer francamente que o meu antigo
mestre junta as qualidades artísticas, que o tornam o primeiro pintor de batalhas, ás de um
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homem honrado e cavalheiro em toda a extensão da palavra, porque foi sempre para os seus
discipulos um juiz recto e o melhor dos amigos.
Concluo a minha humilde tarefa dizendo que o museu do Havre tem, além da galeria
de pinturas, que occupa o centro do edificio, uma boa collecção de aves, peixes, animaes,
incrustações, tudo classificado, e na melhor ordem e aceio.
Porto 21 de dezembro de 1863
F. /. Resende.
Lente-substituto de pintura histórica da Academia Portuense de Bellas-Artes.
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FOLHETIM
Bellas-Artes
EXM.° SNR. M A R Q U E Z D E SOUSA H O L S T E I N

Já que v. ex. a me permitte que lhe diga o que penso acerca da nossa exposição
triennal de bellas-artes, fal-o-ei com toda a imparcialidade de que sou capaz, esperando de
qualquer apreciação menos justa, se a houver, seja attribuida não a erro de vontade, mas de
entendimento.
N ã o é esta a nossa exposição este anno tão pobre que mereça, como até agora, a fria
indifferença de quem, se quizesse, a poderia julgar com artística competência. Confesso que
tenho pouca pratica de escripta, mas para fazer u m pequeno serviço áquelles expositores que
mais se distinguiram, darei publicidade á seguinte analyse.
O sr. João Corrêa, distincto professor de pintura histórica, expoz cinco pequenos
quadros. Distingue-se entre elles o retrato do finado J. da S. Pacheco, busto a óleo de tamanho
natural, que, p o n d o de parte a semelhança, é, como pintura, uma das melhores obras que s. s.a
tem feito, ainda que eu preferiria o retrato pequeno de corpo inteiro do digno substituto de
architectura civil, o qual faz parte das pinturas que os professores são obrigados a dar á academia.
O retrato de Pacheco recorda a escola de estylo de mr. Yvon, de quem o sr. Corrêa
fora algum tempo discipulo: é u m trabalho largo, cuja luz, muito b e m graduada, illumina, como
mandam as regras d'arte, a parte superior do rosto, enfraquecendo-se suavemente até á maxilla
inferior. N ã o necessitou porém o illustre collega de se servir do esfumador para tirar da sua
pintura tão feliz resultado; - e quem sabe? - Talvez ella perdesse o vigor que tem se tivesse sido
esfumada. Se ha alguma coisa que notar-lhe, é a monotonia de tons, a transparência nas sombras,
mas isto não lhe rouba o merecimento, porque, como o sr. marquez sabe, aquelle quadro
admirável de Paul de Laroche, representando «Carlos Magno a passar os alpes», que está no
museu de Versalles, apesar de estes mesmos defeitos, é comtudo uma obra de primeira ordem.
D o s dous quadros de natureza morta que o sr. Corrêa apresentou prefiro o do «Pato
morto»: este é luminoso, e muito bem empastado; tem linda côr, ha levesa nas pennas da ave, e
mostra que é pintado por mão muito senhora do pincel. Se fosse quadro meu tirar-lhe-ia aquella
cebola que tem de um lado, e o limão, de verde esmeralda, que está do outro, por não comporem
b e m o quadro, prejudicando-lhe o effeito geral. Succede-me muitas vezes o mesmo, e quando
dou com o erro é tarde.
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O outro quadro de naturesa morta, representa uma «lebre» pendurada pelas pernas,
cujas linhas parallelas, não são de b o m effeito; é empastado com mais liberdade que o do «pato»,
porém prejudica a pintura aquelle excessivo branco do ventre. Sabe tirar partido dos brancos é
árdua tarefa. Venceu admiravelmente essa difficuldade o immortal Van-Dyk pintado Carlos I em
mangas de camisa no óptimo retrato que v. exc. a já viu n o museu do Louvre . Lembro-me de ter
visto em tempo uma lebre pintada, exposta pelo sr. Guilherme Corrêa, que honraria Portugal se
tivesse sido enviada ao estrangeiro. Pena é que este distincto pintor e desenhador não quizesse,
ou não podesse mandar este anno producções suas á nossa exposição.
O sr. João Corrêa também apresentou u m quadro de género que tem - um copo
d'agua, maçãs, e um pão de trigo, tudo pintado magistralmente, p o r é m a respeito de todo pode-se
dizer o que eu já disse a respeito da «lebre». O sr. J. Corrêa também expoz ha três annos um«copo d'agua com uma flor», que mereceu louvores do sr. Rei D . Pedro V, de saudosissima
memoria, quando S. M. honrou a nossa exposição com duas minuciosas visitas.
E ' innegavel que a nossa academia tem dado alumnos de não vulgar talento.
D'aquelles que ainda a frequentam citarei o sr. Antonio José da Costa Junior como o seu primeiro
ornamento. Expoz este joven o retrato do seu pai, busto a óleo de grandeza natural, que é sem
duvida a jóia da exposição.
C o m retrato direi imparcialmente que é semelhantíssimo, como obra d'arte é tal que
pintores portuguezes de grande nomeada se orgulhariam de a terem feito. O sr. Costa nunca
sahiu do Porto e parece que tem frequentado a escola de Mr. Yvon. N'este seu quadro, a luz,
meia tinta, sombra e reflexo, são habilmente graduadas, sendo as meias tintas postas por planos
com tal reflexão que a veneranda cabeça de seu pai parece viver e formar vulto dentro do
caixilho. Acresce a isto ser largo o estylo, verdadeira a côr, e variados os tons: só se poderia notar
alguma falta de transparência na sombra do rosto. Uma obra assim não deveria ficar como
escondida na humilde habitação do sr. Costa. Se ella não representasse o auctor dos seus dias, a
quem o b o m artista ama como melhor dos filhos, eu m e s m o lhe pedira que a offerecesse á nossa
academia afim de que fosse vista por nacionaes e estrangeiros. Pezar tenho, sr. marquez, que v.
exc. a não viesse na comitiva de El-Rei para analysar este quadro.
O esboço do mesmo auctor representado «Abrahão a despedir Agar» eleva-se á
mesma altura do quadro que descrevi; mas com a differeça de que n'este, não tendo o artista de
se sujeitar ao original deu largas á imaginação, e assim pôde mostrar-nos grande riqueza de côr.
Além disso, seguindo como por instincto a escola de Murillo, illuminou as roupagens de m o d o tal
que se dissera reflectir-se n'ellas um raio de luz brilhante. E ' largo e livre quanto pôde desejar-se o
estylo em que está pintado este esboceto e a composição tem um tanto de simples como de bella.
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O estudo de «Homem nú,» meio corpo de tamanho natural, é a figura mais vigorosa
que se acha em toda a exposição. Admiro sempre o sr. Costa porque lhe reconheço dotes
artísticos e que o tornam cada vez mais distincto. A cabeça de modelo vivo é optima, tendo tanto
vigor que por vezes me tem feito lembrar as que vi no museu real de Madrid pintadas pelo
celebre Ribera. Longe de mim querer dizer que o sr. Costa iguala aquelles gigantes da arte, que
tarde ou nunca terão imitadores; mas que este alumno tem feito prodigios em poucos annos, isso
é verdade reconhecida. O estylo desta pintura é o mesmo que seguiu no retrato de seu pai, e o
desenho é correcto.
A figura nua mais pequena, é bem entendida; o tom geral não é mau, ainda que um
tanto monótono; é vigorosa a sua tinta e correcto o seu desenho, posto que as sombras, como no
dorso que descrevi, se resentem de um tom térreo que é desagradável. Eu aconselharia o sr. Costa
a que seguisse sempre o seu sentimento relativamente ao colorido e ao vigor. O desenho podem
os mestres ensinal-o, porém a còr, a graça, a expressão, a invenção, isso está na naturesa dos
indivíduos, como me disse Mr. Yvon. O sr. Costa pinta e desenha ha muito, e por conseguinte
deve fazer-se mais senhor seu. Procure ser original.
O «Sacrifício de Isaac,» quadro original que o sr. Costa pintou para o concurso
triennal de pintura histórica, tem boa còr, é luminoso e soffrivelmente empastado.
Ha apenas alguma desproporção nas figuras, porém não podia deixar de ser assim
attendendo á pouca pratica que este esperançoso alumno tem de compor e inventar.
Tem mais alguns quadros expostos que não merecem a mesma consideração.
Na seguinte carta, sr. marquez, continuarei a minha analyse já que v. exc.a tem
bondade de aturar-me .
F. J. Rezende
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FOLHETIM

BELLAS-ARTES
II
EXM.° SR. MARQUEZ DE SOUSA HOLSTEIN
Ao lado do sr. Costa, de quem fallei a v. ex.a na minha primeira carta, erguia-se
truimphante o genio de seu infeliz condiscipulo, o finado Antonio Alves Teixeira, natural
de Vizella. Na minha opinião foi este mancebo um daquelles a quem Deus fadara com
todos os dotes que tornam o artista celebre na sua especialidade. A academia de bellas-artes
nunca abriu as suas portas a um talento tão creador, a uma imaginação tão fértil, se
exceptuarmos o sr. Antonio José de Sousa Azevedo, hoje professor do Instituto Industrial.
As differenças que entre um e outro havia são que este amava a historia e a fabula como os
costumes populares, excedendo aquelle na parte poética da arte, mas em compensação
aquelle era inferior a este na originalidade dos typos aldeão, na correcção do desenho, e na
sinceridade com que traduzia na tela todas as scenas do campo.
Sem conhecimento dos bons quadros de género, porque quando Roquemont
pintava mal saberia ainda este mancebo fazer uso do crayon; sem o auxilio dos conselhos,
porque na sua terra não tinha a quem os pedir, e finalmente sem meios de fortuna pintou lá
mesmo em Vizella os cinco esboços que estiveram expostos e de que vou fazer a v. exc.a a
mais simples descripção. Longa ainda assim será ella, sr. marquez, porém só tanto quanto o
pedem os assumptos.
O esboço de maiores dimensões, cujas figuras são de pouco mais de palmo,
representa a «Sahida do Sagrado Viatico.» Na parte direita do quadro se vê sacrificada em
um tom um pouco escuro, a porta da igreja por onde sahem mulheres, umas de lenços na
cabeça, e outras cobrindo-a com a parte posterior e inferior das saias, como é uso em
algumas aldêas de Portugal. Apesar da privação directa da luz, distinguem-se-lhes bem as
variadas cores dos trajes, as feições de cada uma, e as idades. Caminhando, de lá para cá,
seguem o senhor abbade, que , debaixo da umbella, com sombra até o peito, é visto de
meio perfil, e vai com o rosto inclinado para a terra cumprir a sua missão. Ha naquella
physionomia do reverendíssimo um cunho de verdade tal que caracteriza o melhor possivel
o typo do parocho da aldeã; sendo todas as suas feições contornadas com um só toque de
pincel, por tal forma que traduzem claramente a expressão affectada, ou sincera do
ministro de Jesus Christo. Ao lado vão homens com opas vermelhas e lanternas na mão : as
physionomias d'estes teem a expressão natural e grosseira da nossa gente do campo : bocas
largas, cabellos a cobrirem a testa, craneos ponteagudos. Logo adiante d'elles vão mais
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homens já de costas, e outros mais além, ao lado do que leva a cruz. E m todos está bem
representada a acção difficil de caminhar, porque o artista não se esqueceu das regras de
perspectiva.
N o grupo em que vai o abbade torna-se distincto, pelo colorido, pelo effeito de
luz, e sobre tudo pelo m o d o hábil e firme com que está pintado o rapaz que leva a caldeira.
Se Roquemont em quanto vivo, esboçasse uma figura assim e pintasse de uma só vez
aquella cara tão expressivamente estúpida, de certo se daria por contente. -Quizera eu
pintal'as tão bem, tendo o modelo vivo diante de mim. Isto pôde parecer modéstia ou
exageração da minha parte, mas confesso que nem uma nem outra coisa. N ã o lucro
mentindo, nem perco dizendo a verdade.
Mais sobre a esquerda do quadro se vê uma cruz tosca, sem ornato, e agrupados
com ella um homem, uma mulher, e um rapazinho que se curvavam diante do santissimo,
batendo n o peito. - Estas figuras, apenas indicadas com o pincel, dão-nos uma aproximada
idea do m o d o como as esboçava o nosso eminente Sequeira. O fundo d'esté quadro, posto
que de azul pouco limpo, não deixa com tudo de convir ao assumpto.
Ha ainda n'esta pintura qualidades excellentes, que são d o r i d o , harmonia, e
frescura de tons.
Deveria esta obra, ainda que incompleta, ser comprada para a nossa escola, se nõa
fosse tão limitada a somma que o governo de S. M. manda para despezas mensaes.
A «procissão do martyr» é uma vasta composição, contendo bonitos episódios,
que m e agradam pela naturalidade, pela expressão de algumas figuras, por tal ou qual
effeito de luz em outras, e pela variedade dos trajes.
O andor está visto no m o m e n t o de passar por baixo de uma arvore, e logo em
frente se vê, de costas, um homem em mangas de camiza, que, vestido pobremente, se
apressa a desviar com uma grande vara alguns ramos, que estorvam a passagem.
Esta figura é simples, e é tocada como p o r pincel de mestre; a camisa tem luz que
não prejudica o quadro, antes vai dar aos grupos sobre que o h o m e m sobresae um certo
valor de sombra que os torna apparentemente escuros, tendo sido pintados n'um tom que
nada tem de opaco.
Perto estão dous homens tocando tambor, e três rapazinhos, olhando attentos
para elle. Este grupo é notável pela limpesa do toque, pela composição, e pela harmonia e
frescura de cores. Mais á direita vê-se também um aldeão escorvando a espingarda. Esta
figura está u m pouco em escorço. Proximo está um rapaz, que, tapando os ouvidos com as
mãos, não tira a vista da arma. E ' uma ideia feliz.
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Para o centro do quadro está pintado o andor e a elle vão homens com opas
vermelhas. Que óptimas physionomias não creou o artista com algumas pinceladas! Como
é expressiva a cara do primeiro da direita do andor, olhando encolerisado para o ramo da
arvore que ia fazendo tombar o martyr! Ajoelhada, proximo ao andor, está uma lavradeira
com o seu filhinho encostado, vista toda em reflexo, tendo a creança apenas um toque de
luz na mão que aponta. A idade da mãi e do filhinho estão habilmente caracterisadas. Por
alem do andor vem muita gente em maça compacta : o templo e o povo, que estão perto,
não recebem luz, e d'esté modo fazem sobresahir muito o andor e os grupos principaes.
Sobre a esquerda do quadro ainda está um rapaz nos degraus de uma cruz
accendendo um foguete, porque este uso assim como o dos morteiros, é a mania da nossa
gente do campo, quando sahem os andores. O tom geral d'esta pintura não é tão bello
como o d'aquella que primeiro descrevi, porem a composição é mais rica e mais variada.
O «sagrado viatico ministrado a um enfermo» é uma linda composição, em que as
regras e preceitos da arte estão observados; a luz bem graduada espalha-se suavemente
sobre o interior da habitação, e o colorido em geral, parecendo-se um pouco com o que
caractérisa a escola flamenga, dá ao quadro uma certa apparencia antiga que não é fácil
conseguir-se. Não se lhe notam demasiados claros nem demasiados escuros, e com tudo as
figuras produzem óptimo resultado. Tudo isto prova a capacidade d'aquella grande
intelligencia. Se ha alguma coisa reprehensivel neste esboceto é a figura do homem
ajoelhado em frente da porta, cuja nobre attitude não é propria de um simples aldeão. Foi
um pequeníssimo descuido do artista.
O infeliz Teixeira, sempre insigne na expressão, deu na physionomia do enfermo
apenas alguns toques, que só elles bastam para exprimirem a sua angustia. O sacerdote, no
qual se desenha bem o sentimento religioso, o mancebo que segura a umbella; a mulher que
chora á cabeceira de seu marido; e emfim a difficil posição da cama, vista em perspectiva,
formam um grupo tal, que pintores de muita fama não conceberiam, nem executariam tão
bem.
«A visita Paschal» representa o interior de uma humilde habitação campestre,
aonde entrara o senhor abbade para receber o folar, benzendo a casa, e lançando aguabenta á familia que está n'ella. A meza posta com sua toalha de renda, tem iguarias para
offerecer a sua reverendissíma como é uzo nas aldeias. O sacerdote está em frente da porta
destacando-se sobre um ar azulado. Como nos outros quadros, o seu typo é adquado á sua
missão.

É uma cabeça bellamente modelada, e toda em meias tintas, sendo por isso muito
difficil. Sem o recurso das massas fortes de luz e sombra, poucos pintores sabem dar
effeito aos seus quadros. A cabeça do padre, sendo a mais nobre de todas, nem assim se
parece com as dos sacerdotes educados entre a boa sociedade. A nossa esquerda uma
mulher com o filhinho ao collo, o chega ao crucifixo, que elle beija com devoção infantil; á
direita u m grupo em escuro e reflexos, faz sobresair mais a parte luminosa. Próximos á
mesa estão três rapazinhos em mangas de camisa, assim como estão no quadro do martyr e
no do enfermo. São repetições em que o artista caiu sem dar talvez por isso.
O

outro esboceto representa o «sahimento». O tom geral deste quadro é

melancólico, como convinha ao assumpto. Nas aldeias não é uso esperar pela noute para
levar os mortos á sepultura; também o artista não esperou.
O cadaver é conduzido sobre uma espécie de leito de madeira, pintado de preto,
guarnecido de grades, e assim vai transportado aos h o m b r o s de quatro homens, como se
fosse um andor. Estas quatro figuras, representadas na acção de marchar, são boas. Adiante
do ataúde vai a confraria, e um pouco mais longe avista- se a igreja, que, estando b e m
distincta, assim como a paisagen, nem por isso attrahem a vista, distraindo-a do objecto
principal.
A' esquerda do quadro ha u m grupo de garotos, encostados a um cruzeiro, que é
magnifico. N ã o se encontra n'elle o bello ideal das formas raphaelescas, mas a singeleza e o
desalinho da baixa classe. O desditoso artista sabia tirar um óptimo partido das roupas
brancas. Os clássicos souberam comprehender bem esta côr e calcular o seu effeito em
relação ás outras. O rapazes de que fallo estão em mangas de camiza, e comtudo a vista do
espectador dirige-se immediatamente para o ataúde. N ã o sendo o desenho deste quadro tão
correcto como o dos outros; não tendo tão firme o toque, nem havendo nelle tanta
originalidade, é comtudo mais harmonioso que o da «visita Paschal».
T e n h o falado a v. exc. 1 de u m m o r t o . Não lhe lisongeio as cinzas, mas o respeito
devido á sua memoria é meu dever patenteal-o. Tarde, muito tarde tornaremos a ter u m
discipulo como Teixeira.
Este jovem contava apenas 23 annos quando morreu!... Deixou esposa e filhos
quasi sem meios de subsistência, e infelizmente os seus quadros ainda não

tiveram

compradores. V. exc. a que tem os melhores e mais raros esboços do grande Sequeira, não
deixará de dar áquelles o devido apreço, se um dia os vir, pela semelhança que alguns teem
com os deste pintor, que honrou o n o m e portuguez em Roma, e do qual v. exc. 1 é um
verdadeiro apreciador.

Desculpe-me, sr. marquez, se alonguei tanto a minha analyse ás obras deste
desventurado mancebo.
Breve continuarei a informar a v. exc.a o que penso á cerca de alguns expositores.
Porto, 28 de Dezembro de 1863
F.J.REZENDE.

ERRATA. - N o nosso folhetim de terça feira 22 do corrente, 2.a columna, linha
9a e 10a, onde se lê — é a monotonia de tons, a trasparencia nas sombras - deve ler-se a
monotonia de tons, e falta de transparência nas sombras.
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ESBOÇO BIOGRAPHICO E ARTÍSTICO D O SNR.
ANTONIO JOSÉ DE SOUZA AZEVEDO

Quando as bellas-artes em Portugal, depois de chorarem a perda irreparável dos snrs.
Costa Lima Junior, o nosso ornamento como architecte, e Teixeira, de Vizella, que mais tarde
seria um dos nossos primeiros pintores de costumes, se entregavam cuidadosas aos seus
trabalhos, tentando illudir a sua justa dor, mal pensariam que a desventura lhes estava preparando
novo golpe e a sorte abrindo mais uma sepultura! Antonio José de Souza Azevedo, meu antigo
condiscipulo e amigo, tendo fallecido no dia 7 do mêz passado, contava apenas 34 annos! Estava
na primavera da sua vida e foi na risonha quadra da primavera que o infeliz nos deixou para
sempre! Filho do finado Francisco José de Souza Azevedo, o melhor artista entalhador de seu
tempo, ajudava algumas vezes

seu pai ora desenhando de sua invenção os ornatos ora

esboçando, ou concluindo as obras que elle esculpia. Era tal a sua vocação para este ramos de
bellas-artes, que o finado artista fazia uso dos ferros cortando a madeira com uma firmeza e
facilidade incriveis. Azevedo tinha então 14 annos, pouco mais ou menos!
Principiando a cursar a academia em outubro de 1841, estudara ao mesmo tempo
desenho histórico, architectura civil, geometria prática, perspectiva linear, anatomia e esculptura;
e concluindo o curso de desenho principiara com o de pintura manifestando logo a sua grande
vocação. Passarei a fazer um resumo dos estudos em que Antonio José de Souza Azevedo se
tornou mais distincto. No seu exame do terceiro anno de desenho foi digno de accessit, no exame
do quarto anno teve o segundo prémio . No segundo e terceiro anno de architectura foi elogiado,
assim como nos exames de anatomia e quinto ano de esculptura. Na exposição de 1848, durante
o curso de esculptura, apresentou um grupo, copiado pelo natural, pelo qual obteve o primeiro
premio; esculpiu um outro grupo de sua invenção, representando Caim matando Abel. Dezanove
grupos desenhados a lapis, e todos variados, foram o parto d'aquella imaginação gigante, mas o
artista não contente com esta honrosa prova de seu incontestável mérito, esboçou de improviso,
diante do Snr. Manoel José Carneiro, lente de architectura civil, mais dous grupos para o mesmo
assumpto! Aquelles que só viam defeitos nas obras do snr. Azevedo, ou não

tinham

conhecimento d'estes factos, ou não analysavam escrupulosamente a graça das suas composições
e o espirito que havia em cada episódio. E' fácil apregoar defeitos. Reconhecel-os não é do
dominio de todos. O conde Orloff, author do ensaio sobre a pintura antiga na Italia, fallando
dos tempos felicíssimos da Grécia, diz: «Que entre um povo tão civilisado também houve
205

reputações usurpadas e parasitas sentadas no banquete dos génios.» Orloff referia-se a Echion e
Therimaco, este, porque tem o seu nome na historia sem motivo justificado, aquelle porque
deixou obras dignas do seu nome, e nada se encontra escripto a seu respeito. E ' que para os
homens dignos de glória, raras vezes têm a pátria louros para tecer-lhes as coroas.
E m 1851 pintou o finado artista, para exame de 5.° anno de pintura histórica, o
quadro que representa - o prior do Crato, D . Diogo de Almeida, e o bispo de Tanger, dando o
ultimo desengano a El-Rei D . João II, de que morre infalHvelmente. N'este mesmo anno entrou
no concurso triennal de pintura histórica, tendo desenhado e pintado de propria invenção o
quadro que representa — D . João II recebendo a Sancta uncção. - T a n t o este como aquelle quadro
com figuras de pouco mais de palmo, teem o merecimento de óptimas composições, magnifico
effeito de luz e variedade na cor , ainda que alguns tons sejam ingratos e a execução pouco
esmerada. Como o finado artista havia sido apresentado ao insigne Roquemont pelo snr. Manoel
José Carneiro, lente de architectura civil, teve occasião de mostrar aquelle b o m mestre os
esbocetos que tinha feito a aguarela para os quadros de que fallei: lembro-me que Roquemont,
vendo-os, observou ao seu author o que tinham de mais bello e o que era necessário alterar.
U m dia conversando Roquemont commigo, e analysando os dous esboços, disse:
«Este rapaz é colorista, e se for estudar lá fora para se habituar a desenhar bem e acabar, será um
dia o nosso Rubens, porque tem imaginação de poeta e é enthusiasta pela arte.» N ã o ha muito
que tive occasião de dar o verdadeiro valor ás sinceras palavras de Augusto Roquemont, tendo
visto no museu de Anvers (Bélgica), algumas composições a óleo e aguarella, feitas em ponto
pequeno pelo immortal pintor de eschola flamenga: de feito nos esbocetos do artista portuense se
vê quasi o mesmo sentimento de côr, forma e composição, sobretudo nas allegorias; quasi a
mesma imaginação de Rubens; com a differença porém que este pintor viveu nos famosos
tempos em que os ricos negociantes, os nobres abastados, e os monarchas, comprehendendo o
que são as bellas-artes, respeitavam-nas, e, chamando os artistas mais notáveis, punham á sua
disposição tudo quanto careciam: foi isto o que

eu tornou célebres as galerias de Medicis,

Pitti, e outras, galerias que serão sempre admiradas por nacionaes e estrangeiros, em quanto os
homens e o tempo não destruírem tantas maravilhas do génio.

O u t r o tanto não succedeu ao

nosso patricio durante a sua vida artística. Mas apesar de nunca ter sahido do Porto; não havendo
estudado os clássicos, n e m mesmo visitado as melhores galerias da Europa; sem ter em sua casa
objecto algum que o podesse inspirar, porque não possuía nem estatuas, nem pinturas, nem
gravuras copiadas dos antigos quadros origínaes; vivendo finalmente em um paiz que tarde ou
nunca imitará a França de hoje ou a Italia doutr'ora, elle deixou obras, ainda que muitas
incompletas, que attestarão a sua não vulgar intelligencia.
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Além dos quadros que mencionei, o snr. Azevedo apresentou na exposição de 1851
mais nove esboços, que são: «El-Rei D. Manoel conduzindo debaixo do pallio, em Lisboa, a um
general que vinha da conquista da índia» - cujo assumpto é habilmente desenvolvido; tem grande
numero de figuras bem movidas: parte d'elle é bem colorida , e a luz projectando-se com muito
vigor sobre o grupo em que está El-Rei D. Manoel, não evita que se distingam bem todas as
figuras secundarias. - «A descoberta e desembarque no Brazil por Pedro Alvares Cabral» - é de
igual, senão superior merecimento - «A entrada em Goa por D. João de Castro » - é igualmente
uma vasta e feliz composição. - «O interior de uma casa com um defunto exposto» - é magnifico
esboço pelo effeito de luz que o artista soube dar-lhe. A sciencia do claro-escuro, em que Correge
e Rembrant se tornaram célebres, formava uma das mais bellas qualidades do finado Azevedo.
Os outros esbocetos representam —Jesus Christo coroado de espinhos- Achilles reconhecido na
corte do rei Lycomedes - O juramento de Viriato - O juizo de Paris — Uma fogueira com um
rapaz deitado - e um baixo relevo representando — A caridade romana. Estes quadros são quasi
todos bem compostos.
O finado artista nada mandou ás nossas exposições de 1854 e 1857, mas trabalhava
sempre. Na exposição de 1860 apresentou seis quadros pequenos que são - A caridade romana A corrida do gallo — A volta da Romaria — Diogenes e Alexandre Magno - A banheira da praia da
Magdalena — Um cão inglez — Segundo a minha opinião — A caridade romana — é a jóia do
finado. No interior de uma prisão está sentado um velho abatido pelos annos, pela fome e pelos
soffrimentos moraes, e sua filha, de pé, encostada a elle , tendo o braço sobre o hombro do
desventurado, o alimenta no peito direito. O contraste das duas idades é bello. Na acção da
heroina , no seu olhar para a grade da prisão, estão bem caracterisados o amor filial e o receio de
ser surprehendida. A cabeça do velho tem optima expressão. A luz , projectando-se
brilhantemente sobre a parte superior da filha e sobre a cabeça e dorso do pai, mostra o quanto é
bello o colorido das carnes, colorido que muito lembra o de Rubens. Como a luz entra no
interior do cárcere atravez de uma estreita janella, que está pouco alta, illumina só a parte superior
do grupo, e perdendo-se suavemente, deixa ver a parte inferior por meio de reflexos, que são
tanto ou mais difficeis de pintar que os corpos expostos á verdadeira luz. No fundo da prisão,
escuro e acinzentado, se vê um guarda a espreitando a desventurada familia. O tom em que está
pintado, Hga-se de modo tal com o lugar em que o artista o collocou, que não distrahe a vista
d'esta scena de amor e caridade. Bem conheço que o quadro tem defeitos, mas que são elles
comparados com as óptimas qualidades que o enriquecem, como são as do claro-escuro, da côr, e
da harmonia? Alguns quadros se encontram no museu real de Madrid , pintados por clássicos,
como Paulo Veronese e Ticiano, que fariam, talvez, rir quem não entendesse da arte: mas são
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obras em que se revelia o génio por entre os defeitos. Diz Orloff, que Miguel Angelo, vendo um
dos mais bellos quadros de Ticiano, exclamara: «Que pena que elle não saiba desenhar tão bem
como pinta» -Já se vê que nem aquelles grandes mestres foram isemptos destas culpas.
A corrida do gallo - torna-se recommendavel pelos lindos episódios que tem e pela
vasta e

bem concebida composição. - A volta da romaria

- é igualmente bella , tendo mais

merecimento que - a corrida do gallo — em consequência do movimento dos romeiros que todos
dançam e brincam, e pelo effeito de luz de sol e de trovoada, que se projecta em certos e
determinados pontos, deixando em reflexo, ou massas escuras, os que convinham ao artista. O
fundo d'esté quadro honraria qualquer dos nossos artistas que concluíram seus estudos no
estrangeiro. Estas três obras do finado são propriedade do snr. Diogo José de Macedo, que
ennobrece a sua classe , e pelo amor que tem ás bellas artes e aos artistas.
Como inventor e desenhador de ornato, era Antonio José de Souza Azevedo o
primeiro ornamento do paiz. C o m o o nosso eminente Sequeira, Azevedo, rindo e conversando
com os seus amigos , desenhava, de improviso, cousas que se admiram.
Quasi todos dos seus desenhos no que respeita a esta especialidade, teem figuras e
aves, e era tal a riqueza de sua imaginação que não podia desenvolver qualquer assumpto, por
mais simples que fosse, sem o historiar. Disse-me o snr. Parada, que o finado faz muita falta á
eschola

industrial, onde regia a cadeira de desenho de ornato; que o systema de ensino era

óptimo, e que dera bons discipulos. Tarde apparecerá talvez quem

o possa substituir. Azevedo

deixou imcompleto um trabalho desenhado nitidamente a lapis representando o interior da
capella-mor de Mathosinhos. Q u e m tiver visto o mimo e o acabado da antiga eschola allemã fará
ideia de como são feitos todos os trabalhosos ornatos e figuras em diminutíssimo ponto, que o
artista, com a paciência que o caracterizava, soube copiar a lapis sobre cartão. Um trabalho de tal
ordem deveria ficar conservado religiosamente, porque seria o documento mais honroso que o
Porto podia mostrar aquelles que perguntassem se as bellas-artes teem tido bons cultores.
Entre as muitas allegorias que se acham nos três álbuns do artista, algumas são
dedicadas ao Senhor Rei D . Pedro V, de saudosíssima memoria. Além de tudo isto ainda existem
dous esboços pintados a óleo, representando o mesmo Augusto Senhor no hospital , pela
occasião da febre amarella. U m d'elles é allegorico, o outro representa — O Monarcha de pé e o
cirurgião ajoelhado na attitude de beijar-lhe a mão. — Este quadro é óptimo pela sua simplicidade
e effeito de claro-escuro, aquelle pelo pensamento. Finalmente é tal o numero de esboços a
aguarella e a óleo que seria longo ennumeral-os . Azevedo era muito feliz nos retratos: sirvam de
exemplo o do snr. Visconde de Lagoaça e Silva Pereira , e alguns que existem na secretaria da
Santíssima Trindade. Este sympathico professor, este mancebo tão estudioso, deixou o mundo e
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a sociedade quando ella necessitava do seu braço e da sua intelligencia; deixou muitos discípulos
que chorarão sempre a sua falta e repetirão em quanto vivos o seu nome . Deixou o pintor sua
mãi que amava extremosamente e que se acha no inverno da vida: bem negro lhe seria o futuro se
não fosse a protecção de uma alma nobre e sincera.
Abençoado seja quem assim comprehende as sagradas leis evangélicas.
Confesso que não quÍ2 fazer a apologia do illustre finado.
A affeição devida a um antigo condiscipulo e camarada foram as únicas causas que
me inspiraram o desejo de escrever estas shigellas linhas. São o humilde tributo prestado a um
grande talento, a um verdadeiro artista e a um homem honrado.

Francisco José Revende.

lente - substituto de pintura histórica da Academia Portuense de Bellas-Artes.
Porto 1.° de maio de 1864.
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BELLAS-ARTES
Cartas sobre a e x p o s i ç ã o
Ia
MEU CARO A M I G O

T e n d o vindo á capital voluntária e officialmente estudar a exposição promotora de
bellas-artes em Portugal, devo satisfazer sinceramente, até onde chegarem as minhas forças, ao
compromisso em que me acho, não só para com a academia a que tenho a honra de pertencer,
mas também para com os proprietários do «Commercio do Porto», a quem prometti dar uma
breve noticia da exposição, visto quererem-me honrar com a publicação dos meus escriptos.
C o m o não quero de m o d o algum fatigar a academia, nem o publico com um extenso relatório,
irei m a n d a n d o a V., em forma de cartas, as observações que me suggerirem os quadros expostos.
Participo a V. que tendo chegado Quinta-feira 5, ás 7 horas da manhã,

consegui

assistir á abertura da exposição que teve lugar n o m e s m o dia 5 ás duas da tarde.
El-Rei o Senhor D . Fernando, acompanhado do Sereníssimo, Infante D . Augusto,
entrou na academia mais cedo que pensávamos, e, dirigindo-se logo para a galeria onde estavam
os quadros exhibidos, observou-os como um verdadeiro artista. Passado algum tempo, chegou
El-Rei o Senhor D . Luiz I, e SS. MM., dirigindo-se logo para o lugar que lhes era destinado, se
dignaram ouvir o breve e eloquente discurso, escripto e lido pelo snr. marquez de Souza
Holstein, sub-inspector da academia. Concluída a leitura, se demoraram SS. MM. algum tempo a
ver a exposição, e depois se retiraram, tendo dirigido a alguns artistas expressões

as mais

benévolas.
O salão estava litteralmente cheio de espectadores, sendo para notar que uma grande
parte eram senhoras. Isto prova que o bello sexo também ama e cultiva as bellas-artes. E u quiz
principiar a tirar apontamentos das obras mais distinctas, porém foi-me impossivel, vista a
extraordinária concorrência, que não dava lugar para miúdas observações. Ha muitos quadros
expostos, e talvez mais do que o anno passado. Apparecem novos artistas substituindo outros
que não quiseram ou puderam expor. A escultura está pobrissimamente representada, quanto á
quantidade.

Também

figuram

algumas

aguarellas,

desenhos

e gravuras. Alguns

artistas

distinguem-se mais do que outros como é natural.
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Tendo de julgar irmãos, ser-me-ha muito difficil analysar as suas obras sem dizer
francamente o que ellas teem de oprimo, bom e mau; no entanto hei-de fazer todo o meu
possivel para escrever a verdade sem intenção alguma de offender aquelles de quem fallar.
A exposição continua a ser muito concorrida e isto prova que o gosto se vai
progressivamente desenvolvendo entre nós. Adeus que está o correio a partir.
Sou, etc.
De V., etc.
F.J. Resende.

Lisboa 6 de maio de 1864.
2.1 CARTA
MEU CARO AMIGO

O desenho está tão pobremente representado, como a escultura e a gravura. Ainda
bem que o snr. Manoel de Macedo, com o seu único quadro intitulado «O Bussaco», deu ao
publico a mais completa satisfação , mostrando com tão bello trabalho, feito a lapis, que este
ramo das bellas-artes tem ainda quem o cultive com paixão e intelligencia.
A paisagem do snr. Macedo representando uma parte da mata do Bussaco é copiada
pelo natural com muita consciência: conheço o local que o joven artista escolhera para o seu
estudo e é por isso o admiro. V. que tem, penso eu, visto algum trabalho a lapis d'esté talentoso
artista; que conhece, talvez, o album do snr. Antonio Bernardo Ferreira, rico de espirituosos
episódios, attendendo ao modo como estão desenhados, não estranhará por certo, que louve
tanto quanto devo a paisagem que o mesmo artista expoz. Desde o horisonte até o primeiro
plano, o toque é sempre firme, sempre gracioso, nos terrenos, nas arvores e nos ares. O centro
do quadro é embellezado com uma grande arvore, tocada no estylo das escolas modernas,
franceza ou ingleza. Esta paisagem se fosse assignada por algum artista estrangeiro, admiral-aiamos, lastimando que netre nós se não desenhasse paisagem com tanta originalidade. Tal é a sua
execução.
E para que se não diga que tudo me pareceu óptimo, apenas notarei, como um
pequeno descuido do artista, a falta de escuros mais pronunciados nas cabras e nos pastores que
estão próximos, vistos serem corpos mais escuros do que o tom geral das arvores.
O snr. Manoel de Macedo viveu algum tempo na Foz, onde nos fez conhecer,
pintando os mais pittorescos costumes do campo, de quanto é capaz a sua rara intelligencia , e o
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seu génio pensador, ajudado com a instrucção litteraria que o torna distincto entre os mais
artistas.
Pesar tenho que a linda paisagem d'esté esperançoso artista esteja collocada na parte
contraria á luz, recebendo apenas os reflexos que lhe vêem da frente. Obras como a do snr.
Macedo deveriam, penso eu, ter um dos melhores lugares na exposição.
Creia V. que não exaggero o merecimento d'esté artista, por que prometti dizer-lhe a
verdade, e dar-lhe a minha opinião franca e leal a respeito de todos os expositores.
O snr. Silva Pedroso expoz algumas gravuras em madeira e entre estas ha duas que
merecem especial menção. Este artista, se continuar a estudar, poderá um dia apresentar obras
n'este género dignas de figurarem em exposições estrangeiras.
O snr. Manoel Maria Bordallo Pinheiro expoz um busto em gesso, que se não é,
como obra de arte, acabado com esmero, tem o merecimento de ser bem modelado e desenhado.
A expressão do velho é verdadeira. Este busto representa o retrato do fallecido Antonio José
Moreira, decano dos ourives de ouro, na idade de 97 annos.
Do grande Sequeira está exhibida uma allegoria de que não gosto. Não tem, nem
pureza nas linhas que caracterisava os seus desenhos, nem as cabeças a expressão que elle sabia
dar-lhes; todavia não pôde dizer-se má.
Do snr. Danielli Giovanni está exposta esta gravura, que tem as sombras apenas
indicadas. Conhece-se a firmeza da mão que guiava o buril. O toque é gracioso. As arvores são
um pouco duras, o que não convinha, para que houvesse alguma differença entre ellas e a casa de
campo, e entre os terrenos e fragas que compõem o quadro.
O

snr. Prieto apresentou doze quadros pequenos. Os que merecem mais

consideração são os que representam uma «Paisagem tomada na estrada de Feiteira», e outro que
intitula «Paisagem tomada nas margens de uma ribeira». Aquelle agradou-me, porque ha uma
certa harmonia desde a parte superior do quadro, entre os ares, as aguas e os terrenos, que é de
bello effeito, ainda que não ha muita variedade na côr. Mas isto a que alguém pôde chamar
monotonia não prejudica o quadro. A eschola hollandeza teve pintores célebres, cujos quadros
pintados sobre madeira parecem monótonos , e comtudo são maravilhas de arte. O quadro do
snr. Prieto é pintado com muito esmero, e não lhe faltando bom empate, tem cousas executadas
com muita firmeza de toque. Prejudica-o um pouco a falta de grandioso que se nota nas arvores
do primeiro plano; são mimosas de mais e pequenas, do que resulta parecer que a casa pintada no
segundo plano está no primeiro . Foi um leve descuido de perspectiva e optica que é facillimo de
remediar.
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O outro quadro tem igualmente merecimento e muito mais relativamente ao
colorido. O effeito de luz é muito lindo, o tom das aguas muito transparente e de grande
felicidade. São cousas que nem sempre se fazem. Os planos da parte esquerda confundem-se um
pouco, mas não transtornam o effeito geral, que é bom. Os outros quadros do snr. Prieto foram
pintados com mais pressa e é por isso que não podem rivalisar com os que descrevi; mas apesar
d'isso não creia o amigo que são maus. Em todos elles ha qualidades apreciáveis.
Ahi tem o meu caro amigo, escripta ao correr da penna, a impressão que me fizeram
as obras analysadas. Se é pobre a linguagem tenha paciência. A bondade de V. me desculpará
sempre.
A concorrência á exposição é extraordinária. O numero das damas que frequentam a
galeria continua a ser quasi igual ao dos cavalheiros.
Ficarei hoje por aqui, mas prometto continuar, se Deus me der saúde.
Adeus meu caro amigo. Creia-me

De V. etc.
F.J. Resende.

Lisboa 7 de maio de 1864.
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BELLAS-ARTES
Cartas sobre a exposição
3.a

MEU CARO AMIGO
O snr. James Stewart apresenta sete retratos pequenos. E' um pintor que trabalha com muita
facilidade, e não é infeliz na semelhança. O seu colorido é demasiado frio, mas apesar d'isso as
suas pinturas teem merecimento.
O snr. Antonio Joaquim Gonçalves Pereira expoz um quadro em que estão representados
três coelhos de tamanho natural, os quaes, formando um lindo grupo, comem uma folha de
couve lançada no chão. Tem tão bellas qualidades este quadro, que não posso deixar de o
louvar. O effeito de luz que ha n'elle é muito bem entendido, porque o foco está justamente no
grupo dos animaes. Em volta d'elles está tudo sacrificado, mas de modo tal que se pôde gosar
perfeitamente. O tom de côr é felicissimo. A harmonia geral é para admirar. O estilo é suave, e
a execução esmerada. Depois da "lebre", que vimos pintada pelo nosso insigne Guilherme
Antonio Corrêa, ainda se não expozeram cousas do mesmo género, tão bem estudadas. Os
animaes teem muita vida, e, sem haver dureza de contornos, destacam-se bem. Finalmente ha
uma certa poesia no quadro que me encanta. E como não pôde haver obra que não tenha
algum pequeno defeito, apenas se poderá dizer que o coelho branco, do primeiro plano, sendo
muito mais pequeno do que o immediato, collocado sobre o lado direito não tendo cores tão
vallentes como aquelle e recebendo ao mesmo tempo reflexos, que talvez não possam existir
nos escuros, visto o lugar em que os animaes estão, não se destaca do companheiro tanto
quanto era necessário, apesar mesmo do brilho de luz que se lhe projecta sobre o dorso. A
perspectiva linear deve ser rigorosamente observada para evitarmos estas pequenas faltas, que
por assim dizer não prejudicam o merecimento dos quadros. Os clássicos não se enganaram
muitas vezes? Não tiveram os seus descuidos? O snr. Pereira pintou na parte superior do
quadro uma rama de pinheiro para o compor, mas prejudica-lhe um pouco o effeito,
distratando a attenção do objecto principal.
As observações que faço não devem melindrar o artista, porque sendo do meu dever
patentear as bellas qualidades dos quadros expostos, preciso infallivelmente aconselhar
também aquillo que me parece rasoavel. O quadro que descrevi está taxado no preço de
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675500 réis, mas, segundo a minha opinião, vale muito mais. Este esperançoso artista,
discipulo do snr. Annunciação, é demasiado modesto, porque ainda não conhece o valor das
suas obras.
T e m mais dous quadros na exposição que não são tão bellos como este , que intitula "Mãi e
filhos".
D o snr. Chaves, apenas se encontra u m quadro que tem por titulo "Flores colhidas",
representando uma menina, vista até á cinta, com flores no regaço. O desenho é muito regular,
e o colorido lindo. O avental em que a menina tem as flores, sendo branco, está tão bem
sacrificado que a vista do espectador não se desvia da parte principal do quadro, havendo a
difficuldade de ser claro todo o seu vestido. H a bastante vigor n'esta pintura e alguma graça na
expressão juvenil da menina.
A respeito do claro-escuro, o seu author ainda não pôde rivalisar com o snr. Antonio
Joaqum Gonçalves Pereira. E ' pena que não figure na exposição o outro quadro do mesmo
author, intitulado " O beijo", porque é vigoroso, tem boa tinta, e o desenho das cabeças é
muito regular, tendo além d'isto bastante expressão quaesquer das phisionomias representadas.
Ignoro qual o motivo por que este interessante quadrosinho não foi admittido á exposição. A
minha tarefa é fallar só do que se acha dentro da galeria, p o r é m seja-me permittida a liberdade
de contar a impressão que me fez esta obra de arte exposta actualmente em casa da snr. a
Margotteau.
O snr. Izaias N e w t o n não desmereceu do conceito que eu formei d'elle o anno passado,
vendo as suas obras. Tem exposto um quadro intitulado - "Vista de Santarém" - , cuja largura
corresponde a u m metro. Sem ter cores demasiado vivas, e apezar dos muitos verdes que
enfeitam a paisagem, é de bello effeito, porque o artista, à maneira de Zucarelli e outros,
sacrificou a terra aos ares, pintando-a escura, deixando todavia bem visiveis todos os planos e
accessorios. Este artista tão intelligente, ainda continua a ser um empregado dos caminhos de
ferro!...
H o n t e m , que era Domingo, não se podia dar u m passo na exposição. Tal é a affluencia dos
espectadores. Oxalá que isto continue assim para que não se realize aquella profecia do nosso
sempre lembrado Augusto Roquemont.
Adeus, m e u caro amigo. V o u para a academia antes que o publico principie a visitar a
exposição. Estes trabalhos requerem socego de espirito, porque de outro m o d o não é muito
fácil dar-lhe conta do recado. — A' manhã ou depois continuarei a minha analyse.
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Sou com toda a consideração
De V. etc.
F. J. Rezende.
Lisboa, 9 de maio de 1864.
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4.1
MEU CARO AMIGO
Se acreditarmos a historia, ella diz-nos que a filha de Ditubade, vendo a figura de seu amante
fielmente reproduzida sobre um muro, lhe apanhou de repente as feições, contornando a
sombra projectada com todo o cuidado. Ora se aquella dama grega, em tão remotas eras, fora
quem descobriu o desenho, tem o bello sexo tanto direito de cultivar a arte como nós. Como o
meu amigo sabe, Rosa Bonheur é uma artista tão distincta que os seus quadros occupam um
lugar no museu do Luxembourg, e o seu nome está a par dos primeiros artistas, que se
occupam exclusivamente com a vida do campo.
E como em toda a parte tem havido senhoras affeiçoadas á pintura, devemos lisongear-nos,
tendo a felicidade de as encontrar dentro do nosso formoso Portugal. A exc.1 snr.a D.
Guilhermina da Silva Reis honra o seu paiz e o seu sexo, apresentando três magníficos quadros
a óleo de 60 a 71 centímetros de largura, representando paisagens. Se o cathalogo me não
dissesse que são pintados por uma senhora, e o seu nome não estivesse escripto sobre a tela, eu
pensaria que era obra de algum artista.
Creia o meu amigo que não exagero o seu merecimento, dizendo-lhe que os ares são muito
bem pintados, não com aquella franqueza que caractérisa os do talentoso Annunciação, mas
relativamente á forma das nuvens, á leveza e á frescura dos tons, á harmonia do todo e ao
effeito que produzem em certa distancia. Ha certas cousas que fazem lembrar os admiráveis
quadros do paisagista Calame.
O systema de não illuminar muito os terrenos, ou, pelo contrario, deixal-os mais escuros do
que os ares, era geralmente seguido pelos antigos, e a exc.™ snr.a D. Guilhermina Reis soube
bem compenetrar-se do mesmo sentimento em parte das suas paisagens.
Esta é a impressão sincera que recebi vendo-as em distancia; aproximando-me notei então
que o estylo era próprio de um pincel guiado por mão tímida. No emtanto, posso affirmar-lhe
que as obras desta senhora excedem algumas pintadas e exhibidas por mancebos que pintam
ha muito tempo. E' de esperar que mais tarde, quando a exc.™3 snr.a D. Guilhermina estiver
senhora dos pincéis, mude um pouco o seu estylo, pintando os terrenos e as figuras com mais
franqueza. V. sabe muito bem que quando um quadro merece que se lhe faça um juizo critico,
é porque tem merecimento, portanto ha-de estimar que torne conhecido o nome d'esta illustre
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artista. Os títulos das paisagens são os seguintes:- « Uma paizagem e gados » - « A volta da
pesca » - « A tarde ».
Oxalá que algumas senhoras portuenses, tão affeiçoadas ás bellas-artes, para o que teem
dado provas, enriquecendo as nossas exposições com as suas obras, continuem a estudar com
paixão a pintura, a esculptura e o desenho, honrando d'esté m o d o o nome portuguez, e,
seguindo o nbre exemplo da exc.™ snr. D . Guilhermina, se dignem enviar ás exposições todos
aquelles trabalhos que julgarem mais perfeitos.
N a minha penúltima carta esqueceu-me mencionar u m pequeno quadro do snr. Prieto, que
intitula « Rochedo nos arrabaldes de Lisboa », e que considero, como estylo, frescura de tom e
effeito, superior a qualquer das paisagens que expoz. E u não tinha visto também um outro do
mesmo artista, que representa « A conversação », n o qual tranluz u m bonito colorido, sendo
muito soffrivel a composição. Muito proximo d'esté quadro se encontra o do snr. Eduardo
Teixeira Pinto Ribeiro, que, apesar da má luz que recebe, tem merecido louvores relativamente
ao copo d'agua que tem a flor dentro. E ' uma pintura empastada com muita valentia; ha muita
transparência n o vidro, e a côr roxo-aveludado da rosa do Japão é bella. N o meu entender,
deveria ter pintado igualmente bem as maças que estão ao lado do copo, ou tel-as inutilizado,
visto não ter sido tão feliz na sua execução. Para se julgar do merecimento d'esté esperançoso
discipulo da academia portuense de bellas-artes, basta vermos os seus dous óptimos estudos do
nu, desenhados a esfuminho.
Este artista m a n d o u ultimamente u m pequeno quadro, que representa um rapasinho do
campo. Ainda que tarde, porque já estava a exposição aberta, os nossos collegas da capital
tiveram a delicadesa de o admittir, collocando-o em u m b o m lugar. Esta pintura apenas tem
uma côr geral que é agradável.
O snr. Antonio José da Costa Junior, discipulo que foi da nossa academia portuense,
m a n d o u a esta exposição quatro producções suas, que são : - uma cabeça estudada pelo natural
— u m esboceto a óleo representando Abraham despedindo Agar — um outro esboceto que se
intitula « José explicando os sonhos ao copeiro do Pharaó »; - e o ultimo representa « Hercules
fiando na presença de Omphale ». A sua obra prima é incontestavelmente a cabeça a óleo,
estudada pelo natural. Distinguem-na qualidades excellentes que são: desenho, e estylo largo
nos cabellos, barbas e roupagens, bastante sentimento na expressão do rosto, e um certo
grandioso de formas que é bello. Como pintura vigorosa rivalisa com as melhores da
exposição. Isto é devido ao seu óptimo empaste. E ' para sentir que não seja pintada com a
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mesma franquesa que caractérisa o retrato de seu pai, que vimos em a nossa exposição triennal,
que teve lugar o anno passado. Os esbocetos ficaram infelizmente collocados em lugar
opposto á luz, e na parede fronteira áquella que se acha occupada pelos quadros a óleo;
todavia, elles produzem bom effeito, porque são muito luminosos, empastados com valentia e
pintados com franqueza.
«Abraham despedindo Agar » é um esboceto digno dos maiores louvores, assim como a
figura da rainha Omphale, no quadro do Hercules.
A modéstia d'esté artista, o qual, tão joven ainda, já apresenta obras dignas de tanta
consideração, ainda realça mais o seu talento, e o torna ,mais distincto entre os da nossa classe.
Como não tenho tempo a perder, verei se me é possivel continuar as minhas observações
acerca da exposição.
Sou
De V. etc.
F. J. Rezende
Lisboa, 10 de maio de 1864.
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MEU CARO A M I G O

O snr. Leonel Marques Pereira expoz dous pequenos quadros a óleo : um representa a «
Vista do rio Fanhões », o outro « A prova ». Este ultimo é digno de consideração. Representa
uma taberna, que não é pittoresca como as nossas da provinda, em razão de certo aceio e
disposição symetrica no seu arranjo interno. A civilisação, destruindo pouco e pouco tudo
aquillo que os pintores mais apreciam, obriga-os a cahir em certa monotonia de linhas rectas e
paralleals, que produzem sempre mau effeito nos quadros, a menos que não tenhamos de
representar

qualquer edifício gothico floreado quer no seu estado de perfeita conservação,

quer em ruinas. Três pipas alinhadas e vistas em perspectiva formam a parte esquerda do
quadro a que m e refiro, e mais para o centro da habitação está uma outra, na frente da qual se
vê, de joelho em terra e de costas para o espectador, uma cachopa tirando vinho. Sobre a pipa
está sentada uma dama bem vestida com o braço n o ar, segurando o cálix como fazendo uma
saúde, e de pé, encostada, uma outra senhora em acção de a acompanhar. O grupo das três
figuras é bem concebido e as attitudes são graciosas, exprimindo bem o sentimento da alegria,
mais do que a — prova. — As cabeças, tendo o tamanho regular dos retratos em miniatura, são
tocadas com muita firmeza, liberdade e frescura. E m p o n t o tão climinuto é isto uma grande
difficuldade vencida. O desenho é bastante correcto e as pregas bem estudadas, ainda que
duras, mas isto não é defeito quando o artista não exaggera. O author conseguiu dar, com
incrivel firmeza, os toques de luz nos frascos, garrafas e bilhas, que estão sobre um prateleiro,
c o m p o n d o o fundo. Dir-se-ia que o snr. Leonel se serviu de um alfinete para produzir tão fina
execução.
N ã o direi, como ás vezes se usa, que o snr. Leonel é um génio; mas que n'esta parte do seu
quadro imitou os toques originaes de Teniers, é uma verdade incontestável. A obra ainda está
exposta para ser analysada por aquelles que duvidarem da minha observação. As bellas
qualidades que esta pintura tem, só p o d e m ser reconhecidas, vendo-a muito de perto. E m
distancia o effeito geral não é muito lisongeiro para o artista, porque os escuros são um pouco
opacos e a parte luminosa exaggerada em relação a elles. Ainda mesmo que um raio de sol
penetre no interior de uma habitação ordinária e t o m e apparentemente muito assombrados os
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objectos onde se não projecta a luz, assim mesmo elles teem reflexos, que lhes distinguem as
cores e as formas. Estou convencido que o snr. Leonel abstendo-se um pouco da demasia da
luz e sombra, a que se tem habituado, tornando os seus quadros mais transparentes,
conseguirá, eu lh'o affianço, ser o primeiro pintor n'este género, porque não conheço
actualmente outro que o emite. Não achei muito feliz a ideia de collocar duas senhoras da boa
sociedade provando vinho em uma taberna. Todavia estas liberdades já não são dos nossos
dias, e demais o pintor não deve ser um escravo de todas as etiquetas sociaes.
O snr. Tomazini expoz quatro quadros representando marinhas. A vida do mar tem-lhe
ensinado aquillo, que só se aprende com a muita prática de observar o natural. O effeito que dá
aos ares, conforme a hora do dia, o modo como pinta os navios, de qualquer posição em que
sejam vistos, pintando-os com frescura e correcção de desenho, asseguram-nos que o snr.
Tomazini será mais tarde um pintor notável n'esta especialidade.
O snr. Silva Pedroso também expoz alguns quadros a óleo representando scenas do mar.
Admiro-o unicamente como gravador. E' esta a sua vocação.
O snr. Manoel Maria Bordallo Pinheiro é pintor e esculptor, tendo muita disposição para
estes dous ramos. O seu quadro, pintado a óleo, que representa - « A accusação de uma
supposta feiticeira », - mostra que soube desenvolver com espirito o pensamento que
concebera. As phisionomias das cinco mulheres representadas são expressivas e a composição
é feliz. As figuras são pequenas, e vistas até à altura da meza a que se encostam.
O quadro intitulado - « La fille de marbre » - é igualmente bem composto, tem tal ou qual
variedade de côr, e é pintado n'um estylo bastante original. Transluz n'elle certa apparencia de
luxo, que convém ao assumpto. Pareceu-me que o desenho se resente da falta do natural, mas
o quadro, devendo ser considerado como esboço, não é sujeito ao rigor das formas.
O snr. Antonio José Nunes Junior, discipulo da Academia Real de Bellas-Artes, expoz « uma
cabeça » de grandeza natural, pintada a óleo. A côr e o desenho são soffriveis. Era necessário
que o ensinassem a empastar com mais força para que a sua pintura não pareça estar no
segundo plano. Estas observações podem ser extensivas ao estudo, copiado igualmente pelo
snr. José Joaquim Cypriano Martins, que foi alumno da nossa Academia Portuense de BellasArtes. Qualquer artista muito habituado a ver quadros, julgaria que estes dous estudos foram
pintados pela mesma mão. Os dous alumnos deveriam ter observado melhor o natural, e não
copiar um do outro. Se é errado o meu juizo, espero ser desculpado pelos dous mancebos.
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Mr. Prospero Lasseri pintou u m quadro cuja altura corresponde a um metro; são flores e
fructos que adornam um vaso antigo. Cada objecto é pintado com a maior perfeição; as cores
são frescas, mas o todo da pintura é bastante frio, faltando-lhe o vigor que caractérisa os
quadros de fructas, pintadas em cobre, cujos modelos de belleza, originalidade e estylo nos
legaram os antigos.
C o m o Mr. Lasseri não quiz illuminar os fructos e flores do primeiro plano tanto quanto era
necessário, apesar de os reproduzir expostos á luz do ar, teve de sacrificar as flores lateraes a
p o n t o de se confundirem com o mesmo ar. N ã o obstante, o seu author merece as honras de
um dos primeiros expositores.
O snr. Barradas expoz u m quadrosinho, que intitula - « uma jangada ». A composição é
bonita e o effeito do todo é agradável. Este mancebo tem intelligencia. O quadro deveria estar
collocado muito mais baixo para se poder formar uma ideia do estylo adoptado pelo author.
Além d"sta pintura apresentou mais outra, que intitula - « Passagem de gado pelo Campo
Grande ». O catalogo menciona o retrato de S. M. El-Rei o Senhor D . Luiz I, mas eu não o
vejo exposto.
Mr. Riviere tem na galeria dous retratos e três vistas. A que representa - « A montanha da
Estrella » - tirada do caminho de Minas Geraes ( Rio de Janeiro ), é pintada com exagerado
mimo, resultando parecer mais uma pintura a pastel do que a óleo. Os últimos planos são
optimamente feitos, porque o author conhece em subido grau a perspectiva aérea. Quanto á
côr viu-a por um prisma demasiado azul. N a America do Sul, onde o clima é tão quente, não
p ô d e de m o d o algum ver-se a natureza tão acinzentada. Se a paisagem fosse copiada nos paizes
do norte, diante do natural, era fácil acreditar-se na sua exactidão, relativamente ao colorido. A
forma dos terrenos, da vegetação e das montanhas, deve estar b e m imitada. Pondo de parte
estas questões de tons frios e quentes, porque cada um de nós vê as cousas, segundo a sua
organisação e segundo o paiz onde nasceu e a educação artística que recebera, não posso deixar
de respeitar e muito o merecimento de Mr. Riviére. O quadro que representa a - "Vista do
Arco de Jesus" - tirada do cães de Santarém tem a côr igualmente fria, mas a perspectiva das
ruas está rigorosamente observada, e os objectos muito distinctos. "A vista do vulcão
Yxtacihuad" tirada do rio Pantlzim (Mexico) é de merecimento inferior ás duas a que m e
refiro.
Mr. Zina m a n d o u à exposição uma vista de Veneza, que pertence a S. M. El-Rei. Este
quadro tendo de largura 1 metro, 5, é o mais harmonioso, que figura entre os melhores. O
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effeito da tarde é surprehendente, é bello! A suavíssima harmonia que existe entre o ar, a
cidade de Veneza, vista ao longe, e as aguas onde se pintam os seus reflexos, é tão poética
como as sublimes descripções de Byron. Nas aguas não se vê uma gondola, porque o insigne
pintor não quis distrahir a attenção da mais bella cidade do Adriático, sobre a qual brilham de
um tom entre a côr de rosa e ouro, os últimos raios do sol de Italia. Pareceu-me unicamente
que os edifícios se deveriam destacar um quasi nada mais da côr do ar.
Pesar tenho V. não venha a Lisboa para ver esta pintura e mais algumas de outros artistas.
Breve lhe contarei o que penso acerca das obras expostas pelos snrs. Lupi, Tetar Van Elven,
Annunciação, Christino e Marciano.
De V., etc.
F. J. Revende.

Lisboa 11 de maio de 1864.
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MEU CARO AMIGO
O snr. Thomaz José da Annunciação, professor da Academia Real de Bellas-Artes, expoz
quinze pequenos quadros de paisagem, aves e gados. Em todos se conhece o mimo, liberdade
e frescura de trabalho; muitos teem o colorido brilhante e variado, segundo a hora do dia e as
cousas representadas. Os animaes e as aves são pintados com muita perfeição.

Entre todos os seus quadros distingue-se, não pelo effeito exaggerado, como succède a
alguns de seus collegas, mas pela suave harmonia, pela transição de uns tons para outros, pelo
socego, pela composição, pelo desenho e pela bem entendida combinação do fundo com os
objectos do primeiro plano, o quadro que representa um grupo de bois á porta do alpendre. A
scena passa-se ao acabar do dia, mas ainda assim, os animaes teem luz sufficiente, que os faz
destacar bem uns dos outros, apesar da paz que parece reinar entre todos. Este quadro parecese muito com aquelle de que tanto gostei o anno passado. Tem elle qualidades que lembram o
quadrosinho de Paulo Potter, que está na grande galeria do museu imperial do Louvre, o qual
representa "dous cavallos presos á porta de uma choupana". O snr. Annunciação já devia ter
sahido ha muito tempo de Portugal para estudar os quadros d'aquelle immortal pintor
hollandez, que, tendo morrido na idade de 29 annos incompletos, deixou obras que farão a
admiração dos séculos, em quanto o génio da destruição ou o tempo as não fizerem
desapparecer. A homens como Potter chamamos nós génios, porque é só diante d'elles que
reconhecemos quanto é necessário trabalhar para chegar a fazer alguma obra digna de respeito.
Felizmente, o snr. Annunciação não é como alguns pintores que , deixando-se fascinar pelos
pomposos elogios escriptos por pessoas alheias à arte, se julgam Raphaeis, Corregios, Phidias,
etc. Não. A sua modéstia, o desgosto em que vive sempre , tendo a convicção de que muito
tarde chegará a illustração artistica ao nosso bellissimo paiz, o obrigam muitas vezes a um tal
desalento, que dá em resultado sérias mortificações de espirito. Como este bello paisagista não
vê obras clássicas em que possa inspirar-se, desapparece repetidas vezes da capital e vai estudar
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diante do grande livro, que a natureza lhe offerece. Mas Lisboa e os seus arrabaldes não são
para uma imaginação tão rica. Era preciso que fosse desde Coimbra até o alto Minho, não
deixando de visitar a nossa Suissa portugueza, que é o Gerez. Estou convencido que,
extasiando-se diante dos incomparáveis pontos de vista e scenas campestres de que somos tão
mimosos, teria saudade de os deixar.
Parece-me que este anno ha probabilidade de ver-mos o nosso Annunciação no Porto,
porque, fallando-lhe a este respeito, me deu ideia de que talvez condescendesse com o pedido
que lhe fiz e tantas vezes tenho feito.
Abusei um pouco da paciência dos benignos leitores e de V., mas em attenção á não vulgar
intelligencia d'esté artista, seja-me concedida esta liberdade.
O snr. Christino exhibiu doze quadros de diversas dimensões. N o geral não acabados com
mais reflexão do que os do anno passado. Ha-de custar-lhe muito a reprimir a sua imaginação,
mas o tempo o habituará a ter paciência e a pensar. D e todas as suas paisagens, que são doze ,
a que m e agradou mais representa "o porto de S. Martinho". E ' uma vista de luar, que, sem ter
demasiado effeito, agrada pela harmonia de cores quasi homogéneas, pelo vaporoso dos
últimos planos, pela perspectiva aérea e pelo tom do ar. Podia, se quizesse, tel-o variado um
pouco e não pintar tão opaco o navio que se vê no primeiro plano por ter ao lado a côr
bastante clara, produzida pelos raios da lua a reflectirem-se na agua. A paisagem que intitula
"Cintra" (a Costa do Pó), tem effeito de sol, de trovoada, porém parece um pouco thetral. O
grupo de cabras, que está sobre a costa do primeiro plano, é muito lindo e os animaes estão
b e m desenhados. A paisagem que tem por titulo - "Ao pôr do sol" - tem o ar bem pintado. E '
assim que o vejo algumas vezes, olhando áquella hora para o occidente. Todas as mais
paisagens teem b o m e soffrivel. E m algumas se nota ainda certa falta de paciência propria dos
homens de imaginação. O melhor quadro do snr. Christino tem por titulo - "A estalagem". A
sciencia da luz, a composição, o desenho e a originalidade dos typos são espinhos que ferem a
cada m o m e n t o o artista, quando elle se dá á difficil tarefa de executar quadros de figura. A o
paisagista são permittidas muitas liberdades que o pintor de historia e costumes não pôde
gosar, e esta obra do snr. Christino está n'este caso. N o centro do quadro, como convinha à
composição, vê-se de meio perfil, um cavallo branco, e mal feito, dos que costumam trazer
para Lisboa os legumes; Segura-lhe a rédea uma saloia vestida de vermelho e mais sobre a
esquerda está de pé encostado ao muro o author do quadro, representado na acção de observar
o cavallo e o interior da estalagem; logo proximo está sentado um h o m e m do povo que parece
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alemtejano: ha diversos accessories próprios do local; no fundo se vê um jumento em escorço,
proximo da mangedoura. E' innegavel que o author soube concentrar, como devia ser, todo o
brilho de luz no cavallo, porque é justissimamente para elle que quiz chamar a attenção do
espectador. Em todo o quadro ha um ambiente que se admira. Algumas figuras destacam-se
optimamente de outras e o mesmo se vê na armação da estalagem. Parece-me que a côr branca
do cavallo é limpa em demasia, e não sei mesmo se dentro de uma casa rústica podem ser tão
luminosos alguns objectos representados.Este motivo obrigou o snr. Christino a seguir um
caminho diametramente opposto ao snr. Leonel, tornando o fundo muito transparente.
Como as partes claras e meias tintas se resentem de cores quentes, quer dizer que tendem
para o amarelo e vermelho, não lembrou ao author applicar nos escuros do primeiro plano, em
que elle próprio está representado, proximo ao dono da locanda, cores mais homogéneas
preparadas com asphalto, lacas amarella e vermelha, que dariam um resultado de transparência
em analogia com o resto. A camisa do alemtejano tendo uma còr tão azulada, obriga aquella
parte a retirar-se, porque as cores do fundo são de mais valor. V. sabe que os corpos, sejam
elles de que natureza forem, estando expostos á luz livre, e sobre tudo os brancos, recebem na
parte opposta a ella uma côr azulada, reflectida do ar; assim o tenho observado na camaraescura. Os effeitos mudam quando o natural está sujeito unicamente á luz de uma porta ou
janella: portanto attendendo a que quasi todos os objectos de uma casa rústica são escuros,
deveria ser de um tom quente a sombra da camisa e não azulado. O snr. Christino poderia
modelar com mais attenção a figura da cachopa e não deixar todo aquelle vestido vermelho em
reflexos sem o fazer destacar mais por algum toque de luz. Diz Palomino que "pintor sem
perspectiva é o mesmo que um philosopho sem lógica" e o snr. Christino recebe de algum
modo a reprehensão do grande escriptor, porque de descuidou um pouco de dar na dimensão
ás paredes a altura propria em relação á distancia, que existe entre o primeiro plano e o
segundo.
O snr. Christino tem por habito retratar-se em quasi todos os seus quadros de figura.
Raphael teve essa vaidade mui poucas vezes. Faço tantas considerações a respeito do quadro
do snr. Christino que temo cahir no seu desagrado, porém obras de tanto merecimento como
esta, são bem dignas de um juizo critico imparcial.
O snr. Marciano Henriques da Silva, que esteve ultimamente estudando em Italia,
apresentou dez quadros dos quaes sete, representando bustos de grandeza natural, teem títulos
diversos. No que intitula - "A saudade" - sobresahe de meio perfil uma joven trajando vestido
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côr de rosa. Esta figura pintada sobre um ar muito claro, é a melhor obra que o snr. Marciano
expoz. Conseguir que um quadro de figura seja harmonioso quando o seu fundo é escuro, não
é tão difficil como tirar esse mesmo resultado em fundo claro. Além d'isto a figura está bem
desenhada, e o colorido sem ser exagerado, como se vê em alguns dos outros quadros, é bello
e muito verdadeiro. O systema de illuminar as roupagens nas partes salientes, quasi tanto como
as carnes, foi adoptado por alguns dos pintores clássicos, e o snr. Marciano seguindo essa
eschola dá uma prova do seu bom gosto. Todos os outros bustos são tão acabados que
lembram a eschola raphaelesca. Gostei muito do esboceto intitulado - «O calvário». Se o
desenho não é correcto, houve certa philosophia no modo como concebeu a luz, a côr e a
composição. O colorido é muito lindo, estando porém guardadas todas as conveniências
relativamente ao momento em que o Redemptor expirou. Penso que o snr. Marciano se
inspirou de Rembrant, pois ha cousas no quadro que o fazem lembrar. O busto que representa
- « A innocencia » - é harmonioso sem ter o colorido muito brilhante. Parece-me que deveria
escolher para modelo uma menina muito mais nova; todavia a expressão do rosto, e o modo
como tem a pomba entre as mãos são cousas excellentes. Lembro-me com saudade do óptimo
quadro que o snr. Marciano mandou á nossa exposição Industrial, o qual representa - « O
cardeal D. Henrique recebendo a noticia da tomada de Ceuta. » E' para sentir que não continue
a tractar assumptos, em que possa desenvolver mais do que nos quadros presentemente
expostos, a sua intelligencia.
Este artista é um dos melhores coloristas portuguezes, pintando além d'isso n'um estylo
muito original, mas que em partes é inspirado de Ticiano, que foi talvez o seu inventor.
Estão expostas duas aguarellas, de authores desconhecidos, das quaes uma é a vista da
cidade de Trento, e a outra uma serenata no canal grande de Veneza. Esta é muito linda e de
um trabalho difficil, porque a scena passa-se de noite, apresentando effeitos de luz diversos
pela variedade da iUuminação. Como a claridade vem da parte inferior, mostra-nos bem visiveis
as formas architectonicas de todos os magníficos edifícios, que formam o lado esquerdo e
direito do canal. O artista houve-se admiravelmente na execução do seu trabalho. O toque é
firme e gracioso, e a perspectiva linear e aérea observada com rigor mathematico.
Está exposta uma outra aguarella, representando o coro de Santa Maria in-organis (Verona).
E' pintada sobre papel de côr com nankim e branco, e executada primorosamente. Analisando
minuciosamente este trabalho me lembrei da perfeitíssima execução, que se notava n'aquelle
que deixou incompleto o nosso bom e intelligente Antonio José de Souza Azevedo.
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Um e outro são interiores de templos copiados do natural, e se os ornatos da capella-mór
de Mathosinhos são diversos dos que se vêem no coro, ha muita semelhança e merecimento
igual nos trabalhos a que me refiro. Resta-me fallar do snr. Lupi e mi. Tetar Van-Elven, o que
farei na seguinte e ultima carta. A exposição continua a ser muito concorrida.
Sou com toda a consideração
De v. etc.
F. J. Revende.

Lisboa 12 de maio de 1864.
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«Uma

obra

d'arte

que

extasia

não

nos

apresenta os espinhos que laceraram o talento antes de a produzir, a descrença que talvez
sentiu, nem os erros que commetteu durante a elaboração.»

RODRIGUES DE FREITAS.

I

Não era intenção nossa entrar novamente como critico no templo das artes; mas
convencidos de que uma analyse imparcial das obras exhibidas no Palácio de Crystal poderá ser
util não só áquelles que se interessam pelo futuro da nossa pátria, mas ainda a quem a escreve,
nos deliberamos a tomar a responsabilidade de tão difficil trabalho. Não nos cegará o amor
pátrio, nem nos deslumbrarão famas artísticas bem ou mal adquiridas; empenhar-nos-hemos
em dizer a verdade com a franqueza de que somos capazes.
Alguns dos melhores artistas portuguezes dormiram o somno da indolência quando a nação
mais carecia d'elles! Deveriamos ter formado a guarda de honra ás artes e á industria que
vieram a rogo nosso visitar pela primeira vez esta formosa terra de Portugal. Imperdoável é tão
grande falta; porém como não pôde remediar-se, respeitemos as causas particulares que a
occasionaram e comecemos a tarefa que nos propuzemos.
Estamos no salão de bellas-artes que fora a principio destinado exclusivamente para obras
nacionaes e italianas; assim o indicavam o nome das duas nações escriptos no soalho á direita e
esquerda da galeria.
A Hespanha eo Brazil alli se acham hoje igualmente representados: a primeira com pinturas
a óleo, e o segundo com pinturas a óleo, boas miniaturas e óptimas photographias.
Prestemos homenagem á pintura histórica voltando-nos primeiro para os quadros do snr.
Luppi collocados á direita da porta principal: mencional-os-hemos todos pela distincta
consideração que merecem. O mais notável representa o "Regesso de D. João de Portugal"; e
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pela ordem do catalogo indicaremos os seguintes: a "Fiandeira de Nápoles"; a "Melancolia"; a
"Recordação de Africa"; a "Transteverina, mulher do Transteverino" (bairro de Roma); a
"Filomena"; o "Crepúsculo"; a "Socciara", e " U m guerreiro". Já tinhamos visto todos estes
óptimos quadros em Lisboa na penúltima exposição promotora de bellas-artes, dos quaes
filemos

uma ligeira analyse. A nossa opinião ainda é a mesma. Diante do pequeno quadro que

representa a "Filomena" é que não deixamos de nos impressionar vivamente, cada vez que
entramos na galeria portugueza. Aquella sympathica mulher vive, respira, e parece estar
placidamente observando todos os nossos gestos. E ' por isso que Platão disse " que os dons da
pintura são divinos em superlativo grau.". O "Guerreiro" é uma nova producção do snr.
Luppi. A phisionomia é expressiva, mas ha um não sei quê n o contorno da boca que não
harmonisa muito com as outras formas do rosto. Agrada-nos a attitude de repouso em que está
representado assim como o magnifico desenho e verdade de pregas no braço direito. A mão
esquerda é talvez pequena e mimosa de mais, mas como o snr. Luppi copiou a figura pelo
natural é muito possivel que o modelo a tenha na mesma proporção.
A escolha da luz, quasi perpendicular á cabeça, não deixa de produzir b o m effeito. O snr.
Luppi continua pintando no estylo original que adoptou. Se de perto não é muito agradável,
produz, em distancia, magnifico resultado. D e diversos m o d o s se attinge o mesmo fim; e cada
pintor tem a liberdade de seguir o caminho que melhor lhe parecer.
Sentimos que o snr. Luppi nada pintasse expressamente para a exposição, mas tendo-nos
enviado tão rica collecção, na qual se vêem reunidos os seus mais bellos quadros ( menos o da
"Esperança e saudade" que está nos aposentos reaes de S. M. El-Rei o Senhor D . Fernando)
nos deu uma prova real do muito que se interessa pelo b o m êxito da nossa festa nacional.
Somos imparciaes dizendo ao leitor que a este talentoso artista e ao seu patrício Thomaz José
da Annunciação devemos nós a melhor parte da exposição portugueza de bellas-artes.
Fallemos agora do snr. Annunciação, d'esté grande vulto lisbonense, que tem como a águia
subido até onde n e n h u m outro paisagista portuguez conseguiu elevar-se, mesmo aquelles que
teem estudado e aprendido em escholas estrangeiras. Especialmente fadado para a pintura de
paisagem e animaes, tem conseguido nivellar-se, talvez, com M. me Rosa Bonheur, se é que o
nosso patricio não excede aquella eminente artista no que diz respeito á paisagem e no grau de
perfeição e sentimento que imprime em alguns dos animaes que pinta. Bem sei que o estylo de
Rosa Bonheur é mais largo; mas essa vantagem a compensa Annunciação excedendo-a na
pureza do toque.
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Contemplando placidamente o quadro que este artista intitula "A volta do gado", quem não
desejaria estar na companhia d'aquelles camponezes que vem no segundo plano caminhando
para nós, com o varapau ás costas, contentes e alegres ao lado da sua gente? Quem não
quereria áquella hora da tarde, que o artista tão bem poetisou, passear á fresca sombra das
frondosas arvores que adornam a paisagem?
Duas vaccas, um bezerro e um bello carneiro formam o primeiro plano e centro do quadro,
e esta espécie de família, unindo-se como por sympathia, vai rodando sobre a direita seguindo
para além em terrenos quasi planos cobertos de verdura; adiante da manada, em ponto mais
pequeno, se descobre o rapasinho, fiel e innocente guardador dos animaes, montando no seu
jumento, como é uso nas províncias do sul. A luz reunida n'este ponto principal do quadro
illumina brilhantemente o bezerro, que mansamente caminha ao lado das lindas vaccas,
formando dest'arte um conjuncto de bellezas artísticas. As leis do claro-escuro, tão
reflectidamente calculadas, levam-nos a procurar insensivelmente a parte mais interessante do
quadro.
Todos sabem que o claro-escuro é a alma da pintura, e é por isso que Corregio se tornou
célebre entre os clássicos: sirva de exemplo o seu famoso quadro da Anthiope existente no
museu imperial do Louvre.
Ao lado da "Volta do gado" está a "Pastagem" do mesmo author: não é uma tarde amena
como gosámos ainda ha pouco diante do quadro que mencionei, mas um dia triste e invernoso.
Vários grupos de bois e pastores formam a vida campestre além do rio, vendo-se ainda mais ao
longe, na linha do horisonte, algumas arvores desiguaes que lhe servem de ornamento natural,
já que o não teem as campinas e margens do Tejo. Mui proximo do espectador estão parados
dous socegados bois, correctamente desenhados, bellos pelo sentimento e pela forma: um de
pé e outro deitado olham para além, em quanto os comtemplamos encantados da sua
magestade. Se as aguas do rio fossem mais verdadeiras e o terreno do primeiro plano um quasi
nada

mais variado no tom da côr e menos duras as figuras que estão distantes, mais nos

impressionaríamos; todavia são scenas do campo tão bem concebidas e tão verdadeiras, que
nos fazem recordar com saudade dos dias felizes que lá havemos passado, livres do bulicio do
mundo.
Mais sobre a nossa esquerda está

o "rebanho", quadro que pertence a S. M. El-Rei o

Senhor D. Fernando. Se compararmos esta pintura com a precedente, parece que o tom geral é
demasiadamente frio, mas é claro que dous quadros diametralmente oppostos em colorido
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hão-de prejudicar-se mutuamente, ficando de peor partido o que representar a hora da manhã.
Se o leitor se quizer dar ao trabalho de ir á exposição de quadros belgas quasi ao fim da galeria
esquerda, lá encontrará um de pequena dimensão pintado por Mr. Bossuet, onde se vê copiada
do natural uma porta mourisca junto de Mogador (Marrocos, Africa) quadro que se torna
saliente entre todos os que o cercam por causa do colorido quente que o anima, e da hora que
o pintor soube escolher para reproduzir tão pittoresco lugar.
A paizagem do snr. Annunciação só tem pequenas colinas desde a grande linha que marca o
horisonte vizual até nós. Não a adornam ruinas, nem fontes, nem arvores grandiosas nos
primeiros planos: e com tudo como é delicioso o lugar, como se alonga a vista pelas suaves
ondulações do terreno! Agrada-nos a solidão tal qual se vê reproduzida pelo hábil paizagista. O
snr. Annunciação soube dar vida e poesia ao lugar, pintando no centro do quadro um grande
rebanho de carneiros que em massa compacta voltam as costas ao espectador, oblicuam á
esquerda, principiando, os que vão na frente, a descer a encosta onde desapparecem.
Que subido grau de difficuldades não está alli vencido! Que espinhos não encontrou o
pintor para cuidadosamente ir diminuindo o tamanho dos animaes, e desenhal-os em escorço,
enfraquecendo suavemente a intensidade da luz até os últimos carneiros d'alem que seguem ao
lado da camponeza! A arte e a sciencia ligam-se alli magistralmente assim como no quadro
intitulado "A volta do gado." Parece que o snr. Annunciação querendo convencer-nos de
quanto é profundo nos conhecimentos de optica, prespectiva linear e aérea se deleita em pintar
o que a arte offerece de mais trabalhoso. O colorido d'esté quadro é lindo; a relva dos
primeiros planos é transparente, e variada, e sendo preciso, para imitar, usar de uma cor tão
ingrata soube o snr. Annunciação modifical-a de modo tal que se harmoniza bem com a cor
dos carneiros e com as tintas do ar mui leves e vaporosas. Desculpe-nos o eximio pintor se lhe
dizemos francamente que não produz bom effeito aquella collina do quarto plano do quadro: o
tom sobre o roxo que a caractérisa não se liga bem com o verde escuro do segundo plano;
mas attendendo a que a natureza se apresenta variadissima de cor segundo o estado da
atmosphera, das diversas horas do dia, do local e da estação, não podemos duvidar da
fidelidade da copia. Quantas vezes temos nós observado effeitos extravagantes no ar, na terra,
nas aguas?
"A azinhaga" é o quadro de mais effeito que nos mandou o illustre pintor. Passamos das
campinas para um paiz montanhoso: de dias nublados para um dia de sol brilhante. Tal é o
effeito das grandes massas de luz e sombra que dão a esta pintura relevo superior a todas as do
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mesmo artista. Apezar da solidez d'aquelles terrenos calcareos, soube o snr. Annunciação tirar
notável partido. As sombras que se projectam são muito verdadeiras, assim como o tom geral
da luz. Os grupos de gente que vem pela estrada são pintados com mão firme e há sinceridade
na forma do traje e nas cores. Os planos retirados, ainda montanhosos, como se vêem nas
proximidades de Santarém, são pintados com a mesma liberdade d'estylo e empaste que se
nota no resto do quadro.
O "Recolher do gado" é u m quadrosinho mimoso como os melhores de Teniers; não
queremos dizer com isto que rivalisa com os d'aquelle immortal pintor flamengo, mas indicar
ao leitor que a eschola é a mesma. E u descrevi este quadro quando appareceu na penúltima
exposição promotora de bellas-artes e se quizerem gosar deliciosos instantes diante d'elle,
devem dar-se ao trabalho de o procurar ao lado direito da rica collecção do hábil professor.
Podemos dizer com franqueza

que é um primor d'arte, e que n'aquelle género nada

encontramos de tanto merecimento em todos os quadros com que as diversas nações
honraram a nossa festa do trabalho.
Dizemos com orgulho que Annunciação é o Claude Lorraim portuguez.
Poderemos ter involuntariamente offendido a demasiada modéstia do snr. Annunciação, mas
não offendemos a nossa consciência dizendo a verdade.
N o seguinte artigo fallaremos d'outros expositores.
F.J.REZENDE.
Porto 1.° de novembro de 1865.
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O snr. João Correia, digno professor de pintura histórica da Academia Portuense
de Bellas-Artes, temeu pela sua natural modéstia pintar um quadro qualquer para a
exposição internacional; receiou talvez apresentar-se ao lado dos pintores estrangeiros,
julgando que nos honrariam notabilidades europêas como mr. Adolpho Yvon e Gerome.
Ainda mesmo que estes artistas se tivessem dignado enviar obras suas a Portugal,
nem por isso deveria o nosso illustre collega deixar de comparecer neste glorioso certame;
bem sei que alguns de nossos irmãos teem que attender a mil circunstancias que são alheias
á arte; porém se a pátria exigia sacrifícios era n'esta occasião em que abre perante o
congresso das nações cultas o livro em que ficará escripta com letras de oiro uma das mais
brilhantes paginas da sua civilisação. Pondo de parte estas considerações que pouco ou
nada interessam ao leitor, continuaremos a fallar dos mais distinctos expositores da secção
de bellas-artes.
Eis-nos diante do retrato de Manoel José Carneiro: é tal a sua fidelidade, a
naturalidade da acção e expressão habitual, que ainda nos parece estar vendo o sympathico
collega diante do nosso cavalete fallando sobre a historia das bellas-artes com aquella
clareza e conhecimentos de que era dotado. — Abstraindo do merecimento da obra do snr.
Correia, como retrato fiel de um homem franco, leal e honrado, de um verdadeiro
porruguez e exemplarissimo collega, passemos a analisal-o debaixo do ponto de vista
scientifico. — Observam-se-lhe três óptimas qualidades, que são: desenho consciencioso,
claro-escuro e colorido. Ao contemplar esta pintura, a vista do espectador vai, como
obrigada, procurar o ponto principal do quadro, que é a phisionomia do individuo,
demorando-se a estudar seriamente a belleza da côr de carne, a franqueza e graça de toque,
a transicção feliz das meias tintas, a passagem difficilima das carnes para os cabellos e
d'estes para o fundo, onde sobresahe optimamente a cabeça veneranda do finado e illustre
professor de architectura civil. O desenho de toda a figura nada tem que mereça
reprehensão, e sabemos que elle foi copiado pelo natural com extremo cuidado. A mão que
está poisada sobre o lenço vermelho, e se apoia sobre o caixote, pode ser considerada
como uma das melhores partes do quadro; quizeramos dizer outro tanto da mão esquerda
que se encosta na cadeira; mas não o devemos fazer. Parece-me um pouco grande em
relação ao plano em que está. No que diz respeito aos accessorios devemos confessar que
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se

acham

dispostos

com

simplicidade

artística,

simplicidade

que

poucos

sabem

comprehender. Se o t o m das roupas fosse aquelle de que tanto uzara o immortal Antonio
Van-Dyck, harmonisar-se-hia mais com o colorido quente do rosto e mãos; todavia esta
obra do snr. João Correia é a que lhe faz mais honra e que considero como uma das
melhores da exposição portugueza: queira o leitor procural-a entre as nossas humildes
producções, e verá se o enganei. Esta linda pintura e a «Filomena» do snr. Lupi são jóias
diante das quaes poderiam fazer severa analise criticos como Gustave Planche ou
Théophile Gautier. N e m se diga que nem só as grandes composições podem dar nome ao
pintor. Se, p o r exemplo, Leonardo de Vinci não houvera pintado durante a sua vida mais
quadros do que «A Jucunda» (cuja copia photographica se acha tão mal collocada sob a
escada ao lado esquerdo da nave central) seria aquelle - typo de perfeição e belleza sufficiente para lhe cobrir a fronte de eternos louros. Possue o muzeu imperial do Louvres
esta maravilha da arte, que tão repetidas vezes contemplámos.
O snr. João Correia expoz também u m quadro a óleo representando - uma
camélia branca dentro de u m copo de agua. Já tínhamos visto esta pintura em uma das
nossas exposições triennaes, lembrando-nos ainda com saudade dos elogios que lhe fizera o
Senhor Rei D . Pedro V, de saudosíssima memoria, quando em 1860 com tanta attenção,
intelligencia e conhecimentos artisticos analysára cuidadosamente todas as obras então
apresentadas ao publico. D e todos os quadros que se vêem actualmente na secção
portugueza, representando flores, tem o primeiro lugar o d'aquelle nosso patricio pela
liberdade com que é feito.
O estylo é largo, e o toque applicado de uma só vez desenhou ao mesmo tempo a
forma externa de cada pétala. O pincel não sahiu da paleta apenas posto na tinta, nem se
sentiu tremer a mão que o chegou á tela. Pintar com tanto empaste e franqueza poucos
d'entre os nossos pintores portuguezes serão capazes de o conseguir. Parece-nos que se o
t o m geral deste quadrosinho fosse um pouco mais quente ainda produziria melhor effeito.
Q u a n d o tratarmos dos desenhos, que formam parte da galeria portugueza
mencionaremos primeiro os d'esté professor, que se acham collocados do lado direito e
esquerdo da janella central do salão.
D o lado esquerdo e parte superior do quadro grande do snr. Lupi se vê «O cardeal
D . Henrique recebendo a noticia da batalha de Alcacer-Quivir e da morte de El-Rei D .
Sebastião». Este quadro é pintado pelo snr. Marciano assim como o que intitula «Torquato
Tasso na véspera da sua morte contemplando da cerca do convento de Santo Onofrio o
capitólio onde devia ser coroado no dia seguinte.»

Pouco trabalho terá o leitor em procurar este quadro histórico, porque o encontra
(infelizmente chegado ao soalho) em frente da porta da entrada para o salão, encostado á
parede do norte.
E ' possivel, e creio bem que fosse tirado do seu lugar para lhe darem melhor
collocação, mas é certo que ainda está por terra! C o m o são obras expostas terceira vez em
varias exposições e das quaes já fiz menção no «Commercio do Porto», passarei a analysar
as que não conheciamos. A meu ver não deveria o snr. Marciano expor senão o
quadrosinho do «Philosopho». E ' uma obra de arte que honra o paiz onde se fez: não direi
que é superior á do snr. Correia, mas debaixo de certo p o n t o de vista pôde rivalisar com a
d'esté professor. A pintura do snr. Marciano não nos seduz pelo arrojo e valentia de toque
que caracterisam as obras do snr. Correia, mas pela expressão da phisionomia enrugada,
pela pureza das linhas, pela côr, firmeza de toque, transparência e harmonia geral.
O

illustre pintor, inspirando-se bem

dos

admiráveis

retratos de

Holbein,

conseguiu dar-nos a mais aproximada ideia da sua eschola. Acreditar-nos-hão aquelles que
tiverem visitado os museus de Madrid, Louvre, Colónia, Anvers, Londres e outros, que são
mais ou menos ricos de pinturas da mesma eschola e da mesma epocha. O «Philosopho»
está visto meio de perfil e, parecendo apoiar o rosto sobre a mão direita, lê com attenção
u m livro que tem diante; - pena é que as pregas do braço direito não sejam mais
pronunciadas e luminosas, e o desenho mais correcto para não parecer que a mão levanta o
rosto em lugar de receber o seu peso. «O retrato de uma senhora» do mesmo author, tem
bonito colorido. São estas as obras do snr. Marciano que vem mencionadas no catalogo.
O snr. Roberto Reid expoz u m quadro a óleo de Augusto Roquemont: representa dous meninos de grandeza natural; o mais velho, sentado sobre um degrau,
tendo nos joelhos um album, olha para o espectador cheio de vida e animação em quanto o
de mais tenra idade sentado no chão desfolha uma camélia. H a tanta poesia e graça no
grupo d'estas creanças; foi tão apropriado o pensamento; e ha tanta analogia entre o fundo
de paisagem e as figuras, que estamos convencidos de que esta pintura é uma das melhores
de toda a exposição. Ha no quadro bellezas de arte que nem todos p o d e m comprehender:
referimo-nos ao m o d o como estão vistas as pernas do menino mais novo. Tremem diante
de taes difficuldades os mais hábeis desenhadores. Velasques, o célebre pintor hespanhol,
immortalisou-se pintando perfeitamente em escorço o <Anão», que todos admiram no
museu real de Madrid.
Além d'esta bellesa que caractérisa o desenho de Roquemont, conseguiu elle
pintar a creancinha do primeiro plano com vestido vermelho, côr tão perigosa em u m
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quadro como o amarello e o verde. Disse-nos pessoa de confiança que a semelhança dos
retratos era quasi photographica, e nós o acreditamos plenamente; porque assim nol-o
estão dizendo também vários retratos devidos ao illustre finado, que existem no Porto, em
Lisboa e em Guimarães, assim como alguns quadros de costumes de campo, que lhe
grangearam a reputação que gosára entre nacionaes e estrangeiros. Sentimo-nos possuidos
de dôr quando nos lembramos que na idade de 45 annos baixou á sepultura este nosso
virtuoso e leal amigo, que era ao mesmo tempo u m talento raro, u m espirito superior nas
artes e nas sciencias, e um grande caracter. Devemos-lhe grande parte da nossa instrucção
artística e é por isso que seremos eternamente gratos á sua memoria.
N a parte superior do quadro de A. Roquemont, sobre o angulo do poente e norte,
verá o amador de bellas-artes um pequeno quadro a óleo representando o busto de um
h o m e m idoso. O seu author foi um dos alumnos mais intelligentes que cursaram a
Academia Portuense de bellas-artes.

Este esperançoso pintor é o snr. Antonio José da

Costa Junior.
O retrato exposto é tão fiel como o de M. J. Carneiro, que ainda ha pouco
descrevemos e como pintura forçoso é confessar que está em parallelo com as melhores
obras da exposição portugueza.
E u disse em tempo que recordava a eschola de mr. Yvon e affirmo-o novamente
sem receio de enganar o leitor. Só um b o m filho poderia pintar tão habilmente o retrato de
seu pai. Sentimos que na penúltima e ultima exposição promotora de bellas-artes em
Lisboa se não desse a este mancebo a consideração que merece. Para tudo se quer fortuna e
b o n s protectores...
Se por um lado nos devemos queixar do snr. Costa por não ter exposto aquelles
bons quadros de natureza morta que vimos em sua casa, p o r outro nos regosijamos de vêr
figurar na exposição internacional a sua obra prima. O snr. Costa deveria ter exposto o
óptimo quadro, que pintou com tanta felicidade e maestria para o estabelecimento de doce
e padaria que se encontra na entrada da rua de Cedofeita do lado do sul: ainda se não fallou
n'elle e nós aproveitaremos esta occasião para dizer publicamente que tal obra faria honra a
professores de nome. Lisongear-nos-iamos se o houvéssemos pintado com tanto arrojo e
liberdade. Se as pessoas que amam a arte se dirigirem ao local que lhes indico, por certo o
admirarão como nós o admiramos.
F. J. Rezende.
Porto 7 de novembro de 1865.

t

:

ERRATA. — N o primeiro artigo sobre bellas-artes onde se lé Clande Lorrain, deve lêr-se - Claude Lorraine.
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N°218
EXPOSIÇÃO UNIVERSAL
Publicamos em seguida a primeira de uma série de cartas que o snr. Francisco José
Rezende, professor da Acadenia Portuense de Bellas-Artes, commissionado para ir estudar
a exposição de Pariz, se destina escrever, em desempenho do encargo que lhe foi
incumbido, a respeito da secção d'aquelle grande bazar, sobre que tem de exercer o seu
exame.
Estas cartas são dirigidas ao snr. conde de Samodães, vice-inspector da Academia
Portuense de Bellas-Artes, de quem temos authorisação para lhes dar publicidade,
facilitando-nos assim s. exc.a meio de aproveitar, em vantagem dos nossos leitores, a
obsequiosidade com que o author nos penhora, fornecendo-nos cópias dos escritos em que
traduz as suas impressões a respeito do objecto da sua viagem.
Eis a primeira carta do snr. Rezende :
BELLAS-ARTES
III.mo

exc

mo

snr

C onde

de Samodães. Já que v. exc.a me concedeu a honra de

dingir-lhe as minhas cartas sobre a exposição universal, irei em cada uma d'ellas, e ao correr
da penna, contando quanto observar. Não adornarão os meus escriptos bellezas de
linguagem e estylo, porque disponho de poucos recursos litterarios; todavia seja-me licito
dizer que prometo ser justo nas apreciações e sincero na descripção das cousas.
Tendo sahido do Porto no dia 28 de agosto ultimo um pouco incommodado,
deixei com saudade pittoresca terra do meu nascimento, admirando durante a viagem os
variadíssimos e mimosos quadros que a natureza offerece a nossa vista até um pouco mais
além de Coimbra; depois, ou porque a natureza seja muito pobre ou porque a falta de um
companheiro de viagem me não offerecesse distracção, adormeci despertando quasi ao
chegar a Lisboa.
No dia seguinte me dirigi ao ministério do reino, onde fui recebido com as mais
delicadas attenções pelo e x c . m o snr. conselheiro Adriano de Abreu Cardozo Machado, que
me prometteu resolver o negocio da vinda a Pariz dentro de alguns dias. Como se
agravasse o meu incommodo durante a viagem, tive de recolher á cama pois me havia
declarado uma angina benigna. Ao sexto dia porém ergui-me porque já estava melhor e
realmente cançado do indifferentismo com que somos tratados nos hotéis por aquelles que
nos consideram unicamente como objecto de lucro. Voltando novamente ás repartições
competentes recebi o subsidio do governo, penhoradissimo pela affabilidade e obséquios
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que se dignaram dispensar-me os e x c . m o s snrs. Conselheiros Antonio José Pereira e
Roberto Dias da Silva.
N'essa mesma tarde segui para Pariz, porém sentindo-me bastante débil e mais
affectado da garganta entendi que era imprudência passar além de Madrid sem descançar.
N ã o tendo coragem e resignação de me conservar novamente em um hotel de
luxo onde é completamente desconhecido o sentimento da cariadade, empreguei o meu
tempo no Museu Real de Bellas Artes visto emprehender uma viagem de estudo a expensas
do estado. Quanto á disposição interna e externa do edifício, não encontrei melhoramento
algum desde a ultima vez que visitei Madrid. A collocação de alguns quadros mais célebres
não é a mesma de outro tempo. O s primores de arte ganharam com a mudança. A obra
capital de Ribera - S. Bartholomeu - e algumas de Murillo e Velasques occupam hoje os
lados direito e esquerdo logo ao principio da magestosa galeria de «Isabel II», mas não
posso comprehender qual o motivo porque não reúnem n'esta mesma galeria todas as
obras de cada pintor, collocando-as juntas.
D'esté m o d o as apreciações p o d e m ser mais bem feitas não só porque nos é fácil
comparar os diversos estylos e as diversas maneiras que não serão tão sensiveis á vista do
observador se os quadros estiverem separados. N u n c a me persuadi que Velasques variasse
tanto o seu m o d o de pintar, a sua cor e o claro-escuro, e se hoje conheço essa differença é
justamente por formarem uma pequena galeria alguns dos seus quadros mais notáveis. A
pérola de Raphael, essa obra divina que não sei mesmo se a nossa intelligencia poderá
comprehendel-a bem, occupa hoje u m lugar ao lado d'aquelle onde esteve o «Pasmo de
Sicilia», e este ultimo foi mudado para a galeria de «Isabel II». Os hespanhoes, como os
francezes, teem também o seu salão onde conservam a jóia de tudo quanto possuem de
grandes mestres. A forma eliptica d'esté salão, que occupa o lado esquerdo da grande
galeria, não m e desagrada, porém é baixo, não havendo em torno d'elle mais que dous a
três passos de distancia para observarmos os quadros, porque o centro é aberto, e em baixo
n o rez do chão forma a esculptura outra galeria. N o s Inválidos, por exemplo, me pareceu
optima a ideia de collocarem o tumulo de Napoleão I n u m plano inferior ao pavimento do
templo para que o visitante encostado á grade circular veja lá em baixo não o grande vulto
que passou, mas a magestade de obra que a arte consagrou ao heroe da França; mas
semelhante ideia n o museu de Madrid é u m disparate. Acham-se alli sacrificadas a pintura e
a esculptura.
As duas famosas paizagens de Claude Lorraine ante as quaes devem curvar o
joelho todos os modernos paisagistas estavam juntas e hoje separadas. Para que e porque?

N ã o sei. E m um pequeno salão circular que occupa a extremidade da grande galeria se
encontram mais duas paizagens de Lorraine, porém não são tão boas. Avultado numero de
obras primas de Van-Dyck, Rubens, Ribera, e outras muitas ainda estão sacrificadas nos
salões que formam o lado esquerdo e direito do edifício. Ainda mesmo que o observador
queira analysal-as e o artista tirar-lhes cópias não o p o d e m fazer porque as pinturas estão ás
escuras, excepto aquellas que recebem os raios da luz projectada das duas janelas únicas
que tem estas galerias.
Foi tirado do lugar em que estava no canto do salão da esquerda um bellissimo
retrato de Van-Dyck cuja cópia muito b e m pintada forma parte do Museu Allen. O
sympatico personagem immortalisado pelo delicadissimo pincel do discipulo amado de
Rubens, tem um roupão vermelho com pelles que o guarnecem. A mão direita que a figura
tem encostada á meza, a meu ver tem merecimento superior a alguns dos bons quadros que
hoje muita gente admira na exposição.
Seria longo o fallar-lhe das maravilhas de Holbein, David, Teniers e outros de que
é tão rico o museu de Madrid. A Hespanha, pôde com razão ter orgulho de possuir o
primeiro museu do m u n d o apesar m e s m o da Russia ter enriquecido a sua galeria de
Ermitage com grande numero de obras clássicas.
Esquecia-me dizer a v. exc. 1 que encontrei n o museu de Madrid uma maravilha da
arte moderna. E ' u m mosaico representando a Virgem e o menino, de grandeza natural.
Confesso-lhe, e x c . m o snr., que se o guarda me não dissesse qual o processo como fora
executado o quadro, nunca m e passaria pela ideia que uma grande quantidade de
pequeninas pedras de diversas cores podessem formar uma cópia perfeitíssima de um
quadro de Murillo que é mui difficil de imitar-se, por ser suavissima a sua côr, e de
extraordinária felicidade as suas meias tintas. Este trabalho que faz honra ao nosso século
está em um salão secundário: disseram-me que tendo Izabel II feito presente a Sua
Santidade do quadro original, o Papa mandara a S.M.C., como m i m o , a cópia a que me
refiro. Roma representou-se brilhante n'este género de trabalho quando teve lugar a ultima
exposição de Londres.
E ' esta uma das especialidades que caracterisam a cidade eterna, desde

tempos

antiquíssimos, mas que hoje se tem desenvolvido, chegando talvez a attingir a perfeição.
A magnifica estatua de bronze representando Cervantes e que está collocada em
uma pequena praça, por cima do palácio das cortes, é actualmente estimada como merece.
A ultima vez que passei em Madrid estava quebrada a espada do grande escriptor e os

garotos semeavam pedras sobre o pedestal e dentro da grade que o guarnece, pois é este o
divertimento d'esta raça diabólica nos paizes onde não ha policia.
O vandalismo passou, e agora ha um pequeno jardim em volta da estatua, cuja
disposição é ao gosto allemão, tapetando-o mimosa relva, flores e arbustos mui lindos, que
entrelaçando-se em torno da estatua tiram á architectura o mau effeito das linhas rectas
quando não tem ornamentação. O pedestal tem tem na frente a seguinte legenda: - Michaeli
Cervantes Saavedra - Hispânico Scriptorum Principi. - Anno MDCCXXXV. Sendo esta a
melhor estatua que se encontra em Madrid, já como obra de esculptura, já como fundição é
para lamentar que não esteja na Praça de Alcalá, mais no centro da capital.
Madrid apresenta sensiveis melhoramentos e se continuar assim dentro em pouco
nos parecerá estar em um dos modernos e luxuosos bairros de Pariz. As edificações
modernas na Praça de Alcalá são talvez mais sumptuosas que as de Pariz; quasi todas as
janellas teem na parte superior a forma em arco com ornamentos, o que se não se observa
aqui, porque todas as padieiras formam uma linha recta.
Proximo ao palácio real, cuja grandeza e magestade torna mesquinho o das
Tulherias, se fizeram ha poucos annos dous jardins dispostos também pelo systema
allemão. Cada um d'elles tem a sua bella taça com agua; n'um d'elles ha uma estatueta
representando um geniosinho coroado de louros; passando alli a mão do idiota foi-se á
coroa e manchou-a de verde puro não lhe escapando nem os golphinhos que também se
aconchegam á criancinha, nem as plantas aquáticas que ornamentam a estatueta.
O jardim real, em frente do palácio , não tem menos de 40 estatuas maiores que o
natural nas quaes estão representados imperadores e reis desde Ataulfo que morreu na era
de 415 até Filippe II fallecido em 1598. Estas estatuas serão remédio efficaz para o homem
melancholico e desgostoso da vida. E' impossivel contemplal-as uma por uma sem rir a
bandeiras despregadas. Principiando a analyse por Ataulfo, que só tem os copos da espada,
e seguindo todas as caricaturas, umas lacrimosas, outras em ar de dança, outras coléricas,
umas sem nariz, outras aleijadas e muitas sem espada nem lança, chegamos por fim á
estatua de Filipe II que fora representada com a espada em punho, mas a espada e metade
da mão desapareceram. Por toda a parte nos limites peninsulares sempre o mesmo ódio ás
obras d'arte que, boas ou más, são sempre um adorno nas praças publicas, edifícios e
jardins.
A' vista da estatua equestre que occupa o centro do jardim real, e a que se vê na
praça da Constituição, cujos cavallos são bem similhantes ao que entrou no cerco de Tróia,
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muita gloria podemos ter nós os portuenses por possuir uma obra d'arte como esculpio
Mr. Calmeis.
Já principiei os meus trabalhos na exposição universal. Cedo terei a honra de
remetter a v. exc.a a minha segunda carta se a saúde me ajudar, porque ainda me não acho
completamente restabelecido.
Sou, excm.° snr. conde de Samodães, com a mais alta consideração
De v. exc.1
Muito att.° e venerador criado
F. J. Resende
Pariz 12 de setembro de 1867.
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E x p o s i ç ã o universal
BELLAS-ARTES
II
I U . m o e e x c . m o snr. conde de Samodões. — T e n h o a honra de participar a v. exc.a

que , chegando a esta capital no dia 12 pela manhã, encontrei, felizmente, lugar no antigo
hotel Camões, que habitei quasi dous annos, quando aqui estudei a expensas de S. M. el rei
o senhor D . Fernando. Este estabelecimento pertence ao snr. José Domingues, honrado
portuguez a quem os acontecimentos politicos de outras epochas trouxeram para tão longe
da pátria. Todos os portuguezes que vêem habitar levam d'ella mui gratas recordações, e
eu com especialidade, porque nunca poderei esquecer os cuidados e desvelos que me
prodigalisou tão exceËente família, quando em 1854 estive aqui perigosamente doente com
uma nevralgia cerebral.
C o m o estava impaciente por visitar a exposição, apesar do meu estado de saúde
não ser ainda satisfactorio, preparei-me e parti em um omnibus ás 9 horas e meia da manhã
para o Campo de Marte. Este campo, que tem já a sua historia; que foi feito para exercícios
de estudantes da eschola militar fundada por Luiz XV

em 1751 e construído durante o

império; que foi n'elle que teve lugar na véspera da revolução de julho uma revista passada
p o r Carlos X, e onde apparecera também duas vezes Napoleão I, em occasiões solemnes,
distribuindo em 1804, três dias depois da sagração, as águias ao exercito, está hoje sendo o
lugar do Capitólio, onde ainda ha pouco receberam os génios das artes e da industria suas
coroas de louro!
Q u e sublime transformação! Agora não é o campo da guerra; é o templo da paz,
da gloria e da immortalidade. Eu, que vira, em outro tempo, tão só, este lugar, encontro-o
hoje como uma cidade de pequena área, mas populosissima, habitada por quasi todas as
raças do globo, encontro, finalmente, vida, alegria, movimento incessante de uma a outra
extremidade do immenso campo.
Relativamente ao edifício nada direi a v. exc. a , porque Napoleão, dizendo que lhe
parecia um gasómetro, caracterizou-o perfeitamente. A minha humilde opinião pouco vale,
e x c . m o snr.; todavia terei sempre na memoria o edifício que os inglezes construíram para a
sua ultima exposição universal, quer seja considerado sob o p o n t o de vista architectonico,
quer sobre as suas arrojadas proporções.
C o m o ás entradas se não fazem trocos, depositei um franco sobre a meza, e
emquanto passava p o r entre a manivella, como as adoptadas no Palácio de Crystal, o
porteiro arrastou o dinheiro com uma palheta para o orifício aberto na mesma meza. Este
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systema deveria ser adoptado em toda a parte onde as entradas são baratas, pois é uma
economia de tempo e trabalho.
Q u a n d o ha arraiaes e funcções, as nossas mulheres do campo vão alli postar-se
em alas, vendendo doce; aqui, senhoras caprichosamente vestidas e penteadas, apesar da
ridícula moda de hoje , procuram, qual d'ellas a mais eloquente, attrahir com maneiras de anjo os
inexperientes que nunca ouviram o canto da sereia e que não conhecem a educação especial
que caractérisa o sexo amável que se dá a este m o d o de vida. O que vale dez paga-se muitas
vezes por vinte e o que vale quarenta se paga outras tantas por oitenta. Comprando o meu
catalogo a uma d'estas creaturas, cujo typo serviria de modelo para uma virgem de Raphael,
tal era a belleza das suas formas, lhe entreguei franco e meio, admirando mais a linda e
mimosa mão que estendera para dar-me o troco do que cêntimos sujos e negros que me
restituia.
E m torno do immenso bazar ha u m passeio de asphalto, que terá pouco mais ou
menos 14 passos de largura, sendo de alguns lados occupado, á direita e á esquerda das
portas, por restaurantes de grande extensão. Raro é ver-se uma meza vazia; a mais
escolhida sociedade alli se encontra durante todo o tempo em que a exposição se acha
aberta. Fallar-lhe , excm.° snr., do b o m gosto que se observa em tudo será desnecessário,
porque v. exc. a tem prática de ver como por estes paizes se fazem as cousas. Antes de
entrarmos no edifício sente-se logo o formidável sussuro das machinas , mas logo que se
transpõe o limiar de qualquer das entradas, então é que parece ser tudo aquillo superior á
capacidade dos nossos sentidos.
N ã o tem escapado á minha observação o que ha de melhor na mechanica, porém
como a minha especialidade é outra, com bastante pesar passo estas maravilhas da
intelligencia humana sem deter-me muito ante ellas. Seguindo sempre a linha recta que de
cada p o n t o conduz o visitante ao centro, na extensão de 200 passos, se me não engano,
entrei no jardim interior, que tem 100 passos. N o centro está um lindo pavilhão octogono,
tendo na parte superior um relógio em cada uma das faces. Alli estão egualmente escriptos
os nomes de algumas nações, e na parte inferior medalhas em ouro e prata collocadas
verticalmente. Algumas são muito perfeitas. Sinto que ainda cá não esteja o snr. Molarinho,
pessoa competentíssima para observar esta especialidade; parece-me que este cavalheiro,
nomeado pelo decreto de 3 de agosto ultimo para vir estudar a exposição, não conseguirá
apresentar-se aqui, se não toma, como eu a deliberação de ir a Lisboa.
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Grande numero

de magnificas

estatuas, e entre ellas algumas

de

menos

importância, adornam a peripheria d'esté jardim, formando u m bello quadro o conjuncto
de flores, relva, taças, repuchos, etc., com que a mão franceza artisticamente a dispoz.
Como sobre cada entrada interior se acha escripto com grandes lettras o nome de
cada nação expositora, com sentimento verdadeiramente nacional vi o nome da nossa
pátria escripto na parte inferior e o da Hespanha na superior. Se vivêssemos no tempo de
D . João I ou D . João IV, talvez que o n o m e de Portugal ocupasse outro lugar...
Apesar de dizer o provérbio hespanhol manto (ienes cuanto vales, todavia não se pôde
suppor que houvesse ideia de desconsiderar-nos, mas collocando-se talvez assim por falta
de espaço na figura eliptica em que estão escriptos os dous nomes.
Entrando finalmente na rua de Hespanha, encontrei no primeiro circo o museu da
historia do trabalho, e passando ao segundo, vi á direita a coroa de Hespanha em relevo;
deparando logo com o quadro do snr. Marciano «Viriato jurando», me foi necessário
atravessar ainda um espaço de 20 metros, pouco mais ou menos, para me achar próximo
d'elle. A sua collocação é óptima, pois occupa o lugar de honra sobre a porta que dá sahida
para a secção hespanhola. Mais em baixo está o quadro do "Tintoreto" do snr. Luppi, cujas
figuras são de grandeza natural, e ao lado vê-se o retrato da snr. a viscondessa de Menezes,
de corpo inteiro e proporções naturaes; na parede lateral esquerda está optimamente
collocado o retrato de S. A. o senhor infante D . Augusto, retrato que se vê bem de longe
seguindo pela rua de Portugal e Grécia. Alguns retratos do snr. Luppi se acham também
em boa altura em harmonia com a proporção.
Seja-me licito declarar, sem a mais leve ideia de offender susceptibilidades, que a
minha obra mais soffrivel está collocada em tal altura (sendo de três partes do natural), que
perde quasi todo o seu effeito: refiro-me ao "Luiz de Camões salvando os Luziadas". Já se
vê que um quadro onde ha escorços, e cujo tom é triste, não devia de m o d o algum occupar
u m lugar assim ao lado do quadro do snr. Marciano, que pelo brilho, um tanto exagerado,
das suas cores, prejudica sensivelmente a minha pintura. O «Vareiro» teve a triste sorte dos
homens do mar; está encostado á parede lateral da direita, de m o d o que para não haver
reflexos é necessário que nos colloquemos em uma linha diagonal. O busto de minha
filhinha está á esquerda sobre a meza onde se acha a galeria dos bustos em esculptura. A'
direita sobre a meza que contorna as três paredes se vê u m primor de arte em miniatura.
Prejudicam tão rnimoso trabalho os meus dous quadros de costumes «Mulher da Mortosa»
e «Camponesa de Braga», que, pintados largamente, poderiam muito bem estar mais altos,
deixando só a bellissima obra do nosso primeiro miniaturista, que tem uma rival no Porto,
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a e x c . m a snr. a D . Francisca de Almeida Furtado. Sinto amargamente que tão eximia pintora
não quisesse concorrer com seus trabalhos a este certame, pois na sua especialidade não
tem quem a exceda, apezar de tanta cousa boa que estes senhores por cá fazem.
N o centro do nosso pequeno salão está o grupo do snr. Victor Bastos, em gesso:
é «A morte dos innocentes». As figuras são de tamanho natural.
A nossa querida pátria, e x c . m o snr. conde, tem sido o bode expiatório de alguns
que , sem attenção alguma a um povo nascente nas lides da arte e da industria , se tem
divertido, estes elevando-nos ao sétimo ceu, aquelles cortando-nos o pescoço com a espada
de Damocles. O sábio escriptor inglez que em julho findo, em bem poucas linhas, nos
tratou com selvagem indifferença, foi tão injusto como aquelle que na «Revue Moderne»
nos tratou desapiedadamente, não se lembrando uns e outros que suas academias datam de
dous a três séculos, e que a nossa, principiando ha 30 annos, não apresenta, em proporção,
tantos quadros incapazes de figurar em uma exposição universal como os vejo pertencentes
a estas duas nações mas com especialidade á ingleza...
Ha tanto que estudar , e x c . m o snr., que me parece impossivel concluir pelo menos
uma terça parte do m e u trabalho. Tão limitado subsidio não pôde chegar-me para estar até
ao fim da exposição, como desejara.
Sou, excm.° snr. conde de Samodães, com muita consideração
D e v. exc. a
Muito att.° e venerador criado

F.J. Resende
Pariz 15 de setembro de 1867.

)ocumento n.° 162

"O Commercio do Porto" - Porto/28.9.1867 - B.P.M.P.

Exposição Universal
Bellas-Artes
III
111. mo e exc. "" snr. conde Samodães.
- A multidão afflue para o Campo de Marte como no primeiro dia que alli entrei,
quer estejam dias magníficos, quer chova: sempre a mesma vida e incessante movimento.
Como não é possível penetrar-se no palácio sem atravessar primeiro o parque,
naturalmente me prende a attenção a variedade immensa de objectos que por todos os lados nos
cercam.
Hontem, entrando pela grande porta que dá sobre o cães de Orsay, parei um pouco
em frente das duas fontes monumentaes, de ferro fundido, que julgo pertencerem ao principe
Napoleão. Observa-se-lhes arte e grandeza nas proporções, ornatos e figuras. A agua, que em
diversos sentidos sobe e desce, torna-as ainda mais bellas. Sobre a relva destacam mais estatuas
perfeitamente fundidas, e entre algumas de animaes vi os dous óptimos grupos que adornaram
algum tempo o nosso pittoresco parque do Palácio de Crystal.
Seguindo o passeio, sempre adornado de flores e arbustos, encontrei, meia escondida
entre a vegetação uma modesta casa de madeira, a que não daria importância, se deixasse de 1er o
letreiro que sobre a porta de entrada dizia o seguinte Pintura sobre vidro — Marechal (de Met%).
Subindo os quatro degraus que dão acesso para o patamar, desci outros tantos, e, sem ver muito
bem onde punha os pés, me surprehendeu immediatamente o deslumbrante retrato do Marechal,
embuçado no seu capote, com chapéu á Rubens, mostrando-nos um papel que tem na mão
direita. Esta figura é de meio corpo e proporções naturaes; de um e outro lado estão collocados
por ordem diversos episódios da sua vida de Jesus. No centro da parede, toda vidro, sobresahe a
imagem da Virgem com os anjos, e ao lado d'esté conjuncto artístico, que nos prende os sentidos,
ainda se admira outro fomidavel quadro: é Tobias caminhando ao encontro de seu filho. A luz,
passando atravez das cores, dá um tom tão brilhante e dourado aos objectos representados, que
não é posssivel conseguir-se com qualquer outro processo; por mais vigoroso que seja um quadro
a óleo nunca se obteria tanta vida e transparência. Tiveram elles o cuidado de não abrir janella
alguma no edifício para que o foco de luz esteja reconcentrado nos quadros. Esta arte, tão pouco
conhecida e não cultivada entre nós, e que teve a sua origem nos Paises-Baixos e na Allemanha,
sendo depois levada á Inglaterra pelo célebre artista Bernard Van-Linge, flamengo, que a
ressuscitou n'aquella nação, onde desde 1317, em que alli entraram os primeiros quadros
religiosos pintados em vidro, nada mais se havia feito, não adorna os nossos templos, com se vê
na cathedral de Westminster e na maior parte das igrejas gothicas da Allemanha. Ao menos, já
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que não possuímos algumas das boas cousas que por cá se admiram, nos iremos contentando
com as contradanças e polkas magistralmente tocadas nas nossas igrejas do Porto e Lisboa por
affamados sineiros... Eu bem sei que a fé intima de aquellas epochas de verdadeira crença
religiosa está hoje quasi extdncta; todavia, a Allemanha e a mesma França, se não conseguem dar
ás phisionomias das imagens tanto sentimento divino, pelo menos teem aperfeiçoado o desenho
e despresado o estylo gothico, que dava um certo ar caricato a algumas imagens.
Pensando ter a força sufficiente de me não distrahir com cousa alguma antes de
entrar na secção de pinturas a óleo, que occupam o 2.° circo do palácio do lado interno, ainda
deparei a poucos passos de distancia com outro pequeno pavilhão que tinha escripto sobre os
vidros nas portas de entrada o seguinte: Usine-Electro Métallurgique de Anteuil. — !.. Ondry à Vans.
Entrei. Estavam lá as bellas-artes. O primeiro objecto que se me apresentou á vista foi a estatua
de Venus de Millo, este milagre da arte, como dÍ2 o nosso João Correia; esta estatua, collocada
sobre um simples pedestal, adorna o centro do salão, que terá, o muito, 13 passos de longo por
18 de largo. A' direita vi um grande baixo-relêvo, com figuras de tamanho natural, representando
o arco de triumpho de Constantino em Roma. E' uma encommenda do imperador Napoleão. Do
lado opposto está a cópia da obra talvez mais bella de Puget, célebre esculptor, que foi uma das
maiores

glorias da França: é um outro baixo-relêvo, de dimensões naturaes, onde se vê ,

montado no seu famoso cavallo, o imperador Alexandre, em nobre attitude, voltando a cabeça
para Diogenes, que, sentado no bordo da pipa, parece dizer-lhe: «Não me tires aquillo que não
podes dar-me». O grupo dos cavalleiros que levam as bandeiras e as águias romanas; o
movimento de todas as figuras, e, sobretudo, do homem que puxa pelo cadeado, a que está preso,
o cão mettido debaixo do cavallo do imperador; o grandioso das formas, que nos faz recordar a
grande epocha; o espirito no toque da palheta, a riqueza architectonica de fundo; e, finalmente, a
disposição geral d'esté trabalho, duas vezes óptimo, já por ser fundido com perfeição de um só
jacto já porque é uma cópia fiel do mais arrojado baixo-relêvo que conheço, e como não vejo um
só na grande exposição universal que se lhe possa comparar, faz com que me curve reverente
ante elle.
Pela porte posterior do baixo-relevo se vê um outro fragmento da columna Trajana.
Estas reproduções são todas obtidas de um só jacto, e, afora as que menciono, guarnecem a
pequena exposição alguns bustos, entre estes o do imperador Napoleão e imperatriz, ambos mui
semelhantes, uma soffrivel quantidade de ornatos, vasos, taças com assumptos mythologicos e
um vaso colossal de «Borchese». A reprodução galvano-plastica da columna Trajana (48 metros
de alto por 12 de circumferencia) executada por Mr. Ondry de Anteuil se encontra no pavilhão
Denon no Louvre, assim como o baixo relevo de Puget em mármore branco.
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Sendo-me desculpáveis

estas distracções artísticas emquanto passo no labyrintho

immenso, entro, finalmente, no templo das artes. Estou na secção portugueza. Um certo
escriptor francez, passando pela nossa exposição, apenas escreveu o seguinte: -?- Era egoista, era
cego, era orgulhoso - passou e nada viu! Antes não visse; antes pozesse o ponto de interrogação
do que dizer de nós o que disse da Grécia, que, para ser respeitada, lhe basta o seu passado
glorioso. D'ella falia o severo escriptor assim:
«Antigamente (ha muito tempo) era, comtudo, a rainha das artes!»
Pois é necessário ser muito falto de vista para não encontrar no quadro do snr. Lupi,
que observo agora, algumas qualidades boas. Na phisionomia de Tintorèto, que retrata sua filha
morta, e que se encosta ao seu leito, traduz-se bem a dor inenarrável de um pai e olhar
intelligente do pintor que tem a sua alma unida á d'aquelle ente adorado, que não deixará ir para o
tumulo sem copiar na tela aquella imagem querida, onde passam já as sombras da morte. Bem sei
que poderia ser mais luminosa a figura de Tintorèto, menos amarello o tom de carne de sua filha
e mais vigorosos os toques nos vasos de metal que estão no fundo; mas isto são pequenos nadas
que não tiram a esta pintura, a um tempo melancholica e harmoniosa, o seu verdadeiro mérito.
Mas do snr. Lupi ha quadros melhores que deveria ter mandado. O seu óptimo desenho, a
carvão, representando Egas Moniz, não deveria ter ficado na parede do seu salão de estudo. E'
uma composição philosophicamente pensada e desenvolvida.
De todos os retratos expostos pelo meu illustrado collega, prende-me mais a attenção
o do snr. Tomazzini. Este e o de D. Maria Adelaide podem sustentar-se a par de muitos feitos
pelos primeiros professores francezes, allemães ou belgas.
O Torquato Tasso em Santo Onophrio, do snr. Marciano, é de todos os seus o que
melhor effeito produz na grande altura em que está collocado. O cardeal D. Henrique parece
estar ás escuras; ou as tintas alteraram ou o local é mau. O quadro grande do snr. Marciano não
agrada nem pelo estylo nem pelas cores demasiado vivas; mas não é elle soffrivelmente
composto? E a composição não é uma das primeiras qualidades de uma obra de arte? Percorram
as diversas escholas, e vejam que extravagâncias de estylo e de côr por lá se encontram;
comparem o methodo seguido hoje com o methodo dos clássicos. Entrem na eschola ingleza,
onde estão representadas as diversas epochas, e verão se desde Reinolds e Laurence os inglezes
teem dado um só passo, elles que teem no imponente castello de Windsor tantas obras notáveis
de Van Dyk, em Londres a sua riquíssima galeria nacional e em Hamptoncourt outra galeria de
não menor importância.
Se francezes e inglezes não teem adiantado um só passo depois que nas bellas-artes
lhes faltaram os seus marechaes; se em paizes onde o artista encontra todos os recursos, tudo
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quanto pôde desejar modelos, ateliers, estatuas por toda a parte, museus de pinturas e
antiguidades, templos, costumes das diversas epochas, só teem feito unicamente progressos na
arte de escultura, que querem de nós? Com que direito nos ridicularisam? Préso-me de ter
sentimentos verdadeiramente portuguezes, e é por isso que hei-de rebater sempre e com todas as
forças da minha alma quaesquer injurias que nos dirijam.
Na seguinte carta, exc.mo senhor, continuarei a occupar-me do nosso Portugal.
Sou com a mais elevada consideração
De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
Pariz 18 de Setembro de 1867.
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Exposição Universal
Bellas-Artes
IV
111. mo e exc. "" snr. conde Samodães.
- Eu já tinha visto em Lisboa o quadro do snr. Menezes representando «Salvador
Rosa desenhando entre os bandidos calabrezes». A composição é bem disposta e o desenho
regular. Também se vê exposto o retrato de sua exc.

m

esposa, de corpo inteiro e dimensões

naturaes: está muito semilhante. Conheço, porém, obras do mesmo illustre pintor, pertencentes a
el-rei o senhor D. Fernando, que deveriam occupar o lugar d'estas.
E' muito lindo o «Mercado» do snr. Leonel Marques Pereira: parece-me uma das
melhores composições de artistas portuguezes; tem movimento e bonitos episódios: o desenho é
muito regular; não direi que o estylo é bom, todavia há por aqui nomes pomposos em cujas obras
se nota vim certo modo de pintar menos digno da altura em que os collocou o fanatismo da
opinião publica e a sua boa estrella.
O nosso primeiro paizagista Annunciação tem apenas um quadro exposto; elle, que
fez uma brilhante exposição no Porto, já pela escolha, já pela quantidade, porque eu aprecio a
quantidade quando a escolha é boa, não deveria ser tão reservado d'esta vez. Ainda assim, a sua
paizagem representando as «Margens do Tejo» tem muito merecimento, e igualmente a vacca
representada no primeiro plano e o rebanho que vai além. A paizagem que o snr. Christino
intitula «As barrocas» é pintada com bastante energia.
Faz honra a Portugal a miniatura do sr. Moura, residente em Londres; é um retrato
de menino, corpo inteiro, habilmente pintado.
O snr. Fonseca, de Lisboa, também foi infeliz na escolha da obra que mandou. O
retrato equestre de S. A. o senhor infante D. Augusto é superior a alguns que figuram na
exposição, porém se tivesse mandado cá o seu próprio retrato, que já tive a honra de ver no salão
de estudo da Academia de Bellas-Artes, em Lisboa, muito ganharíamos com isso.
«As Flores» do snr. Chaves teem um tom de còr muito lindo e o todo é harmonioso;
se os planos se destacassem um pouco mais pelo effeito das massas de luz e sombra, a pintura
sobresahiria brilhantemente.
O snr. Lassere expoz um quadro com flores e fructos: é pintado com mimo.
A «Marinha» do snr. Pedroso é um quadro de soffrivel execução.
Nós temos só 26 pinturas, é verdade, porém quantas tem a Grécia, que mora no
mesmo salão? Quatorze. A Russia tem apenas 67 quadros, os Estados do Papa 24, os principados
Romanos 11, o império ottomano 27, e o Egypto? A China expoz 2 miniaturas, aguarellas e
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guaches sobre seda, feitas no século XV. E o Japão? A Persia tem 2 retratos , o Brazil 3 quadros.
Das Republicas da America Central e Meridicional encontro, da Confederação Argentina 2
quadros, republica da Bolivia 2, dita do Chile 2, dita do Equador 2, do Uraguay 1 e da Venezuella
1. O Canadá mandou 6 quadros e do cabo da Boa Esperança não ha mais que um expositor. A
ilha Mauricia expoz 1 quadro, Malta 6, o Natal 1, a Nova Galles do Sul 1, a Nova Escócia 2,
Victoria, finalmente l e a nossa visinha Hespanha 63 quadros.
Temos 13 esculpturas.
Entre os grupos expostos nos faz muita honra o do snr. Antonio Manoel

da

Fonseca, professor jubilado da Academia de Bellas-Artes de Lisboa: representa «Adonis
combatendo o Javali». A phisionomia do Adonis tem muito sentimento; o nú é bem entendido, e
ha movimento e energia nos dous combatentes.
O grupo em gesso do snr. Victor Bastos representando «A morte dos innocentes» é
bem concebido e tem algumas cousas muito boas.
Entre os nove bustos expostos me chamou mais a attenção o do snr. Couceiro e é
diante d'elle que os espectadores se demoram mais. Na phisionamia cadeverica de aquelle pobre
velho ha o verdadeiro sentimento moral do homem para quem a vida não é mais que uma senda
tortuosa semeada de espinhos. Nenhum dos outros bustos me falia tanto á alma, quer na
exposição portugueza, quer mesmo na estrangeira. Não ha parcialidade no que escrevo, exc. m"
snr. conde de Samodães; tenho passado pela vista tudo quanto ha exposto e só duas obras em
esculptura me teem impressionado mais: é a phisionomia de Napoleão I nos seus últimos dias,
obra de Vela, esculptor de Turim, e o «Lucifer» de Corti, de Florença. O busto do snr. Couceiro é
feito com certa energia, o que torna, a meu ver, superior a quasi todos os da secção portugueza.
O grupo do mesmo snr. Couceiro «Sacrifício de Abrahão» nem está exposto nem está no
cathalogo. Pouco perde o intelligente esculptor com isso; para o tornar respeitado, entre nós,
basta-lhe a obra que, com muito prazer, menciono.
O projecto de um monumento commemorativo das conquistas de Portugal na Azia,
Africa e America, modelo em gesso pelo snr. Antonio Thomaz da Fonseca, é um pouco pesado,
mas a ideia é bella, é bem desenvolvida e ha grandeza no todo.
O projecto da restauração da igreja de Belém, pelo snr. Possidonio, revela a
intelligencia do illustre architecte: é um trabalho feito com esmero.
As medalhas assignadas pelo snr. Carlos Wiener são soffrivelmente executadas; ainda
assim, dou a preferencia aos magnificos trabalhos que n'esse género temos visto do snr.
Molarinho. Infelizmente, este hábil gravador nada mandou à exposição universal e até hoje ainda
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não tivemos a fortuna de vê-lo por aqui nem aos seus collegas, que já deveriam ter partido de
Portugal para aproveitarem algum tempo emquanto se acha aberta a exposição.
D o snr. Souza, do Porto, encontrei aqui três trabalhos desenhados. Deveria ter
m a n d a d o unicamente o retrato do snr. Sala, porque, além da semelhança, está desenhado de
m o d o que agrada.
Já tive occasião de fallar da «Marinha» do snr. Tomazzini, mas repetil-o-hei: este
trabalho faz-nos muita honra.
A estatua equestre de S. M. el-rei o senhor D . Pedro IV, de gloriosa memoria, é
correctamente desenhada. A acção do cavalleiro e do cavallo são nobres. N ã o é théâtral, a attitude
do imperador; apresenta-se com toda a elegância, mostrando ao povo a Carta Constitucional.
Encontram-se aqui mais duas estatuas equestres: a do rei da Prussia tem certa
magestade, mas isto é devido ao uniforme com que está representado o monarcha . A outra é-lhe
inferior. O cavallo esculpido pelo snr. Calmeis é muito superior aos outros, quer seja olhado sob
o p o n t o de vista anatómico ou sob as suas proporções, verdade de formas e movimento. Esta
estatua, que considero uma das melhores de toda a exposição, n'aquelle género, está no parque,
entre o palácio hespanhol e o lindissimo pavilhão portuguez. D . Pedro IV está entre as duas
nações visinhas voltado para a pátria querida, e assim as separa dando-nos a liberdade.
Já que fallei no nosso pavilhão, ainda que outros o disseram já, confesso que é dos
edifícios mais graciosos e esbeltos que se edificaram no grande recinto. Tudo se acha alli
artisticamente collocado, o que faz muita e muita honra a quem dirigiu aquelles trabalhos.
N o centro do pequeno salão ha u m obelisco ornado desde a parte superior até á base
com instrumentos indígenas, cestinhos, cofres de madeira, onde se admira a paciência humana no
mais pequeno dos seus ornatos; magnificos dentes de elephantes se vêem encostados nos ângulos
do corpo principal do edifício, e por todos os lados estão expostos com muita ordem vestuários,
redes, pequenos idolos e mil outras cousas feitas na índia; nos dous corpos laterais é riquíssima a
colleção de sementes expostas. Todas as paredes interiores estão singularmente vestidas de pelles
de onças, tigres de diversas dimensões, de cobras, serpentes, etc, mas tudo formando symetria dá
u m certo cunho de originalidade ao interior do nosso pavilhão Manoelino. Prescindindo do
sagrado amor da pátria, direi sinceramente que esta nossa exposição é uma das jóias do parque.
A exposição que temos dentro do palácio, não m e refiro á de bellas-artes, está com
muita ordem; todavia noto falta de luz em certos pontos, e é por isso que alguns objectos não
destacam tanto quanto poderia ser, se o local fosse melhor.
Já tenho muito adiantados os meus trabalhos no que diz respeito ao quadros a óleo,
alguns desenhos, aguarelas e miniaturas, porém a quantidade é tal, que muitos ficarão sem ser
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estudados, por isso mesmo que é impossível analysar tudo no espaço de um mez ou mez e meio.
Não tenho a fortuna de ter gozado de boa saúde; escrevendo algum tempo, se me desenvolveram
fortes dores

cerebraes, que me obrigam a interromper durante algum tempo a minha

correspondência sobre bellas-artes; é este, exc.

mo

snr. conde de Samodães, o motivo porque

desde o dia 10, em que cheguei, tenho apenas mandado a v. exc a três cartas. Cumprirei, todavia,
os deveres que me impõe a honrosa missão de que estou encarregado, se uma força superior me
não obrigar a interromper o meu trabalho.
Sou, exc. "^ snr., com a mais distincta consideração e respeito
De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
Pariz 21 de Setembro de 1867.
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E x p o s i ç ã o Universal
Bellas-Artes
V
111. m o e exc. mo snr. conde de Samodães
- Entramos na Hespanha.
As bellas-artes n'esta nação não estavam a ponto de se extinguir em 1855 na
exposição que teve lugar nos Campos Elysios, como diz um livro fiancez que tenho á vista.
Ainda me recordo de alguns quadros que se exhibiram então, assim como na exposição de 1862
em Londres, que poderiam sustentar o parallelo entre os bons de outras nações. Ha gente tão
egoista que quer tudo para si, entendendo que só n o seu paiz ha o bello e

óptimo. A este

intelligente critico pôde responder a baviera com a sua exposição reservada n o parque,
apontando-lhe para <A. morte de Cesar» de Piloty, professor da Academia de Bellas-Artes em
Munich, ou para o admirável cartão de Kaulbach, director da mesma academia, representando «A
epocha da transformação». Deixemos, porém, a cada um suas paixões, o seu m o d o de interpretar
e julgar, e vamos ver o quadro n.° 5 de Eduardo Cano, de Sevilha, que representa <A exposição
do cadaver do condestavel de Castella, D . Álvaro de Lima». E ' triste o assumpto; quadros onde é
representado um cadaver deixam geralmente impressões desgradaveis, porém o pintor, como o
anatómico diante do cadaver, indaga a sciencia sem curar doente que já viveu. A disposição geral
d'esté quadro, em que as figuras estão representadas de grandeza natural, é optima. O cadaver de
D . Álvaro está collocado transversalmente na tela de m o d o que se vê perfeitamente a parte
superior do corpo; o rosto, em que a morte deixara impresso o seu tremendo golpe, está pintado
magistralmente. O frade que está ajoelhado com a vela na mão; o que proximo a ele recebe a
esmola; o que á direita do espectador tem o almofariz; e o coveiro que no primeiro plano, lado
esquerdo do quadro, empunhando a pá, espera, meio escondido na sepultura, pelo cadaver
exposto, são figuras executadas p o r mão muito hábil. O grupo de homens e mulheres que além
do ataúde faliam e observam o cadaver é igualmente muito bem composto e bem estudado. O
colorido é em geral o da eschola hespanhola, isto é, quente sem ser exagerado. O manejo do
pincel não se parece, com as escholas adoptadas hoje. Finalmente, revela-se n'esta obra o
sentimento nacional que muito me agrada. N ã o me consta, porém, que o seu author fosse
premiado!
E s t o u diante do quadro de D . Rozales representando «Izabel a Catholica dictando o
seu testamento». Dizendo que teve um primeiro premio, teria explicado o merecimento da obra,
porém como é livre a cada um expender suas ideias, direi imparcialmente que o não julgo á altura
da honra que se lhe concedera. O estado de prostração em que se vê a rainha Izabel é oprimo e
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em geral é correcto o desenho de quasi todas as figuras, sendo optima a composição; porém, a
julgar pelas phisionomias dos cortezãos, não se diria que assistem a um acto tão triste. O colorido
não tem transparência alguma e o empaste é tal, que não dá lugar a que as figuras se destaquem
quanto seria necessário. Chamam os francezes a isto
firmeza

um trabalho firme, porém eu admitto a

no trabalho sem, comtudo, prescindir da côr e do effeito das grandes massas, e da

transparência. Dizendo a minha opnião, confessarei, todavia, que é um quadro de subido mérito e
digno de ser estudado.
Casado dei Alisai expõe uma tela grande que representa «Gonçalo de Cordova
contemplando o cadaver do duque de N e m o u r s no dia seguinte ao da batalha de Cermola». Ha
certa magestade em Gonçalo de Cordova, encostado ao seu cavallo, contemplando o cadaver que
n e m sempre se pôde traduzir assim. E ' grandioso o desenho d'esta figura. O duque está quasi nú,
sendo optimamente desenhada e pintada a parte superior do corpo com notável talento; a acção
das pernas regularmente abertas não produz b o m effeito, pois parece foram collocadas assim
para se encher o espaço com outro cadaver de costas. O cavallo de Gonçalo de Cordova tem
uma das pernas de diante levantada e está cheirando o cadaver, acção naturalissima entre estes
animaes. Uma das figuras mais notáveis é o soldado que, acabando de descobrir o cadaver do
duque de N e m o u r s , o mostra ao vencedor com certo ar de sentimento e humildade que nos
obriga a contemplal-o. Os dous grupos que estão no 2.° e 3.° plano são estudados com menos
cuidado, e, todavia, para os pintar assim, Deus sabe quanto custa. Analysar bem e observar um
quadro debaixo de todos os pontos de vista não é fácil, porém pintal-o é mil vezes mais difficil.
O tom geral d'esta pintura recorda a eschola de Velasques, mas o fundo é demasiado frio.
O snr. D . Geibert teve u m 3.° premio. N a sua tela, de grande dimensão, está
representado «O desembarque dos puritanos na America do Norte». A disposição dos grupos é
um pouco symetrica e o sacerdote occupa o centro do quadro, mas a sua acção entre o povo,
com os braços erguidos, tendo o livro da oração na mão direita e o rosto levantado para Deus,
revela, pela expressão que o pintor soube dar-lhe a fé religiosa que, como inspirado, transmitte ás
suas ovelhas. O cavalleiro que occupa o lado esquerdo do quadro é grandioso; está de joelho em
terra e com a cabeça erguida, a qual é optimamente pintada e tem vida; o guerreiro que na outra
extremidade da tela inclina a cabeça para a terra é igualmente bem pintado e tem bello tom de
tinta. A ' parte a qualidade philosophica que caractérisa este quadro, acrescentarei que o snr. D .
Geibert parece ter estudado muito Velasques e Murillo. O pincel correu com certa liberdade;
estuda b e m os detalhes sem tornar duros os contornos e as diversas figuras destacam-se umas das
outras sem que o pintor lançasse mão de tintas demasiado frias ou demasiado quentes para tirar
tão feliz resultado. O ar, a costa escarpada que se vê sobre a nossa esquerda e o navio que está
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além são de pouco mérito artístico. Não pôde haver tudo bom e muito feliz me consideraria eu se
porventura chegasse a pintar uma obra assim. A tão distincto pintor deu o jury uma medalha de
3." classe!..
Pela parte superior está uma tella de um metro pouco mais ou menos de alto, onde se
vê, á sombra de uma pequena porta aberta, a mais triste scena. E' uma desventura de mãi que,
acabando de lançar seu filhinho na roda dos expostos, aperta as mãos uma na outra , e olha,
lacrimosa e abatida pela dôr intenssissima, para o espectador e testemunha de seu infortúnio. O
filhinho está sorrindo, deitado sobre uma almofada. Feliz idade aquella, em que, não
comprehendendo a desgraça, nos deixamos levar para aqui ou para além, ignorando qual a sorte
que nos espera! O tom geral é cinzento, mas embora, porque, sendo poética a ideia e havendo
tanto sentimento, como se vê, na phisionomia d'esta pobre mulher, que a miséria levou talvez a
praticar aquelle acto, a côr pouco influe.
O snr. D. Dias Valera expoz um quadro de pequena dimensão que intitula «A
toilette». A execução é soffrivel, havendo de bom o vestido da dama, que, na acção de olhar-se a
um espelho, traja vestido de setim, e a côr do vestido da sua aia sobre um tom roxo quente.
O snr. D. Hiraldes Acosta pintou um rapazinho nú sentado n'um bosque, tendo na
não esquerda um ninho com passarinhos e na direita folhas de arvores, com que parece querer
escondel-os para surprehender a joven e engraçada pastora que vem perto guiando o seu
rebanho. O desenho d'esta figura é quasi irreprehensivel e a execução muito boa, recordando a
eschola do finado Flandrin. Esta scena infantil fez-me recordar com saudade do tempo que já
passou. Ha em todas as galerias algumas paginas da vida humana tão bem escriptas como esta e
diante das quaes passa muitas vezes o publico sem lhe merecerem um momento de attenção! Em
toda a parte, mesmo nos centros da maior civilisação, se encontra gente para quem deveria ser
vedada a entrada no recinto das artes! Quando eu, proximo ao retrato da rainha de Hespanha,
estudava este lindo quadro que o author appellida «Una Idylla», me passou descortezmente diante
um alumno do collegio militar, que exclama para outro: «Repara: estamos na Inglaterra; acolá está
o retrato da rainha Victoria!» E esta! Aqui está um mancebo illustrado que nem viu á entrada a
coroa de Castella, nem soube distinguir a rainha de Hespanha da rainha de Inglaterra! Um outro
sujeito bem vestido, com seu laço da Legião de Honra, sua luva de pellica, etc., vendo-me
proximo ao quadro, com a carteira aberta, me perguntou o que fazia aquelle rapaz nú. Respondilhe cortezmente que ignorava. E assim passeiam muitos nos salões que, para não gastarem um
pouco no cathalogo, interrompem a gente a cada instante. Não nos queixemos, pois da nossa
terra, que por cá também se encontra grande numero de bárbaros, não fallando eu d'aquelles que
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só vão á exposição para comer e dormir a somno solto, cahidos como Bachos sobre as
ottomanas!
Na seguinte carta fallarei ainda da eschola hespanhola e depois passarei uma revista á
França ou a qualquer das outras nações.
Sou, exc. mo snr. conde de Samodães, com a mais distincta consideração
De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
Pariz 25 de Setembro de 1867.
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)cumento n.° 165

Exposição Universal
Bellas-Artes
VI
Illm.° e excm.° snr. conde de Samodães.
- D. Francisco de Madrazo é, sem duvida, um dos primeiros pintores de Hespanha, e,
considerado como retratista, occupa um lugar á direita de todos os seus collegas. Como pintor de
historia é egualmente distincto, a julgar pelo quadro da «Annunciação», que está na capella do
palácio real de Madrid.
Expõe este professor uma única obra de arte: é o retrato de S. M. C. a rainha Izabel
II, representada de corpo inteiro e grandeza natural. S. M. traja vestido de setim branco todo
bordado a ouro, riquíssimo colar de pedras finas, diadema, scepto, etc. Está de pé sobre o throno,
pousando a sola do seu sapato de setim branco sobre o velludo escarlate

que o cobre .

Considerada esta pintura unicamente como retrato, nada deixa a desejar, porque o artista não só
tem a faculdade de apanhar a semelhança, quasi photographica, mas suavisando, embellezando
um pouco as formas, não transtorna as feições, o que é uma grande vantagem para quem lhe
encommenda o seu retrato. E' o que se observa

no quadro de Izabel II. Madrazo teve na

exposição de 1855 em Pariz e na de Londres em 1862 alguns retratos a óleo, de incontestável
mérito, comparando-os mesmo com os que hoje expõe a França, a Allemanha ou a Bélgica.
Tenho pesar que D. Frederico Madrazo não mandasse á exposição o retrato de um
general, corpo inteiro, que vi no muzeu real de Madrid. E' um chefe de obra! Alli ha desenho,
composição, vigor de claro-escuro, bellissimo colorido, bom empaste e uma certeza na liberdade
com que os toques são dados como eu vejo em muito poucos retratos. Para se reunir um
conjuncto de tantas qualidades boas em um só quadro é necessário ter grande talento. O retrato
actualmente exposto é todo mimo e suavidade, mesmo nos metaes, o que o rouba algum
merecimento á pintura. O fundo saiu-lhe um pouco frio sobre um tom verde-escuro, e as linhas
architectonicas, com que o adornou do lado esquerdo, um quasi nada duras, descuidando-se
também do desenho da mão esquerda, que tem a luva calçada. Não se pense, porém, que estes
nadas prejudicam o quadro, porque o considero como uma das primeiras obras de toda a
exposição n'este género. E nem uma menção honrosa lhe deram!.. Cá e lá más fadas ha!
D. Manoel Castellano expoz «A prisão de D. Fernando de Valenzuela». O drama é
bem desenvolvido; D. Fernando não se intimida quando é agarrado pelo guarda e algumas
phisionomias nos diversos grupos teem o sentimento próprio do acto.
O centro do pequeno salão de Hespanha está adornado com uma estatua de
mármore branco, de grandeza natural, representando uma «Indiana». Sentada, recostando-se
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sobre o braço direito, tem na mão uma cruz, para a qual olha com algum sentimento, e na
esquerda, desviada um pouco do corpo, um pequeno idolo. Comprehende-se bem o pensamento.
E ' um trabalho que faz honra a D . João Figueras.
D . Alejo Vera expoz uma tela grande: o seu tom de tinta não revela o sentimento de
côr meridional. A composição também não é muito feliz, mas as roupagens das figuras são
simples e muito b e m estudadas, comprehendendo com muita intelligencia o sentimento religioso,
porque o soube imprimir n o rosto de S. Valeriano. Esta tela representa «O casamento de Santa
Cecilia». O anjo que vem de cima e traz a coroa de flores tem alguma cousa de celestial.
D . Ruiperez tem na exposição u m quadrosinho lindíssimo, correctamente desenhado,
vigoroso, còr magnifica e verdadeira, recordando muito a eschola hollandeza: é «A tiragem dos
livros de D . Quixote». A composição é simples: no meio do quadro está um cura de solideo e
batina, e óculos n o nariz, na acção de voltar a folha de um livro que tem entre as mãos: magnifica
phisionomia, pintada com todos os preceitos da arte. Igual cuidado se observa em todo o corpo,
cujas dimensões não são maiores que as de um retrato em miniatura. Aos pés do reverendíssimo
estão já atirados com cólera dous ou três livros, e, em quanto o criado vai tirando outros da
livraria, olhando para o ministro do Senhor, a criada, do outro lado lança á rua alguns volumes. E '
espirituosíssimo este pensamento, e um primor a sua execução.
Proximo a esta jóia secção hespanhola collocaram uma meza com cathalogos e mais
objectos: já se vê que o publico não o pôde estudar a seu bel-prazer porque escostada a ella passa
o seu tempo uma sympathica pariziense, typo que apparece em toda a França, sempre á testa de
todos os estabelecimentos de grande ou pequena importância. E , realmente, não offendendo o
melindre do bello sexo, manda a verdade dizer que a pariziense é por excellencia a creatura mais
espirituosa e mais activa do m u n d o . Dotes de coração, esses são raros, porque o sublime amor de
família não é muito conhecido por aqui, e a prova é que u m filho ou filha abandona seus pães
sem que uns se importem mais dos outros!.. D'ahi a devassidão, a miséria, a fome, a asphixia ou a
morte nas aguas do Sena!..
Esquecia-me que o assumpto em questão é sobre bellas-artes, e se aquella donzella
me não estorvasse quando contemplava o quadrinho de Ruiperez (que eu roubaria de boa
vontade), prescindiria de reflexões que não são para aqui.
D . Gonsalar y Perez pintou «O interior da capella real de Granada e túmulos dos reis
catholicos». E ' um trabalho de muita paciência, sendo bem imitado o tom da pedra que reveste
todo o interior do elegante edificio ogival, os altares, em que se vê minuciosa talha de madeira
dourada, as imagens, e os túmulos com todas as sua figuras e complicados ornamentos, etc.
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Do snr. D. Lourenço Vallès ha uma única tela, onde se vê «A exposição do cadaver
de Beatrix Cenci sobre a ponte de Santo Angelo, em Roma». Notável é a tendência que teem os
pintores hespanhoes para assumptos lugubres. Em tão pequeno numero de obras nada menos de
três quadros onde estão cadáveres expostos! Beatriz está bem desenhada, e, apezar de morta, as
mãos são bellas e a phisionamia distincta. O grupo que a cerca não é mau, e bem assim o que
proximo a um dos pedestaes da ponte falia e discute, chegando outros para verem o cadaver da
desventurada. O colorido é demasiado frio, a execução precisaria de ser mais esmerada e os
últimos planos mais apagados; todavia é pintado com muito empaste.
O grande «Torquato Tasso» está em Portugal e na Hespanha; lembrou-se d'elle o snr.
Marciano, collocando-o na cerca de Santo Onoffrio, e não o esqueceu o snr. D. Gabriel Manrêta,
pintando-o dentro do convento, no momento de entrar a portaria e ser recebido pelo guardião,
que com o seu habito monástico aperta cordealmente as mãos ao idolatrado amante de Leonor.
A physionomia da Tasso, ainda que pallido e abatido, é sympathica e bem pintada, não sendo
inferior a do cardeal, vestido de vermelho, formando o grupo entre os dous personagens. A côr
do interior do convento, onde se vê um arcaria romana, é harmoniosa: as outras figuras que
completam a composição, ainda que não mereçam especial estudo, não são más.
D. Francisco Sans tem no palácio uma tela grande, que representa «A morte do
almirante Churruca em Trafalgar». O heroe não está morto porque, cahindo sobre o joelho
direito, encosta o braço sobre o soldado, que lhe liga a ferida, e tendo ainda na mão bem
empunhada a espada e cerrando colericamente o punho esquerdo, em quanto lhe seguram o
braço pallido e definhado, olha como a águia por sobre o convez do navio, para o combate que
se passa em torno de si. E' uma bella figura cheia de nobreza, valor marcial e acção. O espectador
ha-de forçosamente comtemplal-a sem dar attenção a todos os militares e marinheiros que,
envolvidos uns no fumo da artilheria, outros prestando soccorros ao protogonista da acção,
formam o conjuncto d'esta sanguinolenta tragedia! A execução é em geral boa; carecia apenas
mais algum vigor. Também me não consta que D. Francisco fosse premiado.
Como esboço, conceda-se a honra do primeiro lugar entre todos os que se acham na
exposição universal ao que apresenta o snr. D. Alexandra Ferrant. A composição é fertilissima e a
acção dramática admiravelmente desenvolvida. Alli, como nos quadros de batalhas de Mr. Yvon,
ha o desespero, a carnificina, a lucta travada de braço a braço; há a morte instatanea, os
ferimentos mortaes, os guerreiros agonisantes, as mães salvando seus filhinhos do rigor do
soldado brutal; ha valentia de toque, episódios tocantes, effeitos de luz, maestria finalmente na
execução e na ideia. Tivesse o seu author a ventura de pintar este quadro em grande executado o
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m e s m o sentimento, vigor e firmeza de pincel, que o não obsequiria o grande jury dando-lhe uma
medalha de honra.
D . Ignacio Leon y Escozura é u m artista muito notável n o seu género. Pinta, como o
seu collega Perez, miniaturas a óleo: é como poderei classificar seus mimosos trabalhos; no mais
insignificante accessorio se vê a firmeza incrivel de seu pincel e a reflexão que emprega. O
quadrosinho que intitula «O retrato» tem tanto de bello relativamente á arte como á scena familiar
que se passa n o interior de u m salão á Luiz XV, explendidamente mobilado e enriquecido com
retratos de Van-Dyck. O pintor, vestido segundo a epocha, é visto de meio perfil e está dando
com muito cuidado um toque no seu quadro: a acção é naturalissima,

sendo igualmente

concebida com felicidade a do personagem que, sentado ao canto, proximo do pintor, descança
uma perna sobre a outra, segurando-a com as mãos, e, recostado sobre a poltrona, inclina a
cabeça sobre o h o m b r o esquerdo, contente e satisfeito por ver já sobre a tela as formosas feições
de sua esposa sentada aristocraticamente em frente do retratista. U m outro cavalheiro, de pé,
apoia a mão direita sobre a cadeira do pintor. Respira-se alli um certo ambiente de nobreza que é
delicioso gozal-o.
«A narração das campanhas», do mesmo author, é como este um mimoso trabalho. A
scena passa-se em torno de uma meza; u m dos militares conta a historia; outro, sentado sobre
ella, toca n'uma viola; um outro espreguiça-se e o ultimo ouve a narração encostado a um leito
antigo, tendo presos por um cordão dous magníficos galgos. E ' a epocha de D . Jão IV pouco
mais ou menos; nos vestidos pittorescos, como são, observa-se tanta arte que me vi na
necessidade de os observar com vagar, estudando o processo seguido pelo artifice, (pelo artista,
quero dizer: seria um erro confundir artista com artifice, que são duas honrosas profissões, é
verdade; mas diametralmente oppostas sob o ponto de vista scientifico). Sedas, setins, panno e
velludos são vigorosamente pintados em p o n t o tão diminuto, sem lhe faltar a mais pequena
cousa.
O outro quadrosinho representa uma scena no interior de u m taberna: óptimos typos
inspirados de Teniers, pintados cada um com todo o escrúpulo; phisionomias cheias de vida e
animação, conforme o papel que representam; aqui está pouco mais ou menos a modesta
descripção que posso dar d'estas jóias, diante das quaes passa a sociedade com o rosto levantado
para observar, de passagem, as grandes telas. Duas d'estas, direi depois quaes, são as únicas que na
eschola franceza teem o poder de fascinar e attrahir o publico, que se não cança de contemplal-as.
N a seguinte carta concluirei a minha descripção dos quadros hespanhoes, esculpturas
e architectura.
Sou, exc. mo snr. conde de Samodães, com a mais distincta consideração
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De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Revende.

Pariz 28 de setembro de 1867.
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E x p o s i ç ã o Universal
Bellas-Artes
VI
Ill.mo e exc. mo snr. conde de Samodães.
- Tive hoje a maior satisfação de ver publicadas no «Commercio do Porto», um dos
mais illustrados jornaes d'essa cidade, as duas primeiras cartas que tive a honra de dirigir a v. exc.
. E ' , pois, do meu dever, exc. mo snr., agradecer a sua muita bondade e consideração com que me
trata, e aos snrs. proprietários do «Commercio do Porto» não só a condescendência de darem
publicidade aos meus pobres escriptos, mas a delicadeza de obsequiarem-me constantemente
com o seu jornal, sem terem recebido de m i m a mais pequena prova de amisade.
Voltando novamente ao salão de Hespanha, ainda encontrei alguns quadros mui
dignos de especial menção. Entre estes distingue-se o que exhibiu o snr. D . Antonio Gisbert,
representando «Um tocador de flauta» recostado ao pé de uma janella. Toda a figura, que é
pequena, me parece muito b e m acaba, ainda que um pouco dura, lembrando o estylo hollandez; o
rosto é expressivo e tem alguma vida.
O snr. D . Dionizio Fierros, que tão feliz foi n'aquele óptimo quadro de «Feira em
Galliza» apresentado na exposição internacional do Porto, não correspondeu d'esta vez ao muito
que havia a esperar de seu vigoroso pincel. D'esté distincto pintor apenas se encontra um única
tela, que representa «Um casamento de Charros», aldeãos da província de Salamanca. Nada direi
dos trajes, porque estão exactíssimos, nem da composição, que, supposto não ser má, mal soffre
a comparação com aquella a que me referi; mas, ou porque o quadro esteja muito alto ou porque
a luz seja pouca em certos dias, o que não offerece duvida é elle parecer-me de outra mão. Talvez
que mudasse de opnião vendo-o mais perto.
Parece-me que já fallei a v. exc. a

na minha ultima carta de D . Gonçalo y Perez

relativamente ao interior da capella real de Granada. D'esté pintor ha mais dous quadros muito
notáveis: um d'elles representa o interior da sala das antigas cortes de Valença (Hespanha). A tela
terá um metro e 50 de largo com altura correspondente. O interior do edifício é todo composto
de ornamentos desde a base até ao tecto, com quadros nas paredes, etc. Alguns deputados estão
n o fundo sentados por ordem: se os compararmos com os que o pintor collocou onde passa o
raio de luz, nos parecem escuros, mas são pintados com tanto talento e reflexão, que apenas
illuminados com reflexos se lhes observa u m bello tom de tinta, harmonioso, suave, quente, tom
verdadeiramente meridional. Os personagens do primeiro plano destacam-se optimamente dos
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outros que mais além occupam seus lugares. Esta é sem duvida uma das primeiras obras de
eschola hespanhola.
Admira-se aqui muito um outro quadro, que terá dous metros de largura: representa
«Um sermão na capella sixtina»; seu author é o snr. Vicente Palmaroli, um dos mais distinctos
pintores da secção de bellas-artes. A luz, entrando por uma janella do lado esquerdo do templo,
desce em sentido diagonal por sobre o altar - m ó r , e vai projectar-se na fileira de cardeaes,
acólitos, sacristães e guardas do Papa, que formam diversos grupos do lado direito. E m tão
grande numero de figuras nem uma só com a cabeça na mesma posição, nem uma só
phisionomia que se pareça com outra. E ' para notar que todos os cardeaes são feios e gordos, e nem
todos estão com attenção ouvindo as palavras do frade que está no púlpito. E ' igualmente bello o
grupo da esquerda, onde no seu throno se vê sentado o Santo Padre; desde o primeiro plano até
lá todas as figuras são habilmente movidas; a sciencia e arte n'esta obra prima dão-se as mãos;
n'esta parte ha uma lucta vencida com pincel e cabeça de mestre. N ó s os da arte sabemos quanto
é espinhoso ter de representar quaesquer objectos em reflexo, quer dizer, em lugar que não toque
a luz directa; o snr. D . Vicente Palmaroli tirou o partido possivel d'essa árdua tarefa, fazendo
destacar unicamente pelo meio das cores diversas, e ainda das mesmas cores como são os
vestidos dos cardeaes, todos os corpos representados.
Com a mesma vantagem e sciencia, se houve no grupo do lado opposto, em que a
luz, dirriinuindo imperceptivelmente, nos mostra todos os personagens separados, sem haver
n'aquelle conjunto de cores vermelhas nada que possa affectar a vista, desharmonisar finalmente
o quadro. O fundo, que para os clássicos era objecto mais serio que os próprios assumptos
representados, está como deve estar. E sabe v. exc. a o que o enriquece? D a direita e da esquerda
quadros bíblicos de Raphael, e na parede da frente, por traz do altar-mór, o sempre admirado
«Juizo final» de Miguel Angelo, verdadeiro prodigio que a mão d'aquelle génio legou á posteridade
como uma pagina formidável de sua vida artistica.
Para gloria do snr D . Vicente Palmaroli lhe deram um segundo premio!..
Já me não posso admirar das injustiças que se fazem n'uma nossa terra que nós
conhecemos... « O m u n d o é o mesmo em toda a parte», diz o meu particular amigo e insigne
poeta Francisco G o m e s de Amorim; e tem razão, porque, se o não fosse, dar-se-ia a este pintor
uma medalha de primeira classe.
Entre os quadros de natureza morta ha dous muito bem acabados: um pertence ao
snr. D . Frederico Gimenez, o outro ao snr. D . Benevent e um outro ao snr. D . Gessa.
As paisagens exhibidas não podem agradar-me depois que vi no Palácio de Crystal
aquelle chefe de obra, não me lembro de que pintor hespanhol. Todas as que se apresentam hoje
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teem u m tom glacial que é desagradável e impróprio d'aquelle paiz; todavia a grande paisagem do
snr. D . Munoz y Degrain é pintada com muita valentia, mas impregnada do extravagante e?npaste
com que a eschola franceza tem conseguido contaminar quasi todas as outras.
D . Santiago Viaplana exhibiu desenhos para gravuras e outros architectonicos que
são bons. A esculptura não está bem representada nem como qualidade nem como quantidade. A
estatua mais notável, em gesso, representa «Mathias pai dos Machabeus». E ' uma figura de
tamanho natural, cuja physionomia tem muita expressão: o braço esquerdo está levantado na
acção de apontar para o céu e na direita tem um machado, que empunha com vehemencia. O nú
é bem modelado e os pannos são bem lançados, porém falta-lhe muito para tomar u m lugar ao
lado da Italia. A figura cahida por terra e sobre que pousa o pé está bastante aconchegada de mais
para não exceder os limites do pedestal.
D . José Pagnincci expoz a estatua de Caim, de grandeza natural, também em gesso: é
uma reminiscência de Apollo de Belvedere: a execução é regular.
O snr. D . Gerónimo Sunõl tem uma única estatua, que representa «O Hymineu».
Parece-me uma reproducção do «Antinuos», differindo apenas no movimento dos braços.
A o todo encontro 9 trabalhos; os outros de que não fallo são regulares, porém tendo
muito mais que estudar, porque o tempo insta, concluirei por dizer a v. exc

a

que a gravura em

medalhas está representada por um único artista: é o snr. D . Fernandes Pescador, com 6
trabalhos de regular execução.
A architectura, exc. mo snr., apresenta-se optimamente; não são mais que 13 projectos,
mas todos excellentes, podendo estabelecer-se bem o parallelo entre estes e os das primeiras
nações.
A commissão

officiai para a publicação dos m o n u m e n t o s

architectonicos

de

Hespanha, representada pelo seu presidente, o snr. D . M. Narciso Pascual y Colomer, director da
Eschola de Architectura em Madrid, apresentou uma collecção de cadernos que se teem
publicado até hoje: o luxuoso texto é em fiancez e hespanhol, tendo 128 magnificas gravuras
encadernadas. O livro tem 4 palmos de alto por 3

largo. Folheando-o, encontrei notáveis

m o n u m e n t o s com relação á arte christã, pagã e mahometana. A commissão propõe-se dar um
caderno todos os dous mezes, caso não haja alguma interrupção na regularidade do trabalho nos
atliers. O preço de cada um será de 26 francos, segundo o decreto de 19 de outubro ultimo. Se
todas as gravuras que vi são de origem hespanhola, p o d e m ter a gloria de haver levado a arte á
altura em que ella se encontra em França; muitas d'estas gravuras são coloridas, e não
representam só edifícios, mas pinturas a fresco, pinturas em vidro, mosaicos, retábulos, vasos
sagrados e ornamentos de igreja: já se vê que não desmentem o programma. Este precioso livro
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deve estar completamente estragado quando for o encerramento da exposição, pois os bárbaros
são tantos a pôr-lhe as pesadas mãos, que alguma das estampas estão em parte rasgadas e todas
sujas na parte onde lhe tocam. Que assim pratiquem os obreiros

que aos centos visitam a

exposição não admiro, porque não sabem o que fazem, mas gente de sua luva de pellica e camiza
emgommada, isso é que eu não esperava ver.
Da direita e esquerda, sobre a mesma estante, se vêem vários specimens como os que
nos levou em tempo á academia aquelle francez que se arvorou em critico das obras do nosso
Gran-Vasco: sobre os vidros estão mais dous livros com photographias extrahidas dos quadros
de Velasques e Murillo. São três obras que deveríamos comprar para a nossa academia, e eu estou
convencido que, se v. exca officiar ao governos de S. M., este não terá duvida em dar o dinheiro
necessário para obras tão úteis quanto instructivas.
Hoje voltei novamente à exposição de bellas-artes, hespanhola para me orientar
melhor sobre este trabalho que tenho a honra de enviar a v. exc.a, deparando com uma estante
pela parte inferior da obra prima de D. Vicente Palmoroli, vi 14 exemplares architectonicos, que
se compõem de porticos completos e detalhes de columnas, capiteis, etc., representando diversos
estylos; tembem vi a Iconographia hespanhola por D. Valentin Carderera, obra que se assigna em
casa de Mr. Legoupy - Boulevard de la Madeleine n° 5.
As medalhas hespanholas tiveram 2 ° premio, notando se que Molarinho é mais
perfeito n'este género de trabalho.
Em quanto não entramos em outra nação, desejo-lhe, exc. mo snr. conde, as melhores
venturas, tendo a distincta honra de me assignar com a mais alta consideração e respeito.
De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
Variz 27 de Setembro de 1867.
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111. m o e exc. mo snr. conde de Samodães.
- Entremos novamente na Bélgica.
Merece particular attenção o quadro do illustre professor Mr. Ferdinand Pauwels,
que representa «A viuva de Van Arteveld». O assumpto é tirado da historia de Flandres, quando o
grande cidadão e libertador de Gand, Jaques Van Arteveeld foi m o r t o pelo povo em um
m o m e n t o de cegueira, o que pouco tempo depois, estando a cidade cercada por Luiz de Male e
os numerosos cavalleiros pagos á sua custa, se achava na mais apertada conjunctura, quando os
magistrados fizeram uma proclamação ao patriotismo dos cidadãos. Então a nobre viuva de
Jaques, ainda de lucto pelo illustre defensor das liberdades communaes, foi a primeira a
corresponder ao chamamento da cidade ameaçada, trazendo seus thesouros para salvar o mesmo
p o v o que a tinha tão barbaramente ferido n'aima. Mr. Pauwels comprehendeu optimamente a
historia e desenvolveu este notável episodio com cabeça de mestre. N o centro do quadro, vestida
de lucto, trajando hábitos talares, sobresahe a figura, a um t e m p o cheia de magestade e doçura, de
heroina, levando na mão u m rico collar e mais jóias; adiante caminha um de seus três

filhinhos,

egualmente cobertos de lucto, levando em ambas as mãos o montante de seu pai; da esquerda e
da direita os dous filhos mais velhos formam a seu lado u m grupo simples e triste pelo
sentimento com que o talentoso pintor o soube executar. O magistrado que occupa a parte direita
do quadro, tendo próximos a si muitos objectos de valor, recebia dinheiro que lhe apresentava
u m cidadão, quando, surprehendido e todos os que estão do seu lado, olham estupfactos para a
virtuosíssima senhora, que em m o m e n t o s tão perigosos vem dar-lhes uma lição de grandeza de
alma. N o outro extremo do quadro o grupo de gente que entra para comtemplar a scena é tão
variado, tão cheio de vida, tão rico de cores e trajes, destacando sobre o ar que se avista na parte
superior, que só elle formaria uma optima composição. A disposição geral é irreprehensivel; as
diversas phisionomias teem todas o verdadeiro caracter flamengo e muitas d'ellas lembram
bastante a eschola de Holbein. A' parte estas boas qualidades, a pintura é cheia de vigor, sendo
correcto o seu desenho.
«A vocação de Santa Clara», tem qualidades muito boas; a figura da santa é ingénua e
expressiva: estava orando, quando a multidão e sua familia, que ha muito não sabiam d'ella,
entram n o couvento das Benedictinas, em Assis, onde a Santa se tinha recolhido, mas ella,
comprehendendo a intenção dos seus, sobe immediatamente os degraus do altar, e, pousando a
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mão direita sobre elle, declara que ninguém se atreverá a arrancal-a do serviço de Deus. A acção
de todas as figuras é espirituosa; todavia não posso enthusiasmar-me tanto diante d'esté quadro
como m e impressionei com o que descrevi ainda agora.
«A volta dos proscriptos do duque de Alba», que pertencente ainda ao mesmo artista,
tem cousa boas, como, por exemplo, a disposição geral dos grupos, e as tocantes scenas de amor
de família entre aquelles que, m e s m o a bordo, recebem abraços e beijos dos entes que lhes são
caros. C o m o arte havia mais a esperar de seu author.
Mr. Alexandre Robert expoz «O saque do convento dos carmelitas em Anvers, nos
fins do século XVI». O assumpto é este: os frades, esperando livrar-se do furor dos iconoclastas,
em vão se refugiaram em u m subterrâneo com seus thesouros. Esforço inutil! A uma porta já
forçada, e a qual segura com toda a sua força um dos frades, apparece a phisionomia raivosa de
um soldado e a ponta de uma alabarda. O u t r o frade voltado para a porta mostra-lhe a cruz, onde
está a imagem de Christo; e emquanto u m d'elles no meio do quadro, ébrio de raiva, está de
joelho em terra, com um machado em p u n h o , escutando o sussurro e prompto a descarregar o
primeiro golpe, mais para a nossa esquerda esconde um irmão caríssimo debaixo do habito alguns
thesouros, olhando horrorisado para a porta, que já cede ao esforços brutaes da soldadesca. N ã o
gosto do tom geral d'esté quadro, por ser um pouco sobre o pardo, mesmo as partes luminosas,
p o r é m n o lugar onde a scena se passa como tirar-se partido, quando a difficuldade de destacar os
planos é tão difficil? A acção é óptima e cada um dos actores representa bem o seu papel n'este
feio drama. Pareceu-me

haver muita correcção na forma, ainda que um pouco fraco o pincel

relativamente ao toque.
Ha aqui um quadro que me encanta: é de Mr. Van Ysendyck, que representa com
muita naturalidade uma scena intitulada «Um anno abundante». T e m muita graça: vè-se no meio
da tela um grupo de magnificas uvas brancas, pretas, maçãs, pêras, etc, e sobre esta abundante
colheita uma creancinha, linda como os amores, onde pareceu tocar o pincel de Rubens,
estendida de barriga para baixo, querendo com os seus débeis braços abranger todos os fruetos;
na frente debruçado sobre as uvas, mal pôde o seu companheiro segurar a bolinha que empurra
sobre o grupo; de pé brinca embuçado em um capote um sympathico menino cobrindo o rosto;
no escuro do quadro e mais para além divisa-se ainda outra creança nua com o carreto de uvas,
que mal pôde sustentar. A claridade faz sobresahir de preferencia entre os três meninos o que se
estende sobre os fruetos: bellissimo colorido, harmonia e graça infantil caracterisam esta pintura
belga.
Q u a n d o escrevia este ligeiros apontamentos se sentou ao meu lado uma dama
trazendo uma menina.
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Perdão, meu senhor - m e disse a bella estrangeira.- T e m bondade de dizer-me
onde é a exposição da Baviera? Tenho dado mil voltas no parque sem me ser
posssivel encontral-a.
E ' fácil, minha senhora.
E , abrindo o meu «Plano-Guia» da exposição e do parque, procuramos pela numeração o lugar
onde se achava o edifício; depois, perguntando-me ainda para que lado ficaria a estação do
caminho de ferro que vai a S. Lazaro, Batignolles, etc., vendo que era n o angulo opposto áquelle
em que nos achávamos exclamou:
-

Ai! meu Deus! Q u a n t o tenho para andar e com esta creança!

Despediu-se

com

mil attenções

e agradecimentos, havendo-me

tratado

familiaridade, como se nos conhecêssemos ha muito, e, pedindo perdão por m e

com
haver

interrompido, correu á Baviera com sua filhinha, loura e formosa como os anjos. Disseram-me
que era uma dama allemã impacientissima p o r ver o primor de arte de Holbach e o quadro da
morte de Cezar, de Piloty. Este amor e respeito que o bello sexo dedica ás bellas-artes, tão vulgar
na Allemanha, na França e na Bélgica, lisongeia quem está pouco ou nada habituado a observalo...
Passados instantes, se sentou no mesmo lugar onde estivera a dama allemã um
cavalheiro elegantemente vestido, e, apontando para o quadro onde está representada a condessa
de Egmont, disse a sua esposa em correcto francez:
Tiens! — Ils arrivent.
E esta ! Pois as bellas-artes na Baviera e na Bélgica, na Italia e mesmo na Russia, não
occupam hoje um lugar u m pouco além da França? N ã o teem estas nações pintores de historia,
de costumes e de paizagem que lhe levam a palma? P ô d e ser que me engane, porém a opinião
publica, que é juiz severo, corrobora as minhas ideias.
O tempo frio e chuvoso, exc. mo snr., vai fazendo diminuir o numero de visitantes á
exposição universal.
Tenho a satisfação de participar a v. exc. a que já chegaram a esta capital os snrs.
Molarinho e Soller: vieram tarde, todavia prestar-lhes-hei meus insignificantes serviços durante os
poucos dias que possso demorar-me.
E m quanto não concluo os meus trabalhos na eschola belga, me assigno, exc. mo snr.,
com toda a consideração.
D e v. exc. a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
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Pariz 5 de outubro de 1867.
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111.™ e exc. mo snr. conde Samodães.
- Digne-se v. exc.a acompanhar-me outra vez á Bélgica porque ainda ha muito que
vêr e observar.
A «Educação de Carlos» de Mr. H a m m a n é um assumpto que prende a attenção pela
ideia que representa. Estamos vendo uma lição de Erasun e o joven Carlos, sentado como criança
ao lado da rainha, que no throno presta a mais seria a attenção ao mestre de seu filho: este
sentado em frente dos reaes personagens explica ao discipulo de um m o d o significativo a pagina
do livro que tem aberto. N a presença e nas attitudes dos nobres que formam a corte nota-se
respeito e dignidade propria do acto. A physionomia da rainha é bella; porém o mimo da cutis
sacrificado pelo forro de setim amarello que guarnece o throno prejudica sensivelmente esta parte
essencial da pintura.
«As damas de Sena durante o cerco d'esta cidade», quadro do mesmo author, tem
qualidades muito boas: assim, a dama elegantemente vestida que, n o primeiro plano, cançada,
pallida, deita ao chão um sacco de terra; as que a seu lado trabalham igualmente olhando para o
longe onde se descobre o fumo da pólvora por cima das muralhas, e o grupo dos cavalleiros
armados e povo que corre nas ruas e nas praças fortificadas, são cousas habilmente pintadas e
como ha opposição de luz e sombra nos diversos planos o quadro produz certo effeito e agrada.
N ã o ha muito vigor nos terrenos do primeiro plano nem o m e t h o d o do pincel é b o m , mas as
figuras são desenhadas com intelligencia e o tom de côr é bonito.
«A festa de Bucentauro em Veneza» tem muito merecimento: é do mesmo author.
Mr. Tschaggeny expõe dous quadros: um representa «Uma diligencia retida pela
neve». Sente-se frio e faz dó ver os pobres animaes sem poder andar, com as crinas sacudidas
pelo vento, o cocheiro tiritando e o ar carregado e lugubre! N a outra tela encontro uma «Parelha
de cavallos normandos»: se m e não engano esta obra é do mesmo pintor que teve exposto n o
Palácio de Crystal um quadro n o mesmo género comprado depois p o r S.M. el-rei o senhor D .
Fernando. Como pintura de género é uma das melhores da exposição belga: tudo é pintado com
methodo.
«A viuva de Carlos I no convento de Chaillot» (fevereiro de 1649), obra de Mr.
Markelbach, merece particular attenção. E m q u a n t o a infeliz viuva debruçada n o genuflexório óra
possuída de verdadeiro sentimento religioso, ao seu lado uma freira sentada ao pé da meza tem
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nos joelhos um livro de imagens que está mostrando a sua filhinha, a qual alheia á dor immensa
de sua mãi contempla com alegria as pinturas sagradas: são duas paixões diversas poeticamente
descriptas sobre a tela. Desculpa-se sempre alguma fraqueza n o pincel, algum descuido na forma,
quando a ideia é tão feliz.
Estou diante de outro quadro excellente em que está representado «O cavaleiro de S.
Géry, echevin da cidade de Bruxellas, fallando ao povo do alto pateo do palácio municipal em
1407», cuja composição é optima tendo o quadro outras qualidades magnificas.
Mr. Kremer não tem mais que uma obra sua na exposição: representa «Daniel
Segkers, célebre pintor de flores, fazendo uma grinalda que lhe deve servir de modelo». E m volta
do artista estão objectos próprios da sua arte, e este sentado ao pé do cavallete tem flores na mão
e outras sobre uma cadeira próxima. É tão bella de côr esta pintura, e tão harmoniosa que vale
quasi um Murillo.
N a «Giboulée de junho» (arredores de Gand) de Mr. E d m o n d , parece que o sol de
Africa se reflecte nos terrenos, nos carneiros que caminham para nós e no grupo de camellos e
cavalleiros que vem mais longe vestido de roupão vermelho tocando na gaita: é excellente o
m e t h o d o seguido n'esta obra de arte, observando-se firmeza no toque. Mr. Boulard tem colorido
similhantissimo ao de Rubens. A sua «caçadora no bosque», sentada debaixo da folhagem
tocando no búzio e tendo aos pés um viado morto, prova a minha asserção.
D e Mr. T h e o d o r o Fourmais encontro uma paizagem muito vigorosa.
As marinhas da Hollanda pintadas por Mr. Clays teem o caracter próprio da eschola
d'aquelle paiz, porém é mui difficil poderem os pintores contemporâneos imitar o pincel dos
clássicos.
Mr. Van Ysendyck expoz a «Judith invocando o soccorro do céu antes de partir para
o campo de Holophernes»: é um quadro de vulto, ainda de uma só figura, que não é mal
desenhada parecendo-me a attitude um pouco théâtral; o colorido é agradável e as roupagens são
graciosas.
Mr. Baron Henri Lays expoz 11 quadros, cujos assumptos são os seguintes:«0
burgo-mestre Lancelot Van Ursel fazendo um proclamação á guarda nacional para a defeza da
cidade, em 1542». A pintura a fresco deste quadro está na grande sala da camará em Anvers. «O
archiduque Carlos, da idade de 15 annos, mais tarde Carlos V, prestando juramento nas mãos dos
burgo-mestres e echevins de Anvers, em 1515»; retrato de Antonio de Brabant; retrato de Philippe,
o bello: as pinturas a fresco encontram-se igualmente na grande salla da casa da camará em
Anvers; tem mais a «Instituição da ordem do Tozão d'Oiro», quadro que pertence a S. M. o rei
dos belgas; a «Publicação nas ruas de Anvers dos edictos de Carlos V, introduzindo a inquisição
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nos

Paízes-Baixos; o «Conciliábulo

do tempo

da reforma»; o «Interior

de Lucter

em

Wittemberg»; a «Sahida da igreja»; o «Homem lendo», e «Lucter em casa de seu amigo Lucas
Granach». São óptimas composições pintadas no estylo gothico, porém com mais empaste e sem
aquella nitidez nos ornatos dos vestidos, nos pequenos detalhes e nas diversas physionomias;
todavia é a reminiscência de uma eschola distincta.
T e n d o recebido aqui cinco cartas publicadas no «Commercio», vejo com sentimento
que a sua redacção é má, resentindo-se muito da pressa com que escrevo, apontando pequenos
factos que não seria a propósito publicarem-se; porém merece toda a desculpa quem não tem
pratica de escrever para a imprensa.
O rigor do inverno, exc. ° snr. conde, já principia a sentir-se e apesar da chuva muita
gente vai fazer suas despedidas á exposição universal, aonde fui hontem em companhia dos srns.
Molarinho e Soller, que trabalharam bastante analysando com enthusiasmo os objectos da sua
arte. Molarinho pôde ter orgulho dos seu vigoroso talento, a julgar pelas medalhas dos mais
afamados gravadores. Se entre nós se reconhecesse o seu verdadeiro mérito, e se intrigas
mesquinhas, inveja ódios implacáveis, não houvessem embaraçado a sua carreira, poderia estar
talvez collocado na casa da moeda em Lisboa, ou ser professor em uma das academias. N a
collecção numismática de el-rei o senhor D . Luiz se vêem d'esté distinto artista algumas medalhas
magnificas, entre ellas a que representa «A estatua equestre do imperador D . Pedro IV», esculpida
por mr. Calmeis, que é considerada superior á de um gravador notável cujos trabalhos se acham
aqui expostos.
O snr A. C. Teixeira de Aragão, cavalheiro muito illustrado e a quem devemos a
optima «Descripção das moedas e medalhas, e outros objectos de arte com relação á historia
portuguesa do trabalho», ultimamente publicada na lingua franzesa, recebeu o snr. Molarinho
com a delicadeza propria da sua distincta educação, tendo a bondade de explicar-nos as diversas
moedas e suas epochas, e abrir-nos as vitrines onde está guardada a histórica Custodia de Belém
para nos mostrar todos os pequenos e perfeitíssimos

detalhes que caracterisam

aquella

preciosidade tão invejada por todos os amadores de objectos de arte antigos. S. exc. a teve ainda a
condescendência de tirar da estante um célebre livro, principiado em 1610 por E. Gonçalves
N e t o , então abbade de Serevencis, que tem 58 paginas c até aquella em que se vê a missa pro
defunctis: é para admirar como o distinctissimo artista as ornou com tarjas onde se vêem os mais
perfeitos, ornatos e assumptos religiosos n o

p o n t o mais diminuto que se pôde imaginar,

pintando mais como sacerdote verdadeiramente inspirado «O nascimento», «A adoração», «A
ceia», «O calvário», «A resurreição», «A descida do espirito santo ao cenáculo» e «A annunciação».
E m todas as imagens está o sentimento divino elevado á perfeição, notando-se que o desenho é

correctíssimo em quasi todas as imagens, que são pintadas em pergaminho, pelo methodo
seguido sobre o marphim. Disseram-me que já se offerecera um milhão de francos por esta
raridade, e eu acredito, porque não ha hoje quem faça obras taes, já pela falta de fé já porque os
«génios» são raros. N ó s possuímos na bibliotheca do Porto exemplares que, se tivessem cá vindo,
seriam como este apreciados. E ' pois ao excm° snr. Aragão a quem devemos o ter analysado
aquelle primor de paciência e arte religiosa, que não conheciamos.
Depois de algumas horas de trabalho, entrei em uma das secções francezas onde ha
estatuas e bustos fundidos, encontrando um grande baixo relevo que representa a «Assumpção
da Virgem». Esculpida em 1864 p o r Mad. Leon Berteaux: fiquei surprehendido não só pela
composição que é óptima, mas pelo sentimento da Virgem, dos anjos que a levam e dos
chérubins, que na parte inferior formam u m lindo grupo. Quando uma senhora chega a occupai
um lugar tão distincto entre os esculptores, merece que o seu n o m e seja bem conhecido e que
nós, os homens, lhe tributemos a maior veneração e respeito. Sobre este trabalho collocado entie
muitos outios do mesmo geneio todos de metal, se lê os seguinte: Galvanoplastie, rondebasse et
missive - de m o d o que hoje fazem do metal quando queiem lepioduzindo tudo. A França pôde
com orgulho vangloriar-se de ter levado este processo á perfeição, sendo inexcedivel a quantidade
e qualidade de seus trabalhos.
E m quanto não concluo os meus estudos na Bélgica, me assigno, excm.° senhor, com
a mais distincta consideração e respeito.
D e v. exc. a
Muito att. ° e venerador criado obrig. m o
F. J. Resende.
Pariz 7 de outubro de 1867.
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111. m o e exc.mo snr. conde de Samodães - Entre as boas telas da exposição belga
figura a de mr. Beaufaux representando «O corpo de Santo Estevão, martyr, recolhido pelos
christãos». E ' ao anoutecer. Apesar da pallida luz do crespusculo contornam-se sobre o
longínquo horisonte os vultos que em torno do martyr se curvam, para cumprir sua religiosa
missão. Q u e desenho tão puro não tem a figura do santo, e como são simples, verdadeiras e
amplas as pregas do vestido que o cobre! C o m o se traduz bem o respeito e devoção do h o m e m
que de joelho em terra ajuda a levantar o cadaver, assim como no ancião e nas donzellas que de
seu lado se esforçam p o r erguel-o também! Ha certas obras que perdem muito por estarem mal
collocadas e esta é uma d'ellas.
Mr. Charles Soubre tirou da historia de Veneza o seguinte episodio: «Victor Pisani,
almirante da republica de Veneza, tinha ganho batalhas contra os genovezes, mas no primeiro
revez cahiu na miséria sendo mettido em uma prisão. Os genovezes aproveitaram-se d'isso para
ameaçar a sua rival até ás lagrimas. E m presença de um perigo tão eminente, o povo
revolucionou-se e o Conselho dos Dez foi obrigado a restituir a Pisani o commando da frota.
Pisani pegou outra vez na sua espada jurando esquecer a injustiça de que tinha sido victima.» O
Conselho dos Dez occupa o lado esquerdo do quadro e mais para o centro está Pisani na acção
de receber a espada que lhe entrega u m dos magistrados apontando para o longe e incitando-o á
guerra. A disposição geral da composição é boa, sobresahindo os dous personagens do centro
pela energia de suas attitudes, phisionomias, roupagens, etc. A execução poderia ser um pouco
mais esmerada, mas apesar d'isso ha no todo muita suavidade.
Cada pintor procura sempre episódios em harmonia com o seu caracter: uns aprazlhes as batalhas, outros as scenas campestres; estes a mythologia, aquelles assumptos religiosos e
muitas scenas de família. Mr. Adolpho Dillens está n'este ultimo caso, porque nos deixa ver «Um
noivado do Zuid Bevelant» (Zelândia). Q u e bello estudo não offerece esta graciosa scena! N o
centro do quadro se vê encostada a uma comprida meza a formosa noiva, de braço nu, com sua
touca de aldeia, colar, flores, broche, rendas, etc., tendo a mão esquerda apertada nas do gentil
mancebo que lhe sorri do coração e a quem ella vai dar neste m u n d o o paraizo...ou o inferno; e a
mãi da noiva, do lado opposto apertando-lhe também a m ã o , chora anticipadamente a separação
de sua filha que já tem alma, olhos e coração voltados para seu esposo. Mais sobre a nossa
esquerda, na cabeceira da meza, está de pé vestido de preto, com seu calção, jaqueta e chapéu de
abas largas, visto de meio perfil, um elegante mancebo cheio de vida e enthusiasmo estendendo o
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braço esquerdo como em acção de impor silencio, porque vai 1er uma poesia com relação ao par
feliz. A' direita do noivo um seu amigo, em cuja phisionomia se devisam já os effeitos do
champagne, ri a b o m rir lançando-lhe a mão pelo h o m b r o ; os músicos mais para o extremo do
quadro preparam os instrumentos para depois da leitura; qualquer d'elles parece invejar a sorte
dos cônjuges. Duas bellas aldeãs, typos muitos vulgares no norte, trazem cestinhos com presentes
e olham com ternura para os protagonistas «d'esta comedia humana».
N ã o esqueceu ao distinctissimo pintor representar n o canto esquerdo do quadro a
madrinha gorda e fresca, apezar dos seus 40 , gracejando com o cura que no primeiro plano do
quadro, de costas para nós, a escuta deixando ver um gordo cachaço e a mais bem torneada perna
com meia branca, sapato e fivella. Ignoro qual o motivo porque Mr. Dillens lhe deixou o chapéu
clerical na cabeça occultando-lhe a coroa. Mui proximo de nós, na extrema direita da tela está um
menino brincando com o canário que trouxera uma das amigas da noiva; e no chão se entretém
uma menina de quadro ou cinco annos metendo na bocca

u m pouco de doce, olhando com

algum receio para o cão felpudo que lhe deita a pata sobre o vestido como para fazer-lhe
comprehender que também quer tomar parte no banquete. O contraste das diversas paixões, o
b e m estudado de cada figura, a vida, a expressão verdadeira de todas as phisionomias são
qualidades muito notáveis n'este sympathico episodio. Conhece-se que o quadro é óptimo porque
o publico apenas o vê pára diante d'elle explicando-o e rindo: se a pintura fosse um quasi nada
mais vigorosa teria dobrado o mérito.
Mr. Bogniet occupa hoje um distincto lugar entre os miniaturistas a óleo: o seu
trabalho, que intitula «Um sonho depois do baile», é precioso. A formosa dama dorme encostada
a uma ottomana azul, e n'aquella expressão angelical ha o quer que é que explica u m sonho feliz.
Nas carnes nem um só toque, n e m vestígios de manejo de pincel, entretanto que a cutis tem a
frescura da roza e a transparência natural. Traja vestido branco com finíssimas rendas de
Bruxelas; tem cabellos pretos e os braços estão cruzados sobre o collo; tudo isto é executado de
m o d o que a imagem parece ser vista n o apparelho photographico. Este primor está vendido ao
principe de Galles por um conto de réis. Vai bem a pena, exc.

mo

snr. conde de Samodães,

esmerar-se a gente no trabalho em paizes onde as obras de arte se pagam de semelhante m o d o ; a
dimensão do quadrosinho que toda a gente vai admirar não excede a altura de 30 centímetros, á
parte o caixilho.
D o mesmo author ainda prende a attenção dos espectadores a scena intitulada «A
visita à viuva». A pobre mulher sentada com uma creancinha ao collo olha com dôr e resignação
para as duas damas aristocraticamente

vestidas, qual d'ellas

a mais formosa, representadas na

idade feliz dos 16 annos; conhece-se que estas divindades se interessam vivamente pela sorte da
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desventurada, que tem a seu lado dous innocentes mais tarde seu amparo e consolação nas longas
horas de saudade. Uma cousa é a pobrissima descripção que faço, outra é observar o quadrosinho
no seu todo, a vida que anima todas as physionomias, a pureza das linhas, a delicadeza do pincel,
e finalmente a perfeição em tudo!
A Bélgica tem n'este género pintores de primeira ordem.
Mr. Alfredo Stevens expos 18 quadros; são os seguintes: «A visita», «A Dama Rosa»,
«Todas as felicidades», «Rentrée de monde», «Innocencia», «A pensadora», «Miss Fannette»,
«Ophélia», «Flores do outomno», «A índia em Pariz», «O tempo é incerto», «A consolação», «Uma
dolorosa certeza», «Uma manhã no campo», «Uma carta interessante», «A mendicidade tolerada»,
«Uma duqueza», «Os amores eternos». Em quasi todos este quadros a parte em que estão
representados setins, sedas, velludos, etc., é levada á ultima perfeição. As galerias antigas, posso
affirmal-o, não nos offerecem melhores exemplares, e raros se encontrarão tão bons. Já se vê que
se a pintura a óleo não tornou a chegar á altura a que foi levada em outras especialidades, n'esta
tem caminhado de um modo incrível na estrada do progresso.
Tenho roubado muito tempo a v. exc.a e ao bondoso leitor com as minhas insipidas
descripções artísticas, e por isso concluo já esta carta, tendo a honra de ser, excm.° senhor, com
inalterável dedicação e respeito.
De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado obrig. mo
F. J. Resende.
Pariz 10 de outubro de 1867.
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aumento n.° 170

Exposição Universal
Bellas-Artes
XII
111. mo e exc. mo snr. conde de Samodães - Já tenho saudades do nosso ameno clima e
do nosso céu. Ha sete ou oito dias que a atmosphera está carregadisssima, pairando a pouca
altura das habitações uma nebrina pardacenta. A chuva tem-nos mimoscado, e o sol, quando
apparece, é por muito obsequio aos estrangeiros. A's 6 horas da manhã a luz é escassa e o frio
mal consente ter a penna na mão; todavia cumprirei a minha promessa para com v. exc. a e
trabalharei até ao dia em que deixar Pariz.
H o n t e m , exc.

mo

snr., entrei pela «grande avenida», quando estavam collocando a

estatua de bronze de Pedro o Grande. O monarcha tem na mão esquerda a enxó, encostando-se
a um pedaço de mastro; a direita prolonga-se com o corpo: traja roupão largo, o peito está
descoberto e a calça de meia desenha-lhe b e m as pernas; descansa o pé esquerdo sobre uma
grossa taboa, vendo-se no chão parte de uma ancora. A ideia é excellente, mas não deveriam, á
ultima hora mostrar ao publico uma estatua que no seu todo tão mau effeito produz: é uma
reprodução feita pelo processo galvanoplastico. N o pequeno pavilhão a que se encosta a estatua ha
um optima collecção de taças, vasos, escudos, baixos-relevos, medalhas, bustos e uma armadura
completa, que é necessariamente obra de Benvenuto ou da sua eschola, a qual é toda esculpida
com baixos relevos, representando batalhas romanas. D e cada lado da porta collocaram uma
estatueta menor que o tamanho natural representando Dante e Beatriz. Estes óptimos trabalhos
são fundidos na casa de Leonnet Frères. A estatua de Pedro o Grande é colossal e foi fundida de
u m só jacto não se lhe conhecendo a mais pequena imperfeição. Hoje fazem dos metaes o que se
pôde fazer com a cera.
O u t r o dia, entrando em um outro pavilhão de vários objectos de ferro fundido, vi
u m cabo de extraordinária grossura com um nó e uma grande barra de ferro, forma curvilima,
com outro n ó , como se fosse dado em u m cordão. N'esta mesma exposição estão laminas de
ferro, cerca de um metro e tanto de altura por 10 centímetros de largura, medindo de extensão 8
a 9 metros, nas quaes se vêem introduzidas algumas balas ponteagudas, e em outros pontos o
ferro amassado e fendido, resultado do choque que produziu a bala espherica. Vi igualmente um
altar completo de ferro fundido, e outros trabalhos de grande proveito e estudo para aquelles a
quem pertence estudar esta especialidade.
Entrando hoje em um lindo edificio ao rez do chão, em que a architectura romana
sobresahe aclmiravelmente entre tanto chalèts suissos, pavilhões e casas mouriscas, japonezas,
chins, etc, vi collocado na janella do fundo u m quadro religioso de forma

circular pintado no
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vidro: representa «Jesus coroando a Virgem». N ã o imaginei que se podesse levar a tal perfeição a
pintura das carnes: é como se vissemos uma miniatura. As roupagens são acabadas e estudadas
com o mesmo escrúpulo. O sentimento que ha no rosto das imagens e o estylo do desenho fazme parecer que aquillo é quadro copiado de alguma pintura de Raphael, Leonardo de Vinci ou
suas escholas.
Enriquecem igualmente esta bonita e b e m disposta exposição duas estatuas de
bronze encontradas nas escavações de Herculanum: além d'estas, ha mais duas no palácio, de que
fallarei a v. exc. a quando tractar de apresentar-lhe o meu juizo acerca da estatuária. Vi mais em
um prato «A cabeça de leda», grandioso desenho similhando o de Carache; a pureza das linhas e a
côr não foram alteradas no forno. N'este género vi expostas mais louças com pintura de ornato e
figuras.
A'entrada do edifício está uma boa estatua de barro vermelho cozido, que representa
«A bacchante a divertir-se com o thyrso», collocada entre dous elegantes vasos; sobre o poente,
lateral esquerda do edifício, olham para quem passa três grandes vultos: é Socrates, Mazaniello e
Raphael.
Esquecia-me, excm.° snr., que ainda estou na Bélgica, onde nos demoraremos pouco
tempo.
Quasi todos os pintores desta pequena nação são condecorados e teem recebido
vários prémios em algumas exposições. Mr. AlexandreThomas apresenta-se despido de vaidades
humanas, vindo á exposição como a sua obra sem mais documento algum. «A Virgem no
calvário», é o único quatro deste pintor. Sentada por terra com a cabeça reclinada sobre a cruz,
onde seu amado filho soffrera o martyrio, a Virgem, com os olhos erguidos para o céu, parece
sentir a dôr immensa que lhe dilacera o coração. N ã o se pense que ha no rosto expressão
dolorosa; nada d'isso. Admira-se o sentimento divino n'aquelle abatimento moral, n'aquelle olhar
tão expressivo, na pallidez do rosto, sem haverem contracções musculares. A dôr está
reconcentrada, porém o reflexo d'essa mesma dôr pinta-se de tal m o d o no rosto, que o
espectador, sentindo-se profundamente impressionado, fica diante d'esté «milagre da arte» sem
poder distrahir-se. «A Virgem n o calvário» vive, respira, soffre: não parece uma pintura. Se diante
da estatua de «Napoleão I nos seus últimos dias» está constantemente um grupo de admiradores,
proximo d'esté chefe de obra, não são poucas as pessoas a contemplal-o, esquecendo tudo
quanto está no mesmo salão. O snr. Molarinho, depois de ter percorrido todas as obras expostas,
quando viu esta imagem, ficou verdadeiramente impressionado. A cabeça da Virgem está
envolvida em um panno quasi branco, que lhe cahe naturalmente sobre o collo; um manto azul é
seu único adorno; tem as mãos apertadas uma na outra; ainda mesmo que não vissemos o rosto, a
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acção das mãos explicaria o soffrimento interior. No chão está a coroa de espinhos; o céu
apresenta-se carregado, sombrio, triste, e só um raio de luz brilhante faz sahir da tella a imagem
da mãi de Deus. A este distincto pintor não conferiu o jury um premio nem uma menção
honrosa! Diremos com Viriato trágico:
Vi os aduladores mui possantes.
O mérito mui fraco e desvalido.
Mr. Burger, escrevendo a respeito das injustiças feitas uma e muitas vezes ao
distincto paisagista mr. Theodoro Rosseau, conclue assim: «Durante 15 annos foi-lhe prohibida a
exposição nos salões!» Não era odioso?! E que ganhariam com isto os Bideaux do Instituto? Qual
é o pintor cujo nome apparece sempre quando censuram ao jury académico a proscripção dos
homens de talento? A Mr. Thomas não prohibiram a exposição da sua obra, mas o jury imaginou
que ella não existia. As honras passam e os quadros ficam, diz ainda Mr. W. Burger, e eu sou da
sua opinião. <A. Virgem no calvário», repetirei, é uma das jóias da exposição universal
Entre as 186 pinturas a óleo que a Bélgica apresenta, fallei das que me
impressionaram mais, e se algumas não forem descriptas, é uma falta involuntária, que remediarei,
podendo, quando estiver no Porto com mais algum descanso.
Mr. Guffens expoz 21 cartões, representando assumptos religiosos, que lhe serviram
de modelos para as pinturas a fresco executadas na igreja de S. Jorge em Anvers. São trabalhos
que reúnem duas excellentes qualidades: a do desenho e do sentimento religioso; a proporção de
cada figura é de três partes do natural.
Mr. Swerts apresentou 6 cartões desenhados: são igualmente modelos das imagens
executadas a fresco na igreja de S. Jorge: ha d'elle um outro cartão representando «Abrahão
Ortelius», executado na antiga camará do commercio de Anvers.
A Bélgica tem só 19 estatuas, de que fallarei quando tratar d'esté ramos de bellasartes.
Em architectura ha 5 expositores. Mr. Eugénio Carpentier tem um projecto de
construcção da igreja de S. Pedro e S. Paulo em Chatelet; Mr. José Hoste o projecto de uma igreja
gothica; Mr. Leon Suys o projecto de um palácio de bellas-artes, muito lindo; a vista da Bolsa
adoptada para a cidade de Bruxellas; o projecto do monumento a S. M. Leopoldo I, rei dos
belgas; o novo estabelecimento de banhos, em Spá, e um projecto de Igreja.
Mr. José Van Honteghen tem só um projecto de castello e Mr. Charles Vincent o
plano do hotel communal de S. Hainaut; o projecto de restauração da igreja de S. Vandru, em
Mons: são trabalhos que não differem muito dos melhores que a França apresenta n'este género.
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A nossa bonita exposição industrial portugueza continua a attrahir bastante gente: é
com preferencia diante das filigranas, condecorações e argolas das lavradeiras que o publico se
demora, elogiando muito estes productos. As figurinhas de barro, costumes portuguezes, estão
todas vendidas. Se o seu author tivesse mandado grande quantidade, bastantes interesses tiraria;
conhece-se progresso em seus trabalhos, não só pela regulariadade de porporções, mas
relativamente ás attitudes e phisionomias dos camponezes, algumas muito graciosas. Encontramse nas outras secções manequins vestidos representando quasi todos os povos do m u n d o , porém
de que vai isso, se ninguém os leva para sua casa com facilidade? Além d'isso, poucos ou nenhuns
são tão pittorescos como os nossos.
A nossa exposição de machinas é limitadíssima, todavia tem merecido attenção a que
foi construída na fabrica de Massarellos: hontem estavam alguns entendedores a analysal-a,
elogiando-a muito; e a prova é que recebeu uma medalha de I a classe.
Todas as senhoras que passavam proximo da magnifica banheira de mármore se
aproximavam, desejando-a para si, porque, diziam e com muita graça, é muito acciada; faz gosto
tomar aqui u m banho.
Os nossos mármores produzem lindo effeito, especialmente as duas columnas que se
encontram á entrada da rua Portuguesa. Todas as louças de barro estão vendidas e dous ou três
vasos grandes; se mais viessem á exposição, mais se venderiam.
São muito mimosas e habilmente feitas umas flores que estão expostas na Vitrine da
ourivezaria: não sei quem é o seu author, mas parece-me um trabalho muito perfeito.
A meza feita n o Porto, e comprada penso que p o r S. M. el-rei o senhor D . Luiz,
quando visitou a exposição internacional, é com justiça admirada: a certeza das linhas partindo da
circumferencia a convergirem no centro, embutidas com tanta perfeição, é um trabalho que
honra o distincto artifice.
Q u a n d o sahia do palácio encontrei ao passar na secção franceza uma malaquite que
tem marcado o pezo de 2:150 Kilos: imagine-se o tamanho.
Farei o sacrifício de demorar-me aqui até o dia 19 ou 20, pois tenho ainda bastante
que estudar.
Sou, exc. mo snr. conde, com a mais alta consideração e respeito
D e v. exc. a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
Pariz 12 de outubro de 1867.
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x u m e n t o n.° 171

E x p o s i ç ã o Universal
Bellas-Artes
XIV
Ill.mo e exc. mo snr. conde de Samodães -Voltando novamente á secção de bellas-artes
na Suissa, estudei os dous quadros do finado pintor Kunkler, de quem tive a honra de fallar a v.
exc. a na minha carta de hontem. U m d'esses quadros, exc.

mo

snr., representa «João Jacques

Rousseau no castello de Thonon»; o
outro «Um avô embalando o berço de sua neta». Este ultimo é rico de côr e recorda bastante a
eschola de Rembrandt, o célebre pintor flamengo; aquelle traz-me á memoria o grande homem
que teve Génova por pátria e em honra de quem se escreveu o seguinte em um poema inédito:
Ici Rousseou naquit pour l'immortalité
Au prix de son repos ce bien fut acheté :
Exemple de grandeur et de misère humaine,
Son existence, hélas ! fut une longue peine,
Au n o m de la raison et de la vérité,
Il secoua le joug de la société,
Brisa les préjugés et d'une bouche pure
Fit entendre aux mortels l'accent de la nature.

O pintor, compenetrando-se do génio taciturno de Rouseau, imprimiu bem salientes
na sua bella fronte os signaes característicos da melancolia que o dominava. Artista e poeta
desappareceram já, mas a imprensa e as suas obras recordarão nomes tão queridos ás gerações
futuras.
N ã o deixarei de louvar «As núpcias do ultimo dos Ramstein», quadro com figuras
pequenas que exhibiu Mr. Landerer; apezar do colorido ser demasiado convencional, está bem
representado o luxo e o cavalleirosos costumes da epocha em que a alta aristocracia ostentava as
galas de sua grandeza ephemera. O desenho pareceu-me regular e rica a imaginação do pintor.
Mr. Zuber-Bubler expoz «A rainha Bachanal », em que se vê representada a folia
como n'essas noutes em que theatro da grande opera é testemunha de quantas loucuras e alegrias
é capaz a cabeça e coração humano. Passa um carro, onde vão de pé, saltando como loucas,
algumas lindas donzellas vestidas de pierrettes, e em baixo completa a scena bachanal outro grupo
d'essas

fadasinhas

em

caricatura

que dançam,

riem,

volteiam,

fazendo

coro

com

suas

companheiras. Confesso que ha critério, graça movimento apropriado e certa energia no pincel
d'esté artista.
«As lavadeiras no lago Bourget» (Sabóia), trabalho de Mr. Gerardet, teem certo
cunho de verdade, e os longes são pintados com mimo e intelligencia de perspectiva aérea. Ainda
ha mais três telas do mesmo author, que representam «A entrada no valle Lanterbrunnen», visto
tomada em Vallais, e «O sol apparecendo no horisonte sobre o Toccia» (Lago Maior). A primeira
paizagem imitando a tarde fez-me

lembrar com indizivel saudade de alguns dias que já passei

ignorado entre as alcantiladas montanhas do nosso Gerez, verdadeira Suissa portugueza, que não
tem merecido até hoje uma estrada que facilite ao viajante o meio fácil de ir admirar essa
pittoresca e singular porção do nosso solo, pouco ou nada conhecida dos próprios nacionaes.
C o m o lá, vejo n'este lindo quadro a natureza caprichosa

com sua esplendida

vegetação, suas cascatas, seus rochedos, seus precipicios, seus serros elevados e as neves a dourar
as cumiadas quando os sol lhes reflecte seus derradeiros raios. O nosso Gerez não tem lagos, é
verdade, mas em compensação passa-lhe n o seio o rio H o m e m e o Gerez, impetuosos,
indomáveis durante o inverno, que arrastam na sua corrente pedras enormes, dando ao quadro
natural estranho aspecto. A Suissa tem caminhos de ferro, tem «chalets», onde o viajante pôde ir
contemplar

os bellos horrores

d'essa natureza gigante, e nós nem

sequer uma

estrada

macadamisada! Resta-me a mim, obscuro amador do bello, a ventura de ter tão gratas
recordações diante d'esta «muda e eloquente lingua que sillenciosa falia». Além do lago em que se
pinta a imagem enganadora da montanha com forma cónica, pintou Mr. Girardet uma scena da
vida campestre representando as searas, os lavradores colhendo trigo, o carro, os bois, os
carneiros e os pastores nos planos d'além. E ' delicioso deixarmo-nos illudir pela magia da arte!
T o d o s são concordes em que a Suissa abunda em paizagistas, e eu junto a minha fraca opinião
á de authoridades insuspeitas affirmando-o pelo que tenho lido e visto já na
exposição de 1855 n'esta capital, na de Londres e presentemente em Pariz.
Mencionarei alguns nomes que são dignos de distincção, embora certas pennas
demasiadamente severas, algumas vezes injustas e outras tantas parciaes, não concedam, com
raras excepções, a esta plêiade de pintores o lugar a que teem todo o direito n o sanctuario das
artes.
Fallando dos trabalhos suissos, diz Mr. D e la Medelaine: «Ao lado d'esta producção
burguesa e mercante, que deve tão facilmente vender suas obras ás duas Americas, é justo, todavia,
distinguir algumas tentativas menos banaes e de u m cunho mais individual», e, citando alguns dos
mais notáveis talentos, passa a outra especialidade, retirando-se para ir descarregar golpes mortaes
sobre outros artistas.
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Mr. Meuron expoz 5 quadros; distingue-se o que intitula « Dous bezerros e seu
guarda »; os animaes são pintados com energia e óptimo empaste, e suas dimensões não muito
menores que o natural, vencendo por tal motivo maior grau de difficuldade com relação áquelles
que pintam animaes ou figuras em ponto pequeno, aos quaes não poucas vezes succède deixarem
ficar o trabalho menos perfeito nos seus detalhes. A côr dos bezerros é bem imitada e vê-se que o
seu author tem os necessários conhecimentos anatómicos, porque comprehendeu bem as
articulações e contracções musculares de seus dous bezerros, que saltam e brincam sobre a relva
com o cão, fiel guardador do gado, companheiro e amigo fiel do homem.
O snr. Molarinho continua a estudar, quer na exposição, quer no Louvre, tudo
quanto diz respeito á sua arte, e até agora, posso asseveral-o a v. exc. a , ha sido incansável no
trabalho, tirando notas do que p ô d e ser-lhe util. Já visitou na minha companhia o museu do
Luxembourgo, extasiando-se diante dos chefes de obra de Delacroix, o pintor-poeta que a França
chorará sempre, e outro tanto lhe succedeu diante das telas de Flandrin, Muller, Horace Vernet,
etc.
As obras clássicas não são de fácil comprehensão, comtudo o nosso talentoso
gravador tem chegado, graças á sua vigorosa intelligencia, a distinguir as eminentes qualidades
que deram aos pintores como Raphael, Ticiano, Murilho, Rubens e outros, fama e immortalidade.
O nossso patrício já foi apresentado pelo snr. Teixeira e Aragão a Mr. Barry,
gravador mui distincto e director da casa da moeda, que o recebeu com todas as attenções
possiveis, ficando o snr. Molarinho penhoradissimo por tal distincção. Mr. Barry analisou vários
trabalhos do snr. Molarinho, entre elles a medalha em prata que tem o meio perfil do senhor rei
D . Pedro V, os retratos em marfim do snr. governador civil e do snr. dr. Delphim; e dizendo-lhe
o snr. Molarinho qual é o processo que segue para chegar á execução, Mr. Barry lhe fez
comprehender que fazer trabalho assim e do m o d o mais difficil sem o auxilio das machinas
necessárias era um milagre; por isso que respeitava muito o seu talento. Pedindo-lhe o nosso
artista varias explicações relativamente a alguns processos para dar côr ás medalhas, etc, Mr.
Barry teve a singular condescendência de escrever essas explicações, dando-as logo ao snr.
Molarinho. Dito isto, escusado será duvidar-se da rara intelligencia de um gravador que tanto nos
honra.
A casa da moeda, ou antes o palácio, é digna de ver-se, não só pela sua magestosa
architectura, mas pela ordem com que estão collocadas no salão principal as

riquissimas

collecções de medalhas de todas as epochas. Q u a n d o alli acompanhei o snr. Molarinho, sahia o
collega de Mr. Barry, que novamente o convidou para voltar quinta-feira a fim de assistir aos
trabalhos práticos; e, despedindo-se, nos permittiu que subissemos ao segundo andar, onde se
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encontram milhares de cunhos em estantes que accupam todas as paredes de modo que o artista
e mesmo o viajante podem ver os progressos da gravura desde o seu principio até hoje. Observei
que o processo adoptado é esculpir o objecto que se deseja sobre o cunho, como se faz sobre
barro ou cera , e depois pelo meio do balancé imprime-se esse trabalho sobre outro cunho,
evitando-se assim a difficuldade a que se dá o nosso patricio, profundando no metal a sua
escultura. Na casa da moeda também estão por ordem todos os modelos de machinas que são
necessárias para o trabalho das medalhas, de modo que, sendo os gravadores hábeis, fácil é
apresentarem óptimos trabalhos. Sem estes auxilios indispensáveis difficilmente chegaremos em
qualquer dos ramos de bellas-artes a apresentar obras que estejam ao nivel das que se fazem por
cá.
A' manhã concluirei os meus trabalhos no annexo da Suissa e d'esse resultado darei
noticia a v. exc.a
Sou, exc. mo snr. conde de Samodães, com a mais subida consideração
De v. exc.a
Muito att. ° e venerador criado
F. J. Resende.
Pariz 14 de outubro de 1867.
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Bellas-Artes
XV

111.™ e e x c m o snr. conde de Samodães
- Dentro em pouco já não existirão vestígios da antiga praça de Saint-Germain-des
Près, nem de quasi todo este bairro, onde a aristocracia pariziense tivera o seu berço; respeitar-seha, todavia, a igreja, que data, penso eu, do decimo segundo século, ficando intacto este marco
religioso para indicar ás gerações futuras e aos estrangeiros que não conheciam Pariz qual era o
bairro da verdadeira nobreza, que tão bellos, interessantíssimos e variados episódios fornecera ao
espirituoso Balzac.
Os pintores que prestarem homenagem ao immortal Hypolithe Flandrin poderão
ainda, com prazer e saudade, entrar na antiga abbadia e contemplar reverentes esses dous chefes
de obra que o Raphael dos nossos dias deixou nas paredes da capella-mór da mesma igreja: são
«Jesus Christo caminhando para o Calvário» e a sua «Entrada em Jerusalem», afora as imagens
que guarnecem todo o friso do templo. Este h o m e m , que luctou sempre com uma má estrella,
principiou a ser conhecido poucos annos antes da sua prematura morte. Tarde conheceram os
francezes o pintor que tanto illustrára a sua pátria e a arte.
S. Vicent de Paul e Saint Germain-des Près devem estar sempre na memoria de todos
os predilectos das bellas-artes que visitarem Pariz, porque é n'estes dous templos que Flandrin se
immortalisou.
As expropriações vão principiar no dia 15, porque se trata, segundo o plano
adoptado, de fazer um boulevard que, cortando em angulo recto o de S. Miguel, venha passar
n'esta praça e siga até proximo da praça da Concordia áquem do Sena.
D o hábil paisagista Mr. Meuron encontro sete quadros: A vista tomada de Murren,
cantão do Berne, é excellente: contempla-se um precipicio horrendo sobre que pairam aves de
rapina; a neve prateia os pincaros; no fundo da garganta entre dous elevadíssimos rochedos quasi
verticaes, tudo é sombrio, triste, m e d o n h o , como em alguns p o n t o s dos Gerez...Óptima tela!
«O regato de Schmadri» (Oberland) é pintado por Mr. Snell, de Zurich. Vê-se uma
grande montanha, cascatas, pinhaes, planos tortuosos, etc. A execução é vigorosa e o effeito das
massas é bom. Este quadro faz lembrar Calame, o mestre de todos os paizagistas suissos, que tão
cedo legou ao m u n d o suas maravilhosas obras.
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E s t o u diante de outra magnifica vista: é uma torrente que se precipita por entre a
mais frondosa vegetação; seu author, Mr. Diday, intitula-a «A cascata de Giessbacn».
O Souvenir de «Cívita-Castellane» de Mr. Dunal não tem grandes adornos de
vegetação: é melancólica a natureza; entre a cordilheira de montanhas áridas ha uma esplanada,
onde se avistam quatro cavalleiros empunhando as lanças.
Mr. Humbert tem um só quadro, que representa «A primeira neve do outomno na
montanha». O artista pintou u m dia tempestuoso, montanhas escarpadas e elevadíssimas. Os
ramos das arvores estão açoutados pelo vendaval; uma rapariguinha que guia os animaes cobre a
face, assustada pela tormenta, e, encostando-se a um bordão, mal pôde caminhar, meia coberta de
neve, levando pela corda um burro carregado, que tem as crinas em desalinho e a vista espantada.
Adiante vem uma cabra cambaleando. Uma das vaccas, cheias de m e d o , abaixa a cabeça; a outra
ergue-a olhando para os elementos; o rebanho das cabras, quasi escondido ente a neva que anda
n o ar, vem impellido

pela ventania. Triste episodio de vida do campo! O author d'esta obra

merece toda a consideração, porque o seu quadro impressiona seriamente quem o analysa.
D e Mr. Koller ainda encontro u m outro quadro com bois e bezerros; óptimo
trabalho bem empastado, mas fraco relativamente ao effeito geral.
N ã o é menos digno o grupo de almocreves e mulas á porta de uma taberna, onde se
vê o effeito da luz do sol; é uma producção do fallecido pintor de costumes Mr. Simon: intitula-se
«Uma Ostéria» (Italia).
«Uma tarde em Gex», de Mr. Guigon, não é inferior ás telas de seus collegas:
representa um bosque espesso; no alto avista-se u m castello antigo e sobre a direita montanhas de
u m tom roxo, que é o effeito do sol á tarde: esta pintura lembra muito a côr e estylo de Calame.
Mr. Potter expoz um lindo pôr do sol que apparece por entre os bosques reflectindose no lago.
Agradou-me

muito

o

quadro

de

Mr.

Albert

de

Meuron

representando

«Bergamasques guardando seus rebanhos proximo da Bernina». N ã o ha arvores n'este paiz. Os
pastores descansam em graciosas attitudes á borda de um lago mais pittoresco que o de
Vincennes, porque a mão do h o m e m debalde se cansa em querer encontrar o segredo das obras
creadas p o r Deus. A o lado dos pastores está o cão e mui perto os carneiros pastando; o colorido
é quente, porque o hábil pintor escolheu a hora da tarde. Duas boas qualidades tornam distincta a
obra de Mr. Meuron, que vem a ser: vigor e excellente methodo de trabalho.
Mr. Bodmer tem u m bonito quadro com effeito de neve. Eis-aqui outra bella
paizagem de Mr. Girardet; Mr. Schiffmann pintou uma marinha, onde se vêem dous barcos á
288

vella, e Mr. Zimmerman um paiz montanhoso que representa «O valle de Anzasca, monte Rosa»,
trabalho digno de observação, porque é executado com maestria e conhecimento dos effeitos de
luz em um dia de trovoada.
Mr. Duval lembra alguma cousa Claude Lorraine, porque pintou com muita
intelligencia o seu «Souvenir de Esteris» (Var). E'notavel «A torrente dos altos Alpes» de Mr.
Castan, de Genebra. Este quadro lembra um que ahi se exhibiu no Palácio de Crystal, pertencente
á eschola franceza. N'esta tela a luz derrama-se quasi perpendicular, desenhando os ângulos vivos
da penedia e das montanhas que se contornam no ar puro e brilhante.
Passou agora um cavalheiro proximo de uma paizagem das mais secundarias, dizendo
a sua esposa: «Olha, parece que se pôde passear debaixo d'aquelle arvoredo.» Que homem tão
feliz!...
Estou diante do paiz que Mr. Zelger intitula «O romper de alva sobre o monte
Pilatos». Contempla-se uma cordilheira de montanhas, por entre as quaes passam os raios do sol,
dando tom côr de rosa aos montes de além. As cores azuladas da atmosphera banham a fralda
das montanhas e o lago que as contorna.
A'parte estes trabalhos, ainda ha outros magníficos, mas como me não é possivel
tomar notas de todos passarei á sala das medalhas, gravuras, esmaltes, aquarellas, e producções
architectonicas.
Mr. Bovy tem seis medalhas em bronze, cujos trabalhos são firmes, nítidos e bem
modelados; de Mr. Mertz encontro «O advogado Nicolau de Wengi», óptima gravura no estylo de
Raphael Morgnem; de Mr. Weber cinco trabalhos habilmente gravados, assim como de Mr.
Girardet seis gravuras de subido mérito. Mr. Jules Hébert, de Genebra, expõe duas óptimas
aguarellas.
Prestei a mais séria attenção ao admirável retrato de Mad. A. C , pintado em esmalte
por Mr. Prochietto, residente em Genebra. O nome do author não me parece suisso, mas isto
nada influe para que deixe de me confessar seduzido por tal primor de arte que poucos rivaes
terá. Não me consta que o author d'esté trabalho fosse premiado.
M.ne Juliette Hébert toma igualmente parte n'este glorioso certame, apresentando
trabalhos em esmalte de mérito quasi igual ao retrato que mencionei. «A adoração dos pastores»,
copiada pelo quadro original do Espanholêto, é uma pintura tão brilhante, tão fiel, como se
viramos o próprio quadro em miniatura. Não são menos dignos de admiração os seguintes
trabalhos da mesma distinctissima pintora: «O retrato de Santo Ours», « O frade compondo seu
habito», copiado pelo original de Van Muyden; «O retrato de M.Ue Julie Héberlin», copiado do
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original; «O retrato de Mad. H.», igualmente copiado pelo natural. Ha ainda o retrato de M. James
Audécoud (antigo presidente das bellas-artes) e um retrato de menino tirado do natural.
A' vista de tão bella exposição não posso deixar de prestar culto e homenagem a um
talento que rivalisa com os primeiros da exposição universal n'este género. Quando mãos de
femininas pintam assim, o homem e o pintor devem confessar-se vencidos.
Mas nós, excm° snr. conde, como v. exc.a muito bem sabe, já tivemos em bellas-artes
e nas lettras senhoras respeitabilissimas pelo seu talento. Não esqueçamos D. Ignacia Pimenta
Cradote, de quem existia no mosteiro benedictino de Tibães um quadro a óleo representando «A
sagrada família», pintado pela mesma senhora em 1717. Recordemos também o nome de D.
Izabel Brown, que viveu no século XVIII, pintando muito bem a óleo e sendo distincta nos
retratos; D. Izabel de Castro, filha do I o marquez da Fronteira, senhora distincta, que pintava e
escrevia com notável talento. Tivemos mais D. Izabel Maria Rita, natural do Porto, que viveu no
século XVIII, distinguindo-se entre os melhores professores em pintura e desenho, sendo
eminente em miniatura. D. Luiza de Faria e algumas outras senhoras não foram menos distinctas.
Mas o amor pelas bellas-artes, como o sublime amor de família em que as nossas
patrícias são inexcediveis e raríssimas vezes igualadas, esse sentimento ainda se não extinguiu;
pelo contrário, attinge a perfeição, desenvolvendo-se progressivamente, e a prova é que conheço
em Lisboa a exc m ' snr.' D. Olímpia de la Lippe Chalbert, talento superior para os retratos a óleo e
para a litteratura, e a exc m ' snr.' D. Maria Honorína Gomes de Souza, natural do Porto,
desenhadora de primeira classe, e ainda outras damas de cujos nomes me não recordo. A nossa
invicta cidade tem a gloria de contar ainda nomes illustres na presente geração, como por
exemplo, a excm" snr." D. Rachel, irmã da exc.m" snr.' D. Honorína, hoje residente em Lisboa;
temos a distinctissima miniaturista a exc m" snr." D. Francisca de Almeida Furtado, a exc m snr. D.
Maria Galvão, de quem v. exc.a terá visto mui lindos trabalhos a óleo. Não é menos distincta a
exc.m' snr" D. Maria da Gloria da Fonseca Vasconcellos, cujos desenhos e retratos a óleo já vimos
expostos no Porto; finalmente ainda ha algumas senhoras portuenses dotadas de grande vocação
para as artes e de quem com immenso pezar não cito os nomes por me não ser possível, tão
longe da pátria, havel-os na memoria.
Esta carta vai demasiado longa, snr. Conde, por isso concluo breve o que tenho a
dizer acerca da Suissa.
Esquecia-me mencionar os nomes de Mr. Loppé, de Génova, que expoz três
paízagens tão vigorosas e pintadas com a firmeza que caracterisava os trabalhos do célebre pintor
francez, já fallecido, Mr. Decamps. <A festa dos luctadores suissos» de Mr. Auguste Bachelin é
muito linda; prende a attenção o grupo do centro em que se vê um rapaz bem proporcionado de
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pé na acção de segurar no ar o seu adversário, que de um salto lhe

fincou as mãos sobre os

h o m b r o s , e aquelle, empurrando-o, o faz ir cahir de pé a alguma distancia: são exercicios
gymnasticos que temos visto muitas vezes nos nossos circos, já que não temos escholas para tao
util desenvolvimento phisico como aqui se encontram, inclusivamente para as senhoras. A
composição d'esté quadro está segundo as regras de arte; a claridade concentra-se

nos

protagonistas, não deixando de estar bem visiveis os espectadores da lucta.
Mr. Meuron tem, além do quadro já descripto, mais seis, em que revela os dotes de
sua não vulgar intelligencia.
Mr. Jacottet inspirou-se de Calame quando pintou o bello paiz que tem na exposição
intitulado «Aar e o Erlenbach, na Handeck» (Berbe).
Mrs. Berthoud, Sordel, Zimmermann, D u m o n e Mr. Veillon são ainda distinctos
paizagistas, e mais alguns que não tive tempo de estudar bem. N ã o devo olvidar os nomes de
outras damas que se distinguem também em pinturas de esmalte. M."6 Annen espoz « U m grupo
de flores»; M.Ue Fany Chatel «A Anthiope», copiada do quadro de Corregio, trabalho a todos os
respeitos excellente; e M.Ue Arma Collingnon «Uma pobresinha», a pastel; M.Ile

Suzainne

D u c h o s o l seis trabalhos também em esmalte; Mad. Jeanne Gillet, de Génova, expoz o fragmento
de um quadro de Vanloo, copiado por uma gravura. D e Mad. Erica Lagier encontro um desenho
a pastel intitulado «O somno»: de Mad. Lamuniére-Franel «A virgem de Sevilha», cópia de
Murillo, e «O romper de alva», copiado de um fresco de eschola italiana. M."e Louise Revon tem
um retrato a pastel, e Mad. Stocker-Escher três trabalhos a aguarella muito bons.
Oxalá que as nossa talentosas patricias se estimulem á vista de tanto nomes
femininos que honram brilhantemente esta exposição, e que, perdendo sua natural timidez,
tornem conhecidos seus trabalhos em algumas das exposições futuras. Ninguém mais do que eu
desejará a sua gloria.
N a secção de architectura não encontro mais que cinco trabalhos: é o projecto de
uma fonte para a Suissa, de Mr. Robert Dorer: projecto de edifícios académicos, por Mr. Jules
Magnin; projectos de igrejas e monumentos, p o r Mr. Ferdinand Stadler; o projecto de um theatro
para o Rio de Janeiro, por Mr. Godefroy Semper; e um projecto de igrejas e de diversos
m o n u m e n t o s , por Mr. Jean Chirst Kunkler. Mr. Frederic Jaeger expõe um plano de annexo das
bellas-artes para a Suissa.
Qualquer d'estes trabalhos poderiam figurar entre os bons que a França expõem.
Bem ou mal, exc. mo senhor, está concluída a visita á secção da Suissa. N a seguinte
carta occupar-me-hei das bellas-artes nos Paizes Baixos. Ainda não fixei o dia da minha partida,
mas penso que não passará além do dia 24.
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Sou, exc.mo senhor, com todo o respeito
De v. Exc.a
Muito att.° e venerador criado
F. J. Resende.
Paris 16 de outubro de 1867.
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Bellas-Artes
XVI
111.*"0 e exc. mo snr. Conde de Samodães
- Os Paizes-Baixos occupam n o parque uma posição quasi igual a respeito do Sena,
como aquella em que na carta geographica encontramos este reino em relação á Suissa.
Cheguei á Hollanda, e x c m o snr., sem gastar dinheiro

e sem me dar ao trabalho de

atravessar Bade e a Prussia Rhenana. - Mais uma vantagem para os que necessitam aproveitar
t e m p o , e essa vantagem vem das grandes exposições universaes.
A commissão encarregada de construir o annexo das bellas-artes não imitou a Bélgica
nem a Suissa apresentando uma pretenciosa fachada. O seu salão térreo, está meio escondido
entre viçosos arbustos, que não brilham como os nossos, porque lhes falta o sol de Portugal;
alguns d'elles interrompendo os ângulos rectos das lindas architectonicas dão ao edifício bonita e
singela apparencia; este edifício proximo como está do jardim reservado (onde estudei já o aquarium
marítimo), se presta muito mais ás observações artísticas do que se o construíssem no labynntho
inexcedivel das outras nações que, quasi confundidas e como suffocadas por falta de espaço, se
abraçam fraternalmente.
D e cada lado da entrada do edifício está u m leão de bronze sobre o seu pedestal: é
uma soffrivel esculptura de Mr. Schutz.
Transpondo o limiar da porta deparei com u m biombo collocado transversalmente,
onde se acham penduradas oito aguarellas. - Seja m e permittido, e x c m o snr. conde, inverter a
ordem seguida n'estes estudos, porque é mais fácil ir observando o que encontro no salão á
medida que vou caminhando do que cançar-me a procurar primeiro os quadros históricos,
mythologicos ou biblicos, e depois os de género e paizagens.- Q u a n d o tratar de escrever o meu
relatório para o governo então darei nova forma aos meus trabalhos.
Astisticamente

fallando,

exc m o

snr. conde, parece-me

que poderemos

deixar

caminhar, quasi a par na estrada do progresso a Bélgica e a Hollanda, concedendo todavia áquella
u m passo mais adiante d'esta. E comtudo forçoso é confessal-o, a Hollanda apresenta-se muito
b e m , tendo obras de que fallarei depois a v. exc. a , que são superiores a algumas da Baviera, da
Bélgica e da França.
Duas aguarellas, cujas figuras terão palmo e meio de alto, me captivaram a attenção,
já pela qualidade do trabalho, já pela altura em que se acham.
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Uma d'ellas representa «Barends e Heemskerk; aquelle de pé apontado para o mappa
que se vê pendurado na parede; este sentado á meza com a penna na mão tendo diante de si a
esphera terrestre. Qual seria a ideia do pintor?
O celebre marinheiro Jacob Van Heemskerk que meditabundo faz os seus estudos
geographicos, estará porventura representado em 1596 antes de fazer as primeiras tentativas para
encontrar o caminho mais curto das índias Orientaes, dobrando o norte da Europa e da Asia, ou
quando em 1607, já com o titulo de vice-almirante, á frente de uma frota hollandeza venceu nas
aguas de Gibraltar a frota hespanhola superior em forças, mas que elle destruio completamente
tendo a gloria de encontar ahi o seu tumulo ao lado de Davila, seu antagonista?
Deixemos ao pintor a sua ideia, e o amor das cousas pátrias, porque elles teem como
nós uma bella pagina na historia, e vamos, snr. conde, ver se a arte ajudou a sciencia. Ajudou. A
phisionomia dos dous personagens explica bem o assumpto; a acção é naturalissima; o pincel
correu livre, deixando vigorosas aguadas como antes o crayão desenhara traços firmes e linhas
geraes, puras e severas. O interior da casa é como convinha ao h o m e m de que se trata: ha alli
apenas o necessário; alguns moveis de estylo gothico e como único adorno uma pelle de urso do
mar do polo estirada na parede, e um pequeno modelo de navio sobre o fogão.
O outro quadro do mesmo author não tem mais que duas figuras. Este assumpto,
como o da «Passagem no lago Brientz» de Mr. Vautier, não tem um titulo que o explique bem.
DÍ2 Mr. Bisschop que é «O berço vasio». E que mais? Vamos ver. A' direita do espectador está
uma mulher, a quem os annos apagaram quasi todo o fogo da mocidade, quasi toda a belleza do
seu meio perfil; esta mulher tem as mãos apoiadas sobre o encosto de uma cadeira antiga onde
está u m livro grande aberto; á esquerda contempla-se outra sympathica mulher na idade em que o
sol deve dourar a existência feminina, como petrificada pela dôr. E ' uma desditosa mãe vestida de
escuro, com as mãos postas uma sobre a outra, a cabeça mergulhada n o peito fixando o berço
d'onde lhe roubaram para o cemitério o corpo inanimado d'aquelle anjinho, que havia sido o
primeiro fructo do seu amor conjugal!
Impressionado com a ideia e com o sentimento que de per si só exprime esta jovem
mãe, dei por concluida n'este dia a minha tarefa e entrei no parque recordando estes sublimes
versos de Castilho:

O n d e os que amei? Sumiram-se.
O n d e o que me fui? Deixou-me.
D'elles, só vãs memorias!
D e mim, só resta um nome.
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N o abysmo do pretérito
Desfez se choro e rir.

Desfez-se! E quantas lagrimas
Brotaram d'alegrias!
Desfez-se! E quantos júbilos
Nasceram d'agonias!
Como está o correio a partir não posso ser mais extenso; por isso, exc. mo snr., me
apresso a assignar-me
D e v. cxc. a
Muito att.° e venerador criado e obrigado
F. / . Resende.
Paris 17 de novembro de 1867.
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Exposição universal
Bellas-Artes
XVII
111mo e exc mo snr. conde de Samodães.
- Na minha carta de ontem tive a honra de fallar a v. exc.a acerca do merecimento artístico de
Mr. Bisschop como aquarelista: não lhe cede o campo Mr. Crayvanger, expositor do quadro
intitulado «O triumpho de Cimabue em Florença». Se as telas em que se representam scenas de
dôr nos tocam o coração, não nos impressionamos menos quando a pintura vem recordar
epochas em que os reis, os nobres e o clero trabalhavam com fervor para o engrandecimento das
artes e da litteratura. A aquarella que observo, traduz um dos dias de gloria de Cimabue, o
verdadeiro creador da pintura moderna na Italia, nascido em Florença em 1240. Mr. Crayvanger
tirou o seu assumpto d'aquella parte da vida do pintor florentino, na qual a historia diz que, tendo
pintado um quadro da Virgem, esse quadro fora levado em solemnidade pelos chefes de governo
da republica e acompanhado pelo povo de Florença até á igreja para onde era destinado. A' porta
do templo está a respeitável figura do bispo com o clero e Cimabue, tendo o pé no primeiro
degrau da espaçosa escada, mostra ao prelado a sua obra, que um escravo traz suspensa de uma
aste de pau; adiante do escravo caminha uma engraçada donzella, ébria de alegria, tapetando a
terra com flores, e entre a multidão vêem os músicos tocando instrumentos. No conjuncto das
diversas figuras se distingue um homem de capuz vermelho, cuja tinta é vigorosíssima, sendo
correctamente desenhado, assim como todos os outros. A' direita do espectador vê-se uma fonte
monumental e á esquerda o templo ornado com grinaldas de flores.
E' assim que outr'ora se reverenciava a arte quando a fé , o enthusiasmo, o amor
pátrio estava em todos os corações. Hoje há menos protecção e lavra o peior de tiodos os males
nas diversas classes sociaes, que é - o indefferentismo -; por isso tarde ou nunca volverão dias de
tanto explendor.
Diz a historia que, sendo reconhecida a superioridade do talento de Giotto sobre o
de Cimabue, seu mestre, dera isso motivo a que Dante escrevesse este verso, que Mr. Crayvanger
transcreveu na parte inferior do seu quadro:
Credea Cimabue nella pintura
Tener lo campo, e d'ora ha
Giotto il grido;
Si che la fama di colui oscura.
(Inferno.)
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Mr. Tetar Van Elven expoz uma «Corrida de cavallos em Epsom», oprima e vasta
composição, que já está vendida. (São os melhores prémios).
As outras aquarellas e alguns contornos de composição a lapis dispensam-mee por
certo o trabalho de me occupar d'elles.
Transpondo o lugar occupado pelas aquarellas, detive-me diante da marinha, a óleo,
que Mr. Gruyter intitula «A praia de Scheveningue». O pincel é livre e vigoroso, notando-se
grande conhecimento de perspectiva linear e aérea. U m pouco distante da praia navegam á vela
dous barcos como os que transportam sal para Lisboa; mais ao longe se avistam alguns em
diversas direcções e no extremo horisonte u m outro que quasi se confunde com a atmosphera. E '
esta uma interessante tela que p ô d e hombrear com as melhores que já vi na Bélgica e na Suissa.
Mr. Burgers expoz u m quadro de género que tem p o r titulo «Domingo depois do
meio dia». Este artista não tem a alma repassada de melancholia. A' sombra de uma arvore está
deitado, lendo no seu livro, u m h o m e m novo em mangas de camiza, e uma dama, provavelmente
sua esposa, com uma flor na m ã o , tendo a outra sobre o banco, ouve com prazer a leitura. O cão
dorme no chão, e ao lado está o fogão portátil, uma taça, pires, cafeteira, etc. E ' um bonito
quadro executado com certa intelligencia.
Ainda outro quadro de género que é pintado intelligentemente por Mr. Vervier.
Sobre um fundo de mar se passa uma scena interessante que tem lugar sobre a mesma praia de
Scheveningue, em que fallei ha pouco. Como figuras principaes representou o author um
camponez sentado, levantando nos braços um menino e ao lado um velho marinheiro, fazendo
dançar u m bonifrate para entreter a creancinha; a mãi, formando o conjuncto d'esté grupo, que
parece fora apanhado no natural, ri olhando para seu filho; mais para o lado, distante um pouco,
vejo uma menina com a mão no ar, parecendo fallar com a sua boneca, que segura com extremo
cuidado; no segundo plano, e ainda da mesma família, segue seu caminho outra rapariga, que leva
ao collo uma creança; outra vai a pé puxando-lhe pela saia e chora olhando para a que tem a
boneca. A execução parece-me um pouco tímida, mas o colorido é limpo, havendo muita
naturalidade na acção em geral.
Mr. Cuncaus pintou dous lindos cães felpudos na acção de espreitar a caça: u m
d'elles tem o pé de diante n o ar, o outro segue o companheirio com os olhos fixos na lebre que
está perto do espectador aninhada e tímida entre a herva. Optima execução, desenho e vida nos
três animaes!
D o m i n a ainda o sentimento da alegria n o quadro de Mr. Phillipeau, que representou
na sua única tela «Um improvisador italiano» proximo de uma paisagem encantadora como são
férteis na Italia, tocando encostado a uma parede; o improvisador tem em torno de si, escutando297

o com ineffavel prazer, as mais bellas camponezas, filhas d'esse paiz fadado para as artes. E '
excellente a execução d'esté pequeno quadro; a composição é graciosa e o effeito de optica é
realmente apreciável.
Mr. Springer expoz «A vista do mercado principal de Munster, com a casa da
camará». Confesso que é uma oprima perspectiva de edifícios notáveis com uma igreja gothica
imitando o effeito de sol: os mais pequenos detalhes não escaparam ao olho observador do
artista, que não contente com haver executado uma obra de tanra difficuldade e paciência, quiz
completal-a, enchendo a praça de povo, onde se estudam os mais variados effeitos de sombra, luz
directa e luz de reflexos. Esta tela terá, se me não engano, seis palmos de largo.
Já apresentei o nosso patrício o snr. Molarinho a Mr. Adolphe Yvon, o qual, bem
como a sua exc. , m esposa, se dignaram receber o nosso illustre gravador com toda a deferência.
Tive o maior prazer de mostrar ao insigne pintor os trabalhos que o snr. Molarinho havia levado,
e pelos quaes mereceu rasgados elogios.
Mr.Yvon

está pintando

uma

allegoria

para

os

Estados-Unidos,

composição

vastíssima, em que o grande artista mostra que não é só distincto como pintor de batalhas, mas
que tem imaginação para tratar assumptos como aquelles, em que fora tão célebre Pedro Paulo
Rubens.
N o cavalete do meu antigo mestre, de quem fallarei sempre que tenho ocasião, não
só porque lhe devo todo o respeito, mas por ser uma das primeiras notabilidades do m u n d o
artístico, está apenas o esboço para a allegoria. O quadro encommendado deve ter, penso eu , dez
ou onze metros de largo com altura correspondente. C o m a mais delicada cortezia nos mostrou
o illustre professor todos os esboços desenhados a carvão, que executou para o seu quadro,
escolhendo de entre elles um que havia promettido ao meu particular amigo e distincto paizagista
lisbonense, o snr. Thomaz José da Annunciação, verdadeiro ornamento da clase artística. Este
esboço, assignado pelo seu author na presença do snr. Molarinho, tem dobrado merecimento, e
como tenho de o levar para o Porto, me não esquecerei de o mostrar a v. exc. a .
Digne-se, exc. mo snr., contar-me n o numero de seus admiradores e conceder-me
ainda a honra de ser
D e v. exc.a
Muito att.° e venerador criado e obrigado
F. J. Resende.
Paris 19 de outubro de 1867. (*)
(*) Nas duas cartas ultimas deve lêr-se outubro e não novembro.
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Exposição universal
Bellas-Artes
XVIII
111.™ e exc. mo snr. Conde de Samodães
- A Picareta do obreiro já demoliu até os alicerces quasi todas as propriedades que
contornavam a praça de Saint Gernain-des-Prés. Resta apenas intacto o antigo hotel Camões, que
terá a mesma sorte em Janeiro proximo. Esta vantagem para os hospedes custou uma boa somma
ao seu proprietário, o snr. José Domingues.
N o dia 15 principiaram as demolições. A praça e as ruas contíguas semelhavam o
quadro da feira da Ladra, porque todos os inquilinos se viram na dura necessidade de expor suas
mobílias na rua, uns vendendo seus objectos em leilão, outros, os que mais bafejados são da
fortuna, fazendo conduzir o que lhes pertencia, nos carros de mudas. As escadas foram foram
logo arrancadas e descidas por cordas para a rua, provavelmente para não dar lugar a que os exmoradores voltassem a seus domicílios; mas aqui não se faltta ao respeito á lei, porque diante
d'ella todos são iguaes; aqui não valem empenhos: dinheiro ás vezes, e a prova é que o meu
patrão fica, como já disse a v. exc. a , até janeiro. Se o nome do príncipe dos nossos poetas
portugueses vai desapparecer, assim como o antigo hotel, encontral-o-hemos mais tarde no fim
da rua Bonaparte, na casa que faz frente para o parque do Luxembourg, porque penso eu ser esta
a nova habitação do honradíssimo portuguez; mas se, por qualquer circumstancia, se fechasse o
hotel, veremos o nome de Camões n o honroso lugar, que o génio civilisador da França lhe
escolhera, gravando-o entre os nomes illustres que toda a gente lê na fachada principal da
bibliotheca de santa Genoveva.
Até aqui, exc.™ snr., nada encontrará v. exc. a que se pareça com bellas-artes, porém
sejam-me permittidas estas divagações, visto ser tão espinhoso o meu trabalho.
Voltemos, pois, aos Paizes Baixos.
A o lado do quadro que descrevi na minha carta de antes de hontem encontro outro
de Mr. Lingeman, que é intitulado «Depois da victoria». N ' u m a casa de bella apparencia está um
grupo de guerreiros que recordam a nossa gloriosa epocha de 1640: cada um d'elles tem seu cálix
na mão. Estas figuras contrastam bem com as duas formosas damas, esbeltas, aristocraticamente
vestidas, que, próximas de um nobre fidalgo, olham para as jóias que este lhes indica. Os objectos
tentadores estão em u m cofresinho que um soldado, de joelho em terra, apresenta dentro de um
elmo, emquanto outro tira mais objectos de adorno de uma caixa antiga. N o fundo da sala está
um h o m e m doente sentado n'uma pultrona , a quem a servente ministra remédios. N o centro da
casa vê-se um candelabro antigo e uma bandeira encostada á parede. As damas namoram as jóias;
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os guerreiros cantam victoria, e no fundo da sala está o enfermo, que é o quadro da triste
realidade e o espelho das illusões de um dia!... Este artista é dotado de bellas qualidades; é
pensador, é colorista e tem a bossa da composição: perdoe-se-lhe, pois, alguma timidez no pincel.
Vamos ver o que ha do finado Mr. Kockkoek. Uma vista que não havia mister de
titulo, representa «O inverno». E o inverno nos paizes do norte já v. exc. a sabe como é cruel. O
pintor hollandez, a quem não faltavam dotes intellectuaes, mostrou-nos na sua pequena tela a
neve prateando o arvoredo despido de folhagem, campinas, o rio que torneia, a choupana que se
destaca escura e lugubre sobre a brancura, e uma rapariguinha caminhando para

sua casa com

agua á cabeça. Mas o céu vem aclarando a um lado do quadro, o que rouba ao effeito da neve a
sua monotonia.
Muitos teem passado diante d'esta e outras pinturas, deixando ficar os nomes de seus
authores n o olvido; não é assim que se trata quem se distingue e tem talento. N e m todos podem
crear n'estes paizes uma roda de admiradores que elevem seus nomes á altura em que se encontra
o de Mr. Gerome, o de Kaulbach e outros.
Mr. T o m , da Haya, apraz-lhe a vida do campo, a vida da liberdade e da poesia.
Concedamos a este robusto talento um lugar entre os primeiros pintores de animaes e paizagens,
quer sejam hollandezes, quer de outras nações. E ' n'uma d'essas tardes amenas em que a natureza
se veste de cores riquíssimas e harmoniosas como as que tantas vezes obrigariam o célebre
Claude Lorraine a largar da mão seus pincéis e paleta para se extasiar observando-as, convencido
de não poder encontrar-lhes o segredo, que Mr. T o m se sentou diante do paiz que vejo
reproduzido. N o primeiro plano pintou alguns carneiros, verdadeira maravilha das escholas
actuaes. Os raios do sol douram-lhes as lãs, dão-lhes o relevo preciso, e o pincel do hábil
paizagista fel-os mórbidos, moveu-os em variadas e naturaes attitudes, dando-lhes sentimento e
vida! Os do segundo plano, sobre que passa uma nuvem que os escurece, sobresahem na côr da
relva, assim como a pastora que os guarda. Mais ao longe tornamos a ver a luz que se prolonga
nas campinas onde se divisa outro rebanho. Aqui ha o talento da concepção no contraste das
massas, ha o talento observador, e ha a maestria na execução da paizagem, dos animaes e do ar,
que o pintor-poeta soube c o m p o r com as mais bellas nuvens. Desnecessário será dizer a v. exc. 1 o
prazer que sinto vendo quadros de tão subido quilate, e dizer, como observador obscuro, quando
cabe nas minhas forças a respeito de obras que deveriam ter merecido muita consideração
áquelles que teem escripto acerca da exposição universal. Já vê, exc.° snr., que não ha paixão em
mim, que escrevo a respeito dos trabalhos sem conhecer seus authores, com a mesma
imparcialidade como se o fizera (e tenho feito) aos quadros de meus patrícios.
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Deixo com saudade a jóia, que Mr. T o m intitula «Paizagem com carneiros», para
analysar um quadro que está ao lado.
Ainda agora gozei a tarde, não vi o anoutecer e sou testemunha de uma noute de luar
em presença do Oceano. Algumas nuvens contornam a rainha da noute, mas não se atrevem a
passar-lhe diante; lá d'essa altura immensa, que a mão quasi divina do pintor soube reproduzir,
partem raios de luz que prateia a forma angulosa das ondas, deixando ver a custo uns vultos que
no seu barco de pesca puxam a rede. Lá na nossa pátria já todos temos gozado estas scenas,
quando Leça da Palmeira e a Foz parecem dormir. E ' então e só então que o mar é todo poesia,
quando o silencio da noute deixa ouvir o gemer surdo das aguas, que se perde de praia em praia
até morrer ao longe.
Contemplando esta maravilha que pintou o finado artista Mr. Luis Meyer, cuja morte
foi uma grande perda para a arte, me recordo com prazer de uma d'essas noutes, e já lá vão
annos, que, ao aproximar-me da lingueta da Cantareira, divisei um vulto escuro. Era Camillo
Castello Branco, o nosso Rubens da poesia, que lá estava diante do quadro da natureza, só,
sentindo e vendo como poeta.
N ã o se acredita que diante d'esté quadrosinho de Mr. Meyer, onde a arte roubou á
natureza quasi todos os seus encantos, passasse o jury sem premiar a nação a que pertence.
N ã o invejo riquezas senão quando encontro primores de arte como este.
Aqui tem v. exc. a o meu trabalho escripto hoje até ás 11 horas da manhã. Dentro em
hora e meia estarei outra vez diante das obras hollandezas, onde acho ainda muito que estudar.
Sou, exc. mo snr. conde, com a mais subida consideração de
D e v. exc. a
Muito att.° e venerador criado e obrig. ™
F. ]. Resende.
Paris 20 de outubro de 1867.
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E x p o s i ç ã o universal
Bellas-Artes
XIX
111."" e exc m o snr. Conde de Samodães.
- Mr. Vogel tem duas paizagens na exposição: são ambas excellentes; mas a que
intitula «A urze em Brabante Septentrional» reúne todas as qualidades que p o d e m dar-lhe um
lugar entre as melhores telas prussianas, francezas ou belgas. Parece que o pintor caprichou em
escolher um ponto ingrato, porque tinha toda a confiança em si. N'este quadro encontram-se
somente terrenos argilosos cortados em curvas pelos diversos caminhos, e sobre a nossa esquerda
em terceiro plano uma campina verdejante onde pastam carneiros. E ' tão verdadeiro o tom dos
terrenos e a côr da urze e do matto que parecem illudir o olho mais experiente.
Nesta espécie de deserto apenas se encontra uma mulher sentada

no caminho,

próxima a um carro puxado a bois, e a alguns passos de distancia uma fogueira e uma rapariga ao
pé. N o declive dos primeiros terrenos avista-se o cume de um telhado e algumas arvores de volta.
Deixemos a aldeia e vamos entrar em um «Bairro dos Judeus, em Amsterdam»,
quadro pintado por Mr. Burgers. D e lá para cá vem u m sympathico judeu, h o m e m idoso,
trazendo sua filha mais velha pelo braço esquerdo, e o filhinho que do outro lado caminha a par
dos seus, trazendo na mão uma folha de palmeira, é sobre quem o ancião apoia a mão direita. A
acção de caminhar é naturalissima; não menos para admirar é o arrojo de dirigir a luz do lado
opposto das figuras, as quaes teem o relevo preciso produzido pelo reverbero transmittido pelo
sol que se projecta na rua. Este pequeno quadro ganharia muito mais se por ventura a parte do
bairro representada como accessorio fosse menos pronunciada.
Voltemos novamente para o campo, exc.m° snr.; saudemos a «Manhã d'outomno»
que m a n d o u a este grande certame, Mr. Stortenbeker, cavalleiro da Couronue-de-Chêne dos
Paizes Baixos. Posso dizer sem exageração que é surprehendente o ar da manhã! Q u e m for
matinal e viver na aldeia pôde formar o seu juizo acerca desta pintura, voltando-se para o
nascente nos dias em que o firmamento está limpo de nuvens. O talentoso artista enriqueceu o
seu lindo panorama hollandez, representando proximo do espectador algumas vacas na acção de
caminhar correctíssimas na forma; quanto ao tom em geral parece haver monotonia, mas é isso
devido á luz atmospherica, ainda azulada, que se reflecte sobre os animaes.
Observa-se nas vacas escorços tão perfeitos que me faz crer fossem desenhadas e
pintadas com photographias á vista.
Eis-me diante do «Retrato de Rembrand nos seus últimos dias» - Rembrand o filho
de burguezes de Leiden, nascido em 1608 no moinho destinado ao fabrico de polmo de cevada,
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esse célebre pintor hollandez, u m dos primeiros do seu século, que amara a arte do fundo d'alma,
que a amava cultivando-a com paixão, e comprando objectos d'arte e de curiosidade, no que era
insaciável a ponto de dissipar as riquezas que adquirira pelo seu trabalho, e até o dote de sua
primeira esposa! Elle que gravava e pintava dando vida, côr, relevo, suavissima harmonia,
transparência, sentimentos aos seus retratos, teve séculos depois u m nobre sectário da sua
eschola. Quero fallar de Mr. Schwartze, author d'esté quadro. Rembrand está vivo, respira: vejo-o
encostado á sua poltrona com u m lenço branco na cabeça, roupão de pelles, mãos cruzadas e a
paleta ao lado. O corpo está em repouso, descança, mas a alma cogita, pensa.
T e n d o observado todos os retratos que expõem as varias nações, devo collocar este
primor d'arte á direita, porque, sem exageração nem febre

enthusiastica o digo, pouco tenho

visto que tanto me satisfaça.
D'esté insigne pintor ainda encontro outro retrato de grandeza natural como o
antecedente: representa u m cavalheiro idoso que, como Rembrand, parece fallar-nos. Mr.
Schwartze é um apaixonado imitador dos tons e effeitos de luz do insigne clássico.
Deparo agora com uma tela que representa uma pagina intima do sexo amável. Mr.
Veldhuyen diz-nos que são «Confidentes», duas donzellas modernamente vestidas, que, sós, no
meio de u m descampado onde não vejeta uma flor, caminham próximas da beira-mar dando-se o
braço. Acredito o artista; mas quem nos diz, snr. conde que as angelicas creaturas não vão
fazendo confissão sincera em negocio de amores; que a descrença já provou de amarguras um
d'aquelles corações em quanto o outro toca a meta de suprema ventura? São problemas um
pouco difficeis de resolver. O observador encontra-se, por certo, menos embaraçado diante de
qualquer quadro histórico. A execução d'esta pintura é boa, e o desenho das duas

figuras

representadas é digno de elogio.
Mr. Calisch é u m pintor sentimental. A pintura que exhibiu tem por titulo «Vestigios
do passado». Representada de grandeza natural, e vista até á cinta, está uma formosa freira de
habito branco encostada a uma meza tendo n'uma das mãos um livro entre-aberto e um rozario,
e na outra uma roza. A' sua direita vê-se a imagem do Cruxificado esculpida, a ampulheta e uma
lâmpada, cujos raios de luz modificando-lhe a côr natural da face a banham de um tom
amarellado que produz óptimo effeito.
N'esta tela o pensamento domina a arte. Nas formas juvenis, meigas, sympathicas da
melancholica donzella revela-se um sentimento occulto que quiz extinguir-se na clausura; mas
quem sabe se a alma não se vivinea e o coração não reage n'esses túmulos da vida chamados —
conventos? - Quantos exforços sobre-humanos não tem feito a mulher sobre si mesma?
Quantos protestos, quantas luctas contra o amor, esse sentimento o mais sublime, o mais santo
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que Deus nos gravara no coração, e esses protestos, essas luctas, esses esforços da alma contra a
mesma alma são estéreis quando voluntariamente ou por condescendência ella se sujeita a viver
em recolhimento eterno! Quantos d'estes typos ideaes, verdadeiros anjos da creação, não
exhalam, lá mesmo n'esses cruéis retiros, o ultimo suspiro, expirando-lhe nos lábios um apoz
outro os nomes de Jesus e o d'aquelle que idolatraram!... Seria esta a ideia do illustre pintor? - elle
a sabe. Não me cumpre a mim indagar a sua vida intima, onde encontraria, talvez, a origem de
seu poético pensamento.
Lançando o ultimo relance de olhos a esta - escriptura viva - como lhes chamaram
os gregos, concluirei, por hoje, a minha analyse ás obras hollandezas.
Segundo informações que colhi, o proprietário do hotel Camões recebeu como
indemnisação paga pela camará de Pariz, unicamente por se mudar da casa que habita, a
insignificância de dezoito contos de réis!
E' assim que uma grande nação sabe respeitar alheios interesses e recompensar os
prejuizos dos particulares.
Sou, exc.mo snr., com inalterável consideração e respeito
De v. exc.a
Muito att.° e venerador criado e obrig. mo
F. J. Resende.
Paris 21 de outubro de 1867.
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E x p o s i ç ã o universal
Bellas-Artes
XXIII
IIl.mo e exc. mo snr. conde de Samodães.
- Com o progresso das vias-ferreas acabaram, p o r assim dizer, os episódios de
viagens. Era, na verdade, m o r o s o o serviço das diligencias, porém havia compensações para os
pintores e romancistas. As paragens nas aldeias, villas e cidades, a maior parte d'elas antigas,
davam lugar a que os affeiçoados á arte, aproveitando os interevallos da demora, desenhassem o
que encontravam de mais interessante, quer nos diversos costumes dos povos, quer na natureza.
E m tempo pude ver toda a parte da França entre Marselha e Pariz; já visitei com algum descanso,
Etampes, Blois, Orleans, Tours, Chatellerant, Poitiers, Bordeaux e Bayonne, cidades quasi todas
celebres na sua historia politica e religiosa. E m todas ellas, como v. exc. a sabe, se encontram
magnificos templos, onde a arte christã está nobremente representada, quer no granito, quer nas
telas. D'esta vez passei p o r lá quando as trevas da noute cobriam a terra. A locomotiva, logo que
transpõe a França, entra de dia n o primeiro tunnel áquem de Hendaia, antes do qual nos delicia o
lindissimo panorama que deixamos á nossa direita, avistando-se além do rio a antiquissima villa,
onde foi derrotada o grande Conde.
E ' também durante o dia que o viajante percorre as províncias vascongadas, porém
metade do tempo passa-o como sepultado debaixo de 25 ou 30 tunneis, e a outra metade á beira
de precipicios cobertos de verdejante relva, como a que abunda nos campos de Inglaterra.
Q u a n d o as diligencias hespanholas, puxadas por dez ou doze juntas de bois, faziam a
ascensão n'aquellas gigantescas montanhas, então gozava-se a cada instante o que o h o m e m pôde
imaginar de mais bello, grande e mimoso na natureza. A paciência do viajante esgotava-se ás
vezes, como succedia nas extensíssimas campinas de Castella, onde o horisonte se confunde com
a atmosphera; porém que m o m e n t o s de ineffavel prazer se não gosavam, por exemplo, chegando
á cidade de Leão para ver de passagem a sua cathedral, uma das mais notáveis

de Hespanha?

Entre os excellentes objectos de arte, que enriquecem este templo, se admiram duas estatuas
maiores que o natural: é S. Pedro e S. Paulo, entre os quaes sobresahe a magestosa figura de um
bispo, obra, segundo penso, do célebre Bandinelli, que tinha a vaidade de se julgar o rival do
grande e immortal Miguel Angelo.
A cathedral de Burgos, fundada, se me não engano, em 1440, offerece grande estudo
para o architecte e para o esculptor. Os túmulos dos personagens que se encontram por traz da
capella-mór, e os baixos relevos, representando, em dimensões naturaes, os martyrios de Christo,
são chefes de obra que pouca gente conhece, assim como o seu claustro. E Astorga, onde se
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encontra, como perdida entre u m pequeno p o v o , a sua cathedral, cuja fachada tem em meio
relevo esculpida uma parte da historia da religião christã, concepção brilhantissima, a um tempo
rica de poesia e graça desde a base até á cruz?
D'antes entravam as diligencias na velha cidade de Ávila por uma das portas da
grande muralha que a cerca. Foi n'essa época que visitei os seus templos notáveis e algumas
ruinas do mais esbelto estylo gothico; presentemente passa o comboio como voando a alguma
distancia d'esta cidade isolada na sua espécie de deserto.
Salamanca deve ser vista; contemplando alguns edifícios notáveis e as suas magnificas
ruinas formamos uma ideia aproximada da sua grandeza e civilisação d'outr'ora. Resta-lhe ainda a
cathedral, modelo elegantíssimo de architectura romana, e seus sepulcros de estylo latino,
bisantino e romano, e seus quadros. Q u e m quizer demorar-se em Valladolid, só o poderá fazer
interceptando a sua viagem a esta capital. N'aquella cidade estuda-se em todos os seus palácios a
época de Filippe II. Ainda existe o palácio onde elle nasceu em 1527 e cortada a grade de ferro da
janella, p o r onde fora tirado para que o baptisassem na próxima igreja de S. Paulo, cuja fachada,
ornada com 53 estatuetas, nada fica devendo á do convento dos Jeronymos. A época é a mesma.
O claustro de S. Gregório é um primoroso trabalho do tenasámento; a fachada da Universidade, o
theatro moderno, e alguns templos do undécimo e duodecimo século, são bons exemplares.
E ' monumental o collegio fundado pelo cardeal D . Pedro Gonsalez de Mendoza: é
n'este edifício que está a Academia de Bellas-Artes, estabelecimento de mui pouca importância. A
bibliotheca, ainda que pequena, está no mesmo collegio e encerra 14:000 volumes, a maior parte
edições antigas e religiosas; também tem preciosos manuscriptos. N'esta cidade morreu o célebre
Christovão Colombo. Deve sobre todos estes p o n t o s merecer especial attenção o Escudai, que,
como o nosso convento da Batalha, tivera a triste sorte de ser edificado em lugares os mais
solitários; ainda assim, a Batalha não está, como o Escurial, escondida entre montanhas áridas,
onde parece não haver uma gota de agua. Deve-se, como v. exc a sabe, este admirável monumento
ao voto que fez Filippe II quando em S. Quentin, no dia de S. Lourenço, ganhou a batalha aos
francezes.
Eis-me outra vez em Madrid, snr. conde; não m e foi possivel entrar hoje no palácio
real: verdade é que n'esta occasião se acham postados na entrada principal dous parques de
artilheria como sentinellas temíveis, porém não foi isto que receei; o motivo porque se não pôde
vêr é porque SS. MM. Estão em Madrid; todavia, já que prometti na minha ultima carta dar a v.
exc.rna uma ideia geral do palácio de Izabel II, recorro a algumas notas de viagens passadas, e á
reminiscência para ainda que mal, dar cumprimento á minha palavra.
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Entrando-se no edifício a que me refiro, depara o visitante com um espaçoso pateo
quadrado, semelhante ao nosso claustro da bibliotheca, n o que diz respeito á arcaria e ao seu
estylo architectonico. Quatro estatuas de mármore branco um pouco maiores que o natural lhe
servem de adorno e recordam os famosos tempos de Roma: uma d'ellas é Julio Cesar. Ao subir
deparei com outra estatua de jaspe, da qual a materia prima é mais rica que a obra de arte.
Q u a n d o se sobe a larga e espaçosa escada, fica a gente surprehendido! Já que Carlos V não pôde
surgir do tumulo, deveria ao menos ver-se alli também a sua estatua: fora elle um grandioso vulto
histórico e um sincero amador das artes, que era mister não esquecer. Dous leões de grandeza
natural e de finíssima pedra estão do lado direito e esquerdo do patamar, e nos cantos enormes
vasos de subido valor. A elegante abobada é rica de ornamentação. Óptimas pinturas a fresco e
esculturas mythologicas completam esta entrada, onde imperam a arte e a grandeza. Mal o artista
tem contemplado as três irmãs alli reunidas, pintura, escultura e architectura, é convidado por um
empregado do palácio para assignar o n o m e n o livro que para esse fim está collocado sobre uma
pequena meza. E ' um tributo mais rasoavel para o estrangeiro que o exigido na Torre de Londres
ou no castello real de Windsor, onde só tem valor o «In hoc signo vinces». Recordo-me que
depois d'esta ceremonia me encaminharam atravez de muitas salas, qual d'ellas a mais luxuosa e
artisticamente mobilada e pintada. Pôde dizer-se que mui raros objectos recordam a epocha de
Luiz XV; quasi todos datam de três ou quatro séculos. As paredes são forradas de serins de cores
bordados a seda e ouro com uma perfeição a toda a prova. Enfeitam as janellas

riquissimos

cortinados de damasco, onde se admira igualmente o finissimo lavor a ouro. Mosaicos romanos,
o que ha de melhor n'aquella célebre eschola, que foi e será sempre n'este género de trabalho a
primeira, adornam a parte superior de mezas em que se observa o muito saber, firmeza de corte e
perfeição de alguns entalhalhadores antigos. Outras ha que são exemplares do que temos visto de
mais perfeito na fabrica de Sevres.
U m grande numero de quadros a óleo de Luca Geordano, de Mengs, Murillo,
Vellasques e outros authores cobrem as paredes, onde não ha setins. O original da <Arioração dos
Pastores», de Ribera, encontra-se n o altar da capellinha do palácio. E ' muito vigoroso e
bellamente desenhado; o colorido é mediocre. N o museu do Louvre existe um quadro das
mesmas dimensões e representando o mesmo assumpto, mas que não parece da mesma mão, por
ser b e m colorido e transparente. Se Ribera foi igualmente o seu author, tinha n'essa occasião a
paleta de Murillo.
O salão do beijamão é deslumbrante! T e n h o visto outros, porém não tão originaes,
severos e magestosos. Uma rica colecção de estatuas de guerreiros, em bronze, um pouco
maiores que o natural, guarnecem o salão nos espaços entre cada janella e entre umas e outras
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sobresahem óptimos bustos de porfido de origem grega: são typos variados representando alguns
imperadores romanos e homens mais célebres da antiguidade, como H o m e r o , etc. O tecto é todo
pintado a fresco. Arrojadas composições allegoricas á Hespanha e primorosamente executadas,
nasceram com a fundação do palácio e são ainda uma das sua maravilhas. Este salão deve
necessariamente ser o primeiro no seu género. A magestade da arte não cede o passo á
magestadade d'essas scenas de esplendor palaciano, que as eras vão apagando e que tantas vezes
alli foram repetidas; mas a arte cahirá também do seu throno quando a mão despótica e estúpida
dos reformadores ou alguma crise politica a reduzirem a uma montão de ruinas.
Os encarregados de mostrar os palácios aos viajantes são sempre muito apressados,
motivo porque não vemos com reflexão tudo o que se nos apresenta á vista: recordo-me, todavia,
que vi ainda outros salões caprichosamente adornados antes de entrar no gabinete particular do
rei, que é singular. T o d o o tecto é ornamentado; os baixos relevos que o compõem semelham
vegetaes e fructos que pendem d'elles, coloridos com extraordinária verdade. A mesma ideia está
n o setim que forra as paredes. O s moveis tem formas as mais caprichosas. Vi em outro gabinete a
«Deposição da cruz», de grandeza natural, óptimo exemplar da eschola italiana: este quadro é rico
de côr, sentimento, harmonia e desenho. O s contornos são, é verdade, um pouco duros, mas por
isto não perde, porque

o homem

que tem a mão segura, não contente com indagar

escrupulosamente as formas externas quando desenha, contorna-as novamente com o pincel;
convenho que á vista repugna um pouco esta qualidade, mas não a podemos, absolutamente
fallando, considerar como defeito.
Passando a outra sala, deparei com um notável vaso de porcellana, de grandes
dimensões, semelhando um ramo de flores; confesso que nada vi na grande exposição universal
digno de maior elogio.
Finalmente, snr. conde, a habitação que os reis de Hespanha teem n'esta capital,
torna-se notável pelo seu luxo artístico creado em outras eras, p o d e n d o ser considerada como um
rico museu, onde o pintor, o esculptor, o architecte e o entalhador estudariam em seus óptimos
exemplares os diversos ramos de bellas-artes.
N ã o tinha ainda observado detidamente a rica e variada collecção de taças de crystal,
jarras, calices de todas as formas, e outros objectos de serviço e adorno, figurando aves, animaes,
etc., egualmente de crystal, que se acha collocada no museu na grande galeria de Izabel II. Alguns
d'estes maravilhosos objectos são muito superiores aos que foram apresentados na exposição
universal pela casa de Austria. C o m o gravuras em vidro e esmalte é o que tenho visto de mais
aprimorado pertencente á grande epocha da renaissance. Estabelecendo o termo de comparação
entre o que se fazia n'aquella epocha e o que n'este género exhibiram a Inglaterra, a França e a
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Allemanha, vê-se que pouco teem adiantado, antes copiam muitas vezes e outras modificam,
variando um pouco o gosto e as formas, dando-lhe graça, leveza e elegância; mas estas qualidades
acham-se reunidas nos preciosíssimos objectos de arte descobertos nas excavações de
Herculanum e Pompeia.
A morte roubou á França no dia 22 de dezembro ultimo mais um dos seus primeiros
ornamentos na arte de pintura. Fechou-se o anno com maus auspicios. O pintor fallecido era
Theodoro Rosseau, nascido em ParÍ2 no dia 15 de abril de 1812. A sua vida não foi longa, mas
este célebre paizagista, conhecendo cedo que na sua classe havia almas de lodo, homens indignos
de tão honroso titulo, abandonou a capital, que de bom grado trocou pela vida livre e pacifica do
campo, levando consigo pincéis e paleta, e lá a sós com a natureza, conseguiu, perseverando
sempre, apresentar obras que o tornaram digno de ser nomeado cavaËeiro da da Legião de Honra
em 1852; e ultimamente, que os seus trabalhos foram considerados os primeiros n'quelle género,
recebeu um dos primeiros prémios, sendo nomeado official da Legião de Honra. Baixou este
sympafhico e melancholico artista á sepultura, consco de que havia triumphado dos invejosos e
traidores que debalde tentaram annuviar seu robusto talento.
Conceda-me, excm.° snr. conde, o obsequio de assignar-me, com a mais subida
consideração
De v. exc.a
Muito att.° e venerador criado e obrig.mo
F. /. Resende.
Madrid 27 de outubro de 1867.
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Exposição universal
Bellas-Artes
XXV
Mr. Haas expoz nove quadros, reunindo a quantidade á boa qualidade; já fallei da
sua obra intitulada «Pasto na Holanda». O quadro que tem duas vaccas no primeiro plano e uma
mais longe, se não tomava a direita a todos os da exposição, pelo menos sustentava-se entre os
primeiros. Quando se chega assim a rivalisar com a natureza, não se teme a censura dos que não
concedem á Hollanda actual pintores que honrem a eschola e a memoria de Paulo Potter. O
trabalho a que me refiro tem por titulo «Antes da tempestade».
«O catecismo na igreja lutherana em Vik, na Noruega» é pintado por Mr. Trigt em
Amsterdam. Tem este quadro grande numero de figuras que não excedem vinte centímetros.
Quasi no centro da tela está o professor com o livro aberto e as creanças cercam-no por todos os
lados; em todas estas ha sentimento infantil; olhos baixos, timidez, humildade, caracterisam a um
tempo as diversas pmsioriirnias das innocentinhas; a distribuição da luz está segundo as theorias
de Ticiano. Todas as meninas que formam o primeiro plano, entre as quaes ha algumas que são
verdadeiros typos de belleza angelical, estão pintadas com muito esmero; os rostos teem a
frescura da rosa, e as roupas não são tratadas, relativamente á execução, com menos cuidado do
que as carnes. As meninas que se acham mais retiradas e onde já não chega o raio da luz
destacam-se optimamente umas das outras, já por meio de reflexos, já pela variedade das cores.
Esta obra estaria muito bem entre as jóias da Baviera e da Bélgica. O tom geral recorda muito o
do quadro que vi na secção belga, em que estava representada «A viuva de Artevelde».
Mr. Vogel tinha mais um trabalho exposto além do que já mencionei: «A vista de
uma matta em Gueldre». Ha n'elle um bello horisonte e muita illusão de optica; o pincel não é
timido.
«Elle não voltará mais» é o titulo de um outro quadro de Mr. Verveer (Elchanon) que
eu não tinha visto ainda. Este pintor sente quando desenvolve os seus pensamentos e quando os
leva á execução. Dous episódios diametralmente oppostos se observam reunidos n'esta tela: são
lagrimas e sorrisos infantis; a felicidade e o desalento. Aqui, uma mãi coberta de lucto, sentada
numa fraga, chorando a ausência eterna de seu esposo, restando-lhe no tormentoso caminho da
vida uma filhinha que a beija, que a aperta nos tenros bracinhos; além, como um formosíssimo
dia de primavera, forma o contraste outra família composta de pai e três filhos; este homem,
mais venturoso que a lacrimosa mulher pintada no outro plano, olhando para o mar, onde se
acabaram suas esperanças, tem seu filhinho, que levantou ao ar nos braços, imprimindo-lhe um
beijo, em quanto uma menina mais velha lhe aproxima sua irmã de tenra idade para gozar das
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mesmas caricias. Antes da vista de mar se descobrem as cabanas dos pescadores. Sob o p o n t o de
vista artístico forçoso é confessar que a execução e o desenho não desmentem a poesia da
concepção.
Mr. Stortembeker exhibiu dous quadros. Além da «manhã de outomno» observei um
outro que é notável.
Assim como a Suissa abunda em pintores de paizagem, sendo distinctos muitos
d'elles, a Hollanda não lhe cede a palma em pintores de animaes. A pintura de que me occupo
agora representa um «Terreno pantanoso, na hora da manhã». A julgar pelo titulo, ninguém diria
que o objecto principal d'esta obra são três bois. O s humildes e dóceis animaes estão em parte
mettidos na agua; o primeiro está voltado para o espectador e completamente em escorço,
parecendo despegar-se da terra, sobre que o pintou a hábil mão de seu author, e da agua que
retrata em esboço a sua imagem. Os companheiros estão para lá u m pouco, voltados para a
paizagem que se estende até grande distancia. Que estudo tão profundo não é necessário fazer-se
para levar a arte a tanta altura! Quantos conhecimentos anatómicos, práticos e theoricos se não
tornam necessários para iam pintor, desenhador ou esculptor reproduzir tão fielmente os
músculos externos, tendões e articulações dos animaes! Se o insigne Mène, de origem franceza,
author de todos esses pequenos animaes que os leitores tantas vezes teem visto no Porto
reproduzidos em gesso, e em parte estragados pela forma e pelo artifice que faz disto a sua
industria , tem adquirido um nome entre os mais distinctos modeladores europeus, n'esta
especialidade, Mr. Stortembeker e outros não o temem pelo lado da sciencia, e ainda mesmo
quando empunhando o pincel ou o caryão. A execução dos três óptimos animaes na tela em
questão é irreprehensivel; e não são menos felizes e verdadeiras as duas massas de luz e sombra,
aquella de u m tom quente brilhante, resultado do sol, esta fria, effeito do ar atmospherico que
vem do lado opposto. É uma tarefa muito séria executar os grandes effeitos, violentos talvez, sem
ser duro na difficilima passagem da luz para a sombra, essa

nuance dos fancezes, que a maior

parte dos clássicos, como Raphael, Rubens, Murillo e outros, tão bem comprehenderam.
Saudando

com respeito e admiração o vigoroso talento de Mr. Stortembeker,

continuo a dar ao leitor uma ideia dos outros trabalhos.
Fallarei de Mr. Bischop (Chistophe). Este pintor aparta-se de quasi todos os seus
collegas; não pinta campos nem vaccas, e deixa a vida do mar para os habitantes da costa. A sua
«Oração interrompida» pertence a um género de pintura, no entender de muitos, mais distincta;
não questionando sobre este ponto, cumpre-me dizer que é uma obra muito notável. A ideia é
desenvolvida, vendo-se representada uma dama do b o m tom elegantemente penteada; guarnecelhe o peito um magnifica pelle; o vestido é de velludo preto, recordando na forma os da antiga
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Veneza: ao lado direito pende-Lhe um indispensável de velludo cereja bordado a ouro; desenha-se
optimamente o rosto da donzella, havendo n'elle linhas geraes de formosura pouco vulgar
alterada pelo sentimento melancólico, com que a'linda creatura nos olha, causado provavelmente,
pela triste nova que lhe trouxe a mensageira, a quem um véu preto cobre a fronte até ás
sobrancelhas. Quando as mão cahem, cruzando-se assim sobre os joelhos, é porque na alma se
trava uma lucta de negros pensamentos. Este quadro não parece pintado hoje, mas sim no
decimo sexto século.
Porto 13 de janeiro de 1868
F. J. Resende.
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E x p o s i ç ã o universal
Bellas-Artes
XXVII
Já é tempo de deixar o salão de bellas-artes na Hollanda, onde voltarei mais tarde
para dar ao leitor um ideia dos trabalhos de esculptura que alli se exhibiram.
Antes, porém, de passar a outra secção, citarei as obras de Mr. Bles (D.), um dos
pintores que se distinguiram a quem não faltam dotes de intelligencia não só para tratar scenas,
onde encontramos o sentimento musical b e m desenvolvido e a felicidade na familia, mas aquellas
em que na idade infantil se conhecem já certos instinctos naturaes, revelando-se ainda o talento
d'esté artista nos episódios melancholicos. Cinco quadros a óleo expoz Mr. Bles. «A menina
curiosa» agrada pela ideia, pelo conjuncto da composição e pelo sentimento. Uma dama, vestida,
se me não engano, á Luiz XV, encostada á sua meza, onde estão papeis, tem n'uma mão o retrato
de u m mancebo, que contempla com ternura, e na outra uma penna; do outro lado da meza uma
menina, verdadeiro typo das creanças do norte, abrindo cautelosamente um cofresinho, espreita
ao mesmo tempo o que a dama faz. E ' gracioso e ao mesmo tempo simples este quadro. O
interior da sala não foi despresado por Mr. Bles, porque o guarneceu com luxo, tratando os
accessorios com o mesmo cuidado com que pintara as figuras.
«O grande duo dos meninos» não é menos importante. Via-se uma menina ao piano,
outra tocando graciosamente na harpa, e seu professor de pé, vestido á Frederica, batendo o
compasso. A um lado

sobresahia o dono

da casa, recostado

n'uma poltrona,

vestido

elegantemente, olhando risonho para suas duas filhas. A disposição interior da casa não era
menos importante que o grupo representado. U m magnifico fogão á renaissance occupava o lado
direito da sala, adornando-o graciosas estatuetas; óptima mobilia, espelhos de talha dourada á
Luiz X V davam a mais aproximada ideia de uma casa distincta. Se a luz fosse menos espalhada e
os diversos planos combinados com mais alguma reflexão, mais apreciável seria esta obra.
«A musica de amadores» é uma excellente composição de figuras reunidas em
variadas, mas naturaes attitudes; cada musico tem seu instrumento na mão, preparando-se para
tocar. H a certa liberdade na execução do quadro e estylo semelhantes a alguns dos que n'este
género foram expostos pela Bélgica.
«A leitura da Biblia» distingue-se pelo sentimento religioso.
«O lugar vago na familia» e sem duvida a jóia de Mr. Bles. N ã o se pintam quadros
assim sem termos sido testemunhas no lar domestico de scenas iguaes, ou sem as havermos
presenciado em casa de algum parente ou amigo; e, se as concebemos, é tão rica a nossa
imaginação como sensivel a nossa alma. Se o critico vai unicamente procurar n'uma tela as
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qualidades artísticas sem ter em conta o sentimento dramático, então muitos quadros seriam
olhados como médiocres.
«O lugar vago no lar domestico», embora se não recommende por uma feliz
execução nem tão pouco por um methodo de trabalho distincto, e ainda menos por essas
extravagâncias de empaste que são para alguns o primeiro quesito de um quadro a óleo, nada
perde com isso. Q u e nos importam os magnificos costumes de tal ou tal epocha, luxuosas
roupagens, physionomias bem caracterisadas, se o drama é mal escripto, se o enredo é sem
interesse, se o actor é um

autómato? Desculpe-se, portanto, aos pintores,

esculptores,

desenhadores, alguns peccados, quando não sejam imperdoáveis, e olhemos as obras de arte pelo
lado espiritual antes de nos iUudirmos com os encantos da côr, com o lindo manejo do pincel ou
com as grossas camadas de tinta. O quadro de Mr. Bles deteve-me, sensibilisou-me, sem esses
predicados, e merecia a attenção não só dos entendedores, mas dos que olham estas cousas com
o instincto natural, que não é exclusivo d'esté ou d'aquelle individuo.
A pintura de que tento dar uma ideia ao leitor é de pequenas dimensões: no centro da
tela ha uma meza, onde se projecta a claridade

que entra em sentido diagonal pela janella do

nosso lado direito, e em volta d'esta meza, onde há talheres, louças e iguarias, pintou o artista
uma familia.No lugar superior da direita representou u m militar vestido á Frederica, inclinado
para a frente, apoiando-se n o braço direito; o abatimento moral desenha-se-lhe fielmente na
physionomia. A seu lado está de pé a filha querida, que pousa a nivea mão sobre a do pai
estendida na toalha, lançando-lhe a outra no h o m b r o , em quanto lhe beija a fronte. A formosa e
melancólica donzella tem graciosamente traçado n o peito u m chaile preto, que não lhe esconde a
elegância do corpo: é loura, e cinge-lhe o cabello uma fita igualmente preta; adivinhava-se no
irmão, curvado sobre o lado opposto da meza, com a face escondida entre as mãos, a dôr que lhe
rasga o coração; entre elle, seu pai e sua irmã via-se uma cadeira á Voltaire desoccupada, e sobre a
meza o talher e o guardanapo. O olhar estático do militar, o retrato de uma dama, meio coberto
com um véu de lucto, pendurado do seu lado, a attitude do mancebo, o trage da donzella e a
expressão lacrimosoa da aia, que, ao sahir da sala de comer com alguma louça na mão, olha para
seus amos inconsoláveis, explicam bem o triste acontecimento. Felizes d'aquelles a quem Deus
conserva uma filha em taes conjuncturas, quando o coração parece succumbir sob o peso da dôr
que o opprime. A encantadora menina acaricia o pai ralado pela saudade; a orphã que perdera ha
pouco sua mãi, substirue-a com o amor filial prodigalisado ao author de seus dias. Qual de nós,
bondoso

leitor, não

terá

sido protagonista

n'estes

dramas

da vida, que

se

succedem

continuamente? Qual de nós não terá visto á sua meza o lugar vago de uma mãi, de um pai, de
uma irmã ou de u m filhinho idolatrado? N ã o é mister ser artista para comprehender quadros
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d'estes; basta ter coração. As difficuldades da pintura como da musica pertencem, exclusivamente
aos filhos da arte, mas o sentimento e a poesia é para todos os que não são dominados por certas
e determinadas paixões ou que se não confundem com a materia bruta.
F. J. Resende.
Porto 19 de janeiro de 1868
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Queira o leitor ter a condescendência de acompanhar-me á secção de bellas-artes na
Prussia. Se a casa era pequena, magnifico era quasi tudo o que alii vi exposto. E author do
primeiro quadro prussiano que analisei mr. Schlesinger: tem p o r titulo «A menina roubada». N o
centro de uma tela, que terá cerca de metro e meio, escondido entre um bosque se via sentado
em uma pedra um d'esses homens cuja presença intimida: é um salteador de estrada, tendo nos
braços uma linda creancinha quasi nua, adornando-lhe o pescoço uma cruz de grande preço; e o
salteador, que arrebatara a menina para possuir a jóia, olha ébrio de cobiça, mostra-a á
companheira, que, mulata e feia c o m o elle, tem os olhos de águia cravados na delicada reliquia; na
retaguarda do chefe se via outro bandido exprimindo na phisionomia a dôr do ferimento que
recebera na lucta travada talvez ao roubar a menina querida; este h o m e m , atando um lenço na
cabeça nem por isso desvia os olhos do objecto que captiva a attenção dos seus companheiros;
mais para o lado direito do interessantissimo grupo, uma rapariga sentada n o chão cuidava no
tacho posto sobre o lume, onde se preparava o alimento da quadrilha, e, seduzida também mais
pela jóia do que pela belleza e finissima cutis da menina, mal podia desviar os olhos d'ella ; sua
mãi, com uma menina ao peito, dirije igualmente a vista para o p o n t o principal. As figuras
sobrasahem do fundo escuro do bosque, porque o talentoso pintor soube illuminal-as bem com
um raio de luz brilhante entrando na clareira. Mas como n'este repouso de gente que vive do
alheio não repousa a consciência, se via na parte alta do quadro um rapaz voltado para lá
encostado ao tronco de uma arvore como sentinella alerta, espreitando para o longe. As attitudes
de toda esta gente são tão naturaes, tão apropriadas ao acto, que parece terem sido abservadas na
propria occasião, e não compostas e arranjadas no laboratório do artista á custa de aturado estudo
e reflexão. N o plano em que vemos os bandidos ha pistolas, caça morta, um chapéu, sapatos de
creança e os ricos vestidos que o chefe da quadrilha despira á menina. Afora as qualidades de um
b o m desenho, expressão e vigor, desejaria ter encontrado melhor estylo; seria exigir muito,
porque o talento parece abandonar-nos ás vezes e a felicidade nem sempre é nossa companheira.
«O menino mais novo» de Mr. Meyer-hein forma u m contraste admirável com a
scena que vimos ha pouco; na tela que tentei descrever, o roubo, e com elle todas as paixões
ignóbeis, mas inseparáveis do género humano; n'esta, os mais ternos affectos, o louco amor de
pai, a graça infantil d'esses anjos que Deus legou ao h o m e m no mar immenso de tribulações e
infortúnios, a que chamamos m u n d o . N o interior da modesta casa de um artifice allemão, que
não são como as dos nossos, pois não falta n'ellas limpeza e conforto, se via á janella uma mãi
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formosa e nova, segurando seu filhinho de pé sobre o peitoril, estendendo os braços para seu pai
que da parte de fora lhe beijava uma das mãos. E ' impossivel exprimir-se com mais sentimento e
felicidade a expressão de amor paternal!...A claridade vem de fora contornando com incrivel
pureza o meio perfil da menina mais velha, que, em camisa, se debruça na janella para ver
alegremente o author de seus dias. O pai feliz vem procurar na família o que a sociedade poucas
vezes offerece aos filhos do trabalho, ainda que n'elles se encontrem riquíssimos dotes naturaes,
taes como o talento e a virtude. Disse Philippe de Hespanha, e com razão, que não havia n'este
m u n d o mais que duas qualidades — ter e não ter mas Santo Ambrósio havia também escripto que já em seu tempo ninguém era tido por digno de honra senão quem era rico. Ainda assim, este
quadrosinho, onde vi representada a ventura domestica, me faz crer que rico de bens do mundo
quizera muitas vezes gozal-a sem que a sorte lh'o permitta, sahindo d'esté m u n d o apenas
mimoseado de falsas adorações... N ã o se encontra na obra de Mr. Meyerheim um só toque de
pincel, a não ser n'aquelles accessorios em que são necessários; parece que o natural visto atravez
de uma lente diminutiva devia necessariamente ser como o mimoso exemplar que nos mostrou o
distincto pintor prussiano. N ã o falta vigor, harmonia e colorido na obra de que me occupo,
superior a uma optima miniatura; o leitor que conhecer o maravilhoso quadrosinho do pintor
hollandez D o v ou D o u , pintado em 1663, representando <A mulher hydropica», e que ainda ha
pouco vi n o salon carré do Louvre, terá uma aproximada ideia d'esta obra prima das escholas
modernas. Aos apologistas dos quadros em que o artista lança toda a tinta contida nos tubos,
responde Mr. Meyerhein com a sua pintura. A Bélgica não mostrou ao publico nada mais
perfeito, ainda que n'este género levou talvez a palma a todo as nações expositoras.
Mr. Brendel, pintor de animaes, expoz dous quadros; parece-me excellente o que se
intitula «Os carneiros sahindo do curral». O effeito geral é b o m ; os carneiros estão habilmente
movidos, sendo observada com escrúpulo a perspectiva dos corpos e de suas grandezas desde os
primeiros animaes até aos últimos. C o m ser um b o m quadro, não se pense que o preferiria
áquelle que o meu particular amigo e collega Thomaz José da Annunciação expoz em tempo no
Palácio de Crystal, quando fizemos a nossa exposição de industria e artes.
F. J. Resende.
Porto 24 de janeiro de 1868.
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E m qualquer

dos salões onde se exhibiram quadros a oleo era quasi sempre a

pintura de costumes, scenas familiares, paisagens, animaes, marinhas que dominava todo o
circulo da exposição de bellas-artes. N a França como na Baviera, na Italia e Estados Romanos, na
Prussia, Paizes-Baixos ou Bélgica podiam contar-se os quadros históricos. A Russia e a Inglaterra
desenvolveram as mesmas tendências. A variedade dos episódios complrtava uma somma quasi
igual á do numero das obras! N ã o sei se aquelle grande certame offerecia mais estudos ao artista,
se ao philosopho; o que não offerece duvida é que u m e outro tiveram ante si lição que foi
provavelmente a ultima d' século. Assim como , por uma lei immutavel da Providencia, as
physionomias dos homens se não confundem pela mesma lei, é diversa a maior parte dos
pensamentos dos artistas. P o d e m encontrar-se os estylos nos filhos da mesma eschola e ainda o
m o d o de desenhar, mas cada um tem sua ideia entre milhares de filhos da arte. A Allemanha, o
paiz das letras e das sciencias, pouco se importou com a historia, com a mythologia ou com as
glorias pátrias; caminhou a par das outras nações. Vamos, portanto, correndo o pequeno salão
prussiano, analysando os diversos trabalhos, dando conta d'elles ao leitor, sejam de que natureza
forem.
«A sorte grande» de mr. Meyer, de Munich, tem espirito; e ha vida, animação e
unidade na composição e nos accessorios. O artista pintou sentado na sua tripeça um sapateiro, o
mais expressivo typo dos homens que exercem este officio, ainda que pareça a alguém que nos
paizes civilisados elles teem physionomias diversas d'esses que por ahi vemos. O b o m do
h o m e m , ao ver chegar o cavalheiro que se curva saudando-o, desvia com uma das mãos os óculos
para a testa, e tendo na outra um sapato, está como pasmado, parecendo-lhe um sonho o saco de
dinheiro que um criado traz na m ã o

e a lista dos premiados que vai dar-lhe o recem-chegado,

que de casaco comprido á antiga, calvo e com um brinco na orelha sorri para o chefe de familia.
E m quanto dura o dialogo, está a companheira do mestre sapateiro absorta com a bacia na mão,
custando-lhe a acreditar o que vê. Q u a n d o se não espera a fortuna e ella nos surprehende, deve
necessariamente ficar-se como estão o marido, mulher e o aprendiz, que mais para um canto tem
a mão mettida n'uma bota e na outra a escova. Por traz do sujeito que traz o dinheiro ao pobre
artifice, se via o seu criado no escuro da habitação, e uma velha octogenária de bocca aberta,
apertando as mãos uma na outra.
A officina tem uma porta n o fundo, por onde se via a carruagem do negociante das
sortes. Todas as physionomias dizem bem o que sentem; a attitude de cada figura, o effeito da luz
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que vem da janella da esquerda e o cuidado com que estão executados os variados accessorios
indispensáveis ao sapateiro, m e fizeram considerar este quadro como um dos melhores da
exposição prussiana, embora o author não possua as qualidades de u m bello colorido e morbidez
na pintura.
Era digno de particular attenção o quadrosinho de mr. Hunten, representando «A
tomada da trincheira de Duppel, pelos regimentos da guarda Izabel e rainha Augusta, em 18 de
abril de 1864». As figuras são pequenas, mas ha acção e energia em quasi todas.
«A volta da Kermesse» merece as honras de um óptimo quadro. As lindas camponezas
que, alegres da sua vida, caminham pela encosta de u m bosque, dando o braço a um vigoroso
mancebo, trajando seus vestidos domingueiros, mais coquettes que os das nossas lavradeiras ( mas
não tão variados e pittorescos), formam um lindo grupo; é magnifico o sympathico velho que
espera as camponezas, tendo vestido o clássico casacão de grandes bolsos, calção e meia preta,
sapato com fivella e chapéu desabado, tocando na sua rebeca; ao pé d'elle havia uma creancinha
encostada á mãi attrahida pela musica, contemplando-o com a mais ingénua seriedade, tendo na
mão cuidadosamente segura a sua boneca. Esta scena contrastava graciosamente com a da familia
que passa mais além, composta de um camponez fumando no seu cachimbo com o

filhinho

montado sobre o pescoço, e a companheira, fresca e bella, caminhando ao lado. N ' u m plano
retirado completava a composição outro grupo de raparigas, passando por entre os troncos do
arvoredo, e uma d'ellas calçando o sapato. E m Portugal, a camponeza nunca usou sapato;
também aborrece a limpeza no pé, calçando a sua meia só em dias de romaria e nas proximidades
de arraiaes. Raro era o quadro de costumes estrangeiros em que vi representadas as aldeãs de pé
nú, notando-se que havia centos d'elles das diversas nações.
O quadro de Mr. Bosch tem representada uma rapariga do campo parada no bosque
com um capuz vermelho, cesta no braço e guarda-chuva azul similhante aos da nossa gente do
campo. E ' uma pintura vigorosissima. O sol, passando por entre o arvoredo, e de lá para cá,
desenha perfeitamente sobre o escuro da folhagem o contor no direito da meiga face da donzella,
que tem por único companheiro um cão. O colorido de Mr. Bosch é verdadeiramente meridional.
A sua obra intitula-se «O capuz vermelho». Tal baptismo parece pouco apropriado ao assumpto.
«O bosque e o pastor» de Mr. Becker é muito pittoresco e harmónio sis sima a
perspectiva aérea; a extensão da paizagem é limitada pelas montanhas do horisonte. O ar é
pintado com mão de mestre. Proximo de nós está o pastor com o seu cão de gado e as cabras
pastando adiante. A vida do campo é pacifica e socegada como a pintura d'esté hábil paisagista;
mas lá estava ao lado a tela de Mr. Camphausem, onde se via representada a guerra, talando os
campos, e a morte ceifando preciosas vidas de pais, filhos, irmãos, esposos.
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F. J. Revende.
Porto 26 de janeiro de 1868.
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O quadro exposto p o r Mr. Scholts representando «O banquete dos generaes de
Wallenstein, em Pilsen», scena que se passa em 1634, é cheio de vida e acção dramática. Qualquer
dos personagens, apesar da excessiva alegria que os caractérisa, não perdeu ainda a distincção nas
maneiras, nem as phisiononias o ar nobre que se encontra quasi sempre em pessoas de tão
elevada posição, com especialidade na Allemanha e em França.
«Frederico o grande na noute de PIochkirch, em 14 de outubro de 1758» não é tão
fantástico relativamente á attitude, como diz Mr. D e la Madelène; a acção do monarcha era
distincta sem haver pretenção a uma attitude cómica. O pincel de seu author, que é Mr. Menzel, é
vigoroso, pinta com liberdade e não é tão secco o seu estylo como o querem dizer aquelles que
consideram a sua pátria - mãi única de todas as escholas; é innegavel que a maior parte dos
trabalhos de pintores modernos se resentem da influencia franceza, mas não se segue d'ahi que
todos estes artistas pareçam pobres imitadores de Gros, Delaroche e outros, e que não tenhamos
as clássicas escholas italiana e hespanhola, que ainda não tiveram rivaes.
«A caça do Javali» de Mr. Freese é concebida com intelligencia e pintada com energia;
porém os animaes, sendo desenhados com tal ou qual sinceridade, não estão em parallelo com
algumas obras que n'esse género apresentaram a Baviera, a Hollanda e a França.
Mr. Hanneberg inspirou-se da balada de Burger para apresentar o seu quadro
denominado «O feroz caçador». A poesia prestou-se ao assumpto, e a mão hábil e intelligencia
robusta do interprete traduziu com graça e energia o pensamento do author. O viado foge, vôa;
os caçadores, os cães partem por entre os bosques á desfilada n o seu alcance. Pena é que o
primeiro plano d'esté excellente quadro seja um pouco confuso.
N ã o são notáveis os retratistas que se representaram na exposição prussiana; ainda
assim merece ser considerado mr. Begas.
O retrato de M me . Lucca, cantora da Opera real de Berlim, se não é uma d'essas
pinturas que parece seguirem os passos do espectador, pelo m e n o s é um trabalho suavíssimo,
onde se vêem cuidadosamente pintadas as carnes, o setim branco e os arminhos que o
guarnecem, assim como o capuz que contorna a face da cantora, cuja belleza parece ideal. A
difficuldade de reproduzir bem não só feições angelicas, mas a de pintar como deve ser
quaesquer objectos ou fazendas brancas conhecem-na e avaliam-na melhor os pintores do que os
críticos, que

só

conhecem

as

theorias

da

arte, motivo

por

que

são

muitas

vezes

involuntariamente injustos. E ' por este principio que pouca razão encontro n'estas phrazes aliás
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bem escriptas: - «Ce lourd rideau qui encadre le portrait de madame Lucca d'une erudité si
blessante, ne fait-t'il pas oublier tout de suite les qualités réelles du modèle et il fermeté de la
touche ?» . A' vista de tal opinião, que respeito, mas não acceito, Raphael, o divino Raphael que
tudo executava, acabando com inexcedivel m i m o sem deixar um só toque de pincel, não vai
cousa alguma, encaradas as suas obras por este lado?
E r r o fora pensar-se que confundo ou comparo Raphael com Mr. Begas; refiro-me
unicamente ao notar-se como defeituosa uma obra, que não é executada no mesmo estylo em que
Salvador Roza pintava as suas batalhas. Se ouvisse dizer que a pintura de Mr. Begas não é muito
vigorosa, callar-me-hia, mas ainda assim quando se encontra sinceridade na interpretação do
sentimento do bello, vem fora de tempo taes sophismas b e m pouco lisongeiros para quem os
redige e para quem pinta.
O Rheno será sempre u m manancial de variadissimos quadros naturaes, qual d'elles
mais poético. Pintores

e romancistas teem alli u m thesouro inexgotavel de inspirações. Victor

Hugo, o poeta-rei que d'elle fez maravilhosas pinturas, deixou nos seus quatro volumes caminho
aberto para todos os que se extasiam ante os grandes espectáculos da natureza.
C o m o Victor Hugo, apresentou-nos do Rheno um excellente quadro Mr. Pape,
m e m b r o da Academia Real de Berlim. A alva torrente que se despenha de grande altura sobre a
penedia, tendo como moldura a explendida vegetação que a cerca, e sobre a qual passa uma
nuvem que dá á terra um tom lugubre, produz o mais bello effeito, porque d'esté m o d o o ar e
agua teem aproximadamente o brilho que a natureza apresenta. A ideia não é nova, bem o
sabemos, pois que a Hollanda e a Antuérpia deixaram n'este género fontes de riquezas, onde tem
hido beber todos os paizagistas e continuarão a ir em quanto a humanidade não declarar guerra
de extermínio ás obras de arte e o tempo não concluir o seu trabalho.
C o m o execução não é inferior ás obras que exhibiram os Paizes-Baixos a tela que Mr.
Pape denomina «O Rheno».
Deparei agora nas minhas notas artisticas com observações sobre um quadro
mithologico, producção de Mr. Magnus, Professor em Berlim. «Orpheu conduzindo Eurydice» é
o assumpto que escolhera o illustre pintor. A esposa amada do filho de Apollo, do poeta e cantor
divino, que com os melodiosíssimos sons da sua lyra, fazia parar os rios na sua corrente, atrahir
os animaes ferozes, e não sei que mais cousas da fabula, privada da vista em resultado de ter sido
mordida no calcanhar por uma serpente, quando fugia de Aristheu, sobe uma

encosta

cuidadosamente guiada por seu marido. Se considerarmos a obra de Mr. Magnus sob o ponto de
vista do claro-escuro não vai elk além das que hoje geralmente pintamos, porque parece haver-se
esquecido a sciencia da luz, alma e vida do desenho e da pintura; quanto ás linhas geraes das duas
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figuras, representadas de grandeza natural, recordam muito o antigo, tendo o grupo magestade e
poezia na acção e na côr, que faz lembrar a eschola de Rubens. Não é pois no retrato de madame
Lucca, de Mr. Begas que se desejaria toque livre, mas sim n'este grandioso grupo, que sem ter
essa apreciável qualidade distingue-se optimamente na secção de bellas-artes prussiana.
Porto 4 de fevereiro de 1868
F. J. Resende.
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Está em scena Mr. Knaus, meu caro leitor, e está em scena porque as suas obras lhe
dão u m lugar distinctissimo entre todos os seus patrícios expositores. Contam-se sete quadros de
género do illustrado professor de Wiesbaden. Citarei os mais notáveis:
Um d'estes representa «Uma mulher de sapateiro com seu filhinho e um aprendiz
contemplando u m rato dentro da ratoeira». D e tudo tiram partido os artistas que tiveram a feliz
sorte de nascerem em paizes, onde a civilisação desenvolvera um louco amor pelas bellas-artes.
N ' u m a pobre habitação proximo de uma janella pequena, aberta no fundo do
quadro, cuida o artifice no seu trabalho e nem sequer ergue os olhos para o entretenimento
infantil, em que toma uma parte activa sua cara metade. A boa mãi, como as que no seio maternal
nutrem sempre os mais ternos affectos por seus filhos, debruçada sobre a meza, tem uma
creancinha chegada a si e ao lado o aprendiz, olhando todos com a maior curiosidade para o
animal roedor preso na gaiola de arame. Ligam-se optimamente estas três figuras e nas

três

idades soube o distincto professor imprimir o sentimento próprio de cada uma. A claridade,
entrando diagonalmente por uma espécie de trapeira, illumina a parte superior da meza, e como a
mulher e as creanças olham para o rato, recebem da meza o reflexo da luz, que o ar lhes não pôde
dar directamente. C o m o é bem executada e vencida esta espinhosa difficuldade! Rembrant tocou
o sublime no pequeníssimo quadro denominado «A casa do marceneiro», que faz a admiração de
quantos entram n o Louvre, e no qual o effeito do reflexo do sol, que recebe a mulher
representada com a creança ao colo e a velha dos óculos que acaricia a menina, é inexcedivel;
porém, se a obra de Mr. Knaus ficou muito áquem da harmonia mysteriosa que fez de Rembrant o
primeiro pintor do seu tempo, deixou a longa distância muitos de seus collegas, que em idênticas
circumstancias luctaram, mas com menos felicidade.
Citarei apenas «A mulher brincando com dous gatos»; «Uma aldeã colhendo flores no
campo», que é uma jóia; «Um invalido»; e «Os rapazes cordoeiros», obras, qualquer d'ellas
excellente, occupando-me com mais attenção do «Saltimbanco», quadro capital do pintor insigne.
As principaes figuras d'esta vasta e espirituosissima composição devem ter cerca de quarenta e
cinco centímetros, e a largura da tela um metro e sessenta centímetros, pouco mais ou menos. O
actor principal n'este drama da vida humana é justamente o saltimbanco, ente que o mundo olha
como verme despresivel, merecendo unicamente a compaixão das almas bem formadas, quando
ellas formam parte dos curiosos que o observam n o m o m e n t o

de desempenhar o seu papel.

Estes infelizes, que algumas vezes por ahi vemos, impressionam o vulgo com as suas sortes,
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provocam a hilaridade em uns, a admiração em outros, e nos supresticiosos o terror; mas são
chefes de família que não importunam o rico, não roubam, nem assassinam; com o producto das
suas habilidades compram o pão quotidiano para si e para seus filhos, que quasi sempre os
acompanham n'esta tristíssima missão . O protagonista sobre o lado esquerdo do espectador, de
pé sobre uma taboa collocada em cima de dous barris, n'uma acção natural , tem o rosto, que
sorri, Deus sabe com que vontade, um pouco voltado para lá, cuja sombra em reflexos contrasta
optimamente com a luz brilhante de que está banhado o braço direito em escorso, visto
horisontalmente;

o

seu

vestido,

onde

realçam

os

vermelhos

e

amarellos,

destaca-se

admiravelmente dos trajes dos burguezes e aldeões que o observam; n'uma das mãos tem elle o
chapéu, em quanto da outra solta alguns canários, que d'alli finge tirar. N o plano inferior está
firme com os braços erguidos um velho de colleté de panno vermelho, como aquelles que se
usaram ainda n o principio d'esté século, olhando de bocca aberta, embasbacado e absorto para
aquella espécie de milagre: falta-lhe fallar! A' sua esquerda duas raparigas, que pela frescura da
cutis e graça feminina contrastavam bem com o ancião, unida uma á outra, e cujas vistas
convergiam para o mesmo ponto onde voavam os passarinhos, exprimiam bem a admiração do
facto, que não podiam explicar; ao pé algumas creancinhas, umas expostas á claridade, outras já
na sombra transparente e bella, reverbero d'essa dourada luz que se projectava no saltimbanco,
meio timidas olhavam, não para o magico, mas para as aves que voavam, porque n'aquellas idades
infantis já o coração desperta, ao passo que a razão dorme ainda largos annos; proximo um outro
velho magro e triste, formava um grupo com duas aldeãs; mais para o nosso lado caminhava uma
velha supersticiosa, voltando a face, que escondia entre as mãos, aterrada pela feitiçaria, e mais
para o fundo do alpendre, onde se vê muita palha accumulada, différentes utensilios de lavoura e
alguns grupos de curiosos que se distinguem pelas attitudes naturalissimas e bella tinta, e onde
transluz o espirito verdadeiramente observador do artista.
Entre esta figuras, que de per si formam u m óptimo quadro, são notáveis um homem
barrigudo de pernas abertas sentado n'um colmeiro, rindo a b o m rir, porque esse espirito
malicioso não crê em feitiçarias, nem o coração se lhe enternece com a vida errante e
inconsolável do saltimbanco; a filha que se lhe encosta ao lado com certo ar de curiosidade,
desconfiança e medo; a velha com sua neta, apertando aquella as mãos uma na outra, olhando
horrorisada para o feiticeiro; e os dous namorados que lá mais para o escuro se estão beijando
indifférentes ao que se passa n o primeiro plano. O saltimbanco tinha á sua dous filhos vestidos
como elle e sentados descançando; mas um d'elles que não conhece bem a sua má estrella, ri de
todos os parvos que prestam tanta attenção ao milagre dos passarinhos tirados do chapéu sem
que n'elle houve antes cousa aluguma; o ferrador de mão no queixo e já um pouco na sombra
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olha para o do colleté vermelho interrogando-o sobre o que estão vendo, e este nem sequer o
attende, porque tem alma e corpo identificados com o actor que diverte os circumstantes. Sobre
o carro de lavoura que apparece n o canto direito do quadro está o mocho empoleirado. O
contraste de todas as paixões desenvolvidas na tela de Mr. Knaus, a notável harmonia entre os
tons do interior do alpendre e das figuras com relação umas ás outras; o desenho esmerado de
cada figura considerada no todo e nos detalhes; a variedade e riqueza de typos; a bellissima côr
dourada de todo o quadro, inspirado das melhores obras flamengas de outros tempos; o seu
vigor, a ideia e o desenvolvimento d'essa ideia são a pagina mais brilhante e verdadeira do author,
afora os seus «Cincoenta annos», tela riquissima, e outras de subido quilate. E ' possivel que
alguns leitores conheçam as gravuras ou photographias d'estas obras sui generis, ainda assim vai
d'ellas aos originaes grande distancia.
Creio que algumas d'estas obras pertencem a u m negociante de objectos de arte
pariziense, que n'um salão da sua casa, cujas paredes são forradas de velludo cereja, tem exposto
primores que representam aproximadamente um capital de seis centos contos de réis. Não
duvidará acredital-o quem conhecer b e m o espirito francez.
Porto 8 de março de 1868
F. J. Rezende.
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No artigo publicado no dia 7 de Abril ultimo fallei eu de MR. Knaus, esquecendo-me
dar uma ideia aproximada do seu quadro, que também analisei, dedominado «Os Aldeãos do
Valle de Passeyer reprehendidos pelo seu cura». N'esta, como em todas as obras de tão notável
pintor, se reconhece o seu espirito, e os seus conhecimentos technicos e práticos que possue.
Contemplemos a sua magnifica tela. De pé e quasi no centro d'ella deparamos com
um mancebo trajando vestido camponêz, que ferido e de cabeça baixa, ouve com apparencia e
humildade a reprehensão que lhe dá o cura, o homem de meia idade, cujo o rosto, visto de meio
perfil, magro e caracteristico, rico de forma, de tom, e de estylo, sobresahe sobre o branco da
parede, mas branco engenhosamente calculado de modo que não destoa das mais tintas
empregadas no quadro. O cura, sentado na mais clássica poltrona de couro, correctamente
desenhado, severas as roupagens e simples as linhas geraes de toda a figura, falia com certa
auteridade, que, na minha humilde opinião, seria mais adequada para o juiz que se apresenta no
tribunal revestido da sua toga diante do réu do que n'um ministro de Jesus Christo, que tem a
restricta obrigação de seguir á risca a senda brilhante do Divino Mestre. Ao lado direito do
mencionado aldeão um outro, algum tanto encoberto com este, também ferido, com a cabeça
ligada e chapéu na mão, ouve como o companheiro, ouve a reprehensão; e um terceiro mais na
retaguarda, um pouco no escuro, espreita e escuta a linguagem severa , com que está mimoseando
seus companheiros o pastor da igreja. E' de alto preço a physionomia do frade, que, sentado para
lá da meza, tem um livro na mão, e que no modo como está apoiado sobre os cotovelos deixa
ver o sentimento colérico, que o domina, mal disfarçado na inclinação da cabeça, porque dos
olhos parecem partirem dous raios de luz que fascinariam, ainda mesmo que passassem atravez
dos óculos, que havia desviado para a testa. Dominados os dous sacerdotes pela mesma paixão, a
meu ver, pouco edificante, resta-nos adivinhar qual fora a ideia de Mr. Knaus, representando-os
assim; segredos ha que não podemos nem devemos devassar. A cada um a sua ideia. O lugar
onde se passa esta scena é tão bem pintado como as mesmas figuras, e é por isso que ellas
parecem animadas; áquem de um mau fundo de ar, bosque ou interior de edifícios, parecerão
médiocres quaesquer objectos, ainda que pintados por pincel robusto. Pela parte superior do
reverendíssimo via-se um quadro representando S. Jeronymo e na parede lateral a imagem
esculpida do Cruxificado.
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No seu género é Mr. Groeb, professor da casa real, e membro da Academia de
Berlim e d'Amesterdam, um pintor distincto; prova-o com o «Interior da igreja de Santo André,
em Eisleben», onde se vê o monumento dos condes de Mansfeld. Este óptimo quadro, que
pertence á Associação dos Amigos das Artes, na Prussia, instituição patriótica

e utilissima ,

distingue-se não só pela illusão optica, mas pela feliz ideia de imaginar um raio de luz que,
partindo de uma janella lateral, vai illuminar a imagem esculpida de Jesus Christro sobre a cruz;
pelo esmero com que são feitos todos os ornamentos do tumulo dos condes de Mansfeld; pela
admirável perspectiva linear, difficil em um tempo de architectura gothica; pelas magnificas
massas de escuro e claro; pela riqueza do tecto e variedade de accessorios, onde tudo se vê
estudado com superior intelligencia; e finalmente pelo effeito geral e pelo methodo do trabalho a
um tempo escrupuloso e largo.
Mr. Piotrowski, professor da Academia Real de Koenigsberg, expoz um único
quadro histórico representando «Os commissarios da convenção nacional arrancando a Maria
Antoinette, presa no Templo, o principe Luiz XVII, seu filho, em 1793». Quem ha ahi que não
conheça a historia d'esta deventurada mulher?! Ella que entrara feliz em Compiègne, saudada
enthusiasticamente pelo povo francez, e que, radiante de belleza, collocára aos 15 annos a coroa
na cabeça; que vivia para seu marido, para seus filhos e para a solidão, sem que a seduzissem o
fausto, a grandeza, não pensando mesmo n'essas delirantes festas, n'essa vida devassa de Luiz
XV, mal sabia que um dia e bem cedo acordaria a populaça , a revolução, a soldadesca e a intriga,
movidas pelos invejosos d'essa vida tranquilla e moral a que não estavam habituados, e que a
arrancariam do seu predilecto bosque de Versalles, onde saudosa se recordava da sua Allemanha,
para a injuriarem, maltratarem até Pariz, onde a esperava a negra prisão do Templo, como se
Maria Antoinette fora uma mulher da mais baixa ralé e não a filha de Francisco I! Ou o dia 10 de
maio de 1774, quando cingira a coroa, rodeada de adorações passageiras, ou os dias terriveis de 5
e 6 de outubro, quando a populaça a levava de Versalles!
Todos os que conhecem a historia da revolução franceza sabem que Maria
Antoinette sopportára com verdadeira dignidade de rainha os ultrajes recebidos por esse povo e
por essa tropa sem disciplina, cegos por louca paixão; imaginamos a sua nobre attitude ao
entregar aos commissarios os seus vestidos, ao separar-se de Luiz XVI quando elle caminhava
para a santa guilhotina, e finalmente quando ella ia sobre a carreta para o supplicio; mas não é fácil
comprehender-se qual a sua dôr na masmorra húmida em que a lançaram, onde nem supplicas,
nem lagrimas, nem orações moveram á piedade o Deus de clemência; nem tão pouco o momento
da separação cruelissima de seu filho Luiz em a noute de 3 de julho de 1793, quando os seis
municipaes, ou antes seis algozes, foram despertar esse anjo querido, arrancando-o dos braços de
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Mad. Elisabeth, e quando sobre a plata-fórma do patíbulo voltada para a torre do Templo enviara
o adeus supremo a seus filhos. Mr. Piotrowski, escolheu este penúltimo episodio, um dos mais
feios durante essa epocha da «Convenção», do «Terror» ou da selvageria sem igual que fez corar
de vergonha toda a Europa em fins do século passado. Poderia a execução d'esté quadro ser mais
distincta quando tratado por Mr. Piloti, o grande interprete da morte de Cesar; porém, quando ha
qualidades apreciáveis, esquecem-se voluntariamente pequenos defeitos. Maria Antoinette, está
de face para o espectador, e os seus vestidos em desalinho, mas no modo como a mãi
extremosissima aconchega seu filhinho ao peito se observa a energia da rainha. Apesar dos
estragos moraes , o roste de Maria Antoinette conserva as formas divinas d'essa rara belleza, que
contrasta optimamente com as physionomias ferozes, irónicas dos municipaes, que, como
machinas, obedecem a uma força superior. Aos pés do soldado que tem a lanterna na mão, visto
todo em escuro, porque o foco da luz esta na esbelta figura da desventurada rainha, vê-se
prostrado Luiz XVII, implorando, supplicando que o não separem de sua mãi, mas o autómato,
surdo ás vozes da innocencia , com aspecto carregadissimo, olha fixo para a desditosa Antoinette.
Os que a cercam cumprem as ordens á risca e ha n'elles a verdadeira expressão do sentimento
brutal que os domina. Observa-se unidade na composição, as figuras são bem movidas e o
desenho

geral não me pareceu mesquinho, sobresahindo

brilhantemente

d'entre

aquelle

conjuncto concebido intelligentemente a augusta victima da revolução que, como Maria Stuart,
fora sacrificada por culpas que não tinha.
Porto 15 de abril de 1868
J. F. Resende.
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«Os cinco sentidos» de Mr. Schlesinger poderiam ter melhor interpretação poética: a
execução das figuras é um pouco vulgar, e com tudo ha qualidades n'esta obra dignas de elogio.
Apesar da critica descabellada que alguém lhe fez, não duvidaram aquelles que estão ao serviço
do imperador fazer acquisição do quadro, pois é de querer que fossem pessoas entendidas na
materia, ainda que em França, como em toda a parte, os empenhos influem muito na sorte do
artista.
Mr. Heilbuth vive em Pariz, mas preferiu expor quadros representando usos e
costumes da Italia. «O cardeal subindo para a carruagem». «Os capuchinhos» e o «Passeio do
Monte do Monte-Pinacio», em Roma, nos mostram quanto o seu author, se compenetrou dos
hábitos d'aquelles senhores, como foi fiel nos seus trajes próprios, dando tudo o caracter
apropriado. A côr local das carnes, do ar e dos terrenos, é magnifica.Foi-lhe, porém, difficil ou
não quiz decorar fielmente o typo clerical, preferindo talvez á cópia fiel uma certa expressão
irónica desenvolvida com immensa graça.
Mr. Dorr é um pintor sympathico. Gostei muito, sob o ponto de vista artístico , do
seu «Interior de uma habitação de aldeão mecklemburguez, vendo-se no fundo um homem
adormecido», pelo modo sincero com que tudo é executado, havendo harmonia e transparência,
apesar de certa dureza de execução.
«O interior do curral», que pintara Mr. Brender, tem verdade; vê-se que o author ha
feito um estudo profundo n'este género de trabalho: com um pincel livre desenha a luz a meia
tinta e a sombra, sendo felississimo nos tons mysteriosos e próprios dos interiores de casas
pobres, habitações de gados, etc., onde é escassa a luz. O trabalho d'esté pintor pouco ou nada
tem de eschola franceza. Os prussianos teem em geral bom colorido; ha o mesmo sentimento de
côr em quasi todos os quadros que vi.
Passando das pinturas a óleo aos desenhos coloridos em cartão, cumpre-me dizer
que Mr. Pfannenschmidt, membro do senado da Academia das Artes, em Berlim, mereceu um
lugar de honra entre os modernos desenhadores. Os sete grandes cartões que fizera para as
janellas da igreja de S. Nicolau, em Berlim, são os seguintes: «A adoração dos pastores», «Jesus na
idade de 12 annos, no templo», «Ecce agnus Dei», «Jesus, Maria e Martha», «A resurreição de
Lazaro», «Ecce Homo», «Jesus apparece a Magdalena no jardim». Um só d'estes trabalhos bastaria
para avaliarmos a intelligencia do homem religioso e lido que os concebeu, e o pulso vigoroso
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que traçara tão bellas linhas, grandes e simples, lembrando as que Flandrin desenhava, quando
inspirado por um sentimento sobrehumano. Se procurarmos a primeira e mais apreciável
qualidade indispensável em assumptos d'esta ordem, encontral-a-hemos; se quizermos ver o
engenho de seu author na composição e proporção das figuras, e no methodo de trabalho, ainda
n'isto são ricos os cartões. Dar o título de desenhador ao artista que executa com bonito manejo
de lapis uma cabeça de estudo, e dispensar-lhe o bello ideal, a poesia e o génio creador, pareceme uma injustiça feita áquelles que, como Mr Pfannenschmidt, Yvon, Kaulbach e outros, não
fazem consistir unicamente o mérito das suas producções no mimo do craião, mas nas suas
ideias grandiosas e na liberdade do seu trabalho.
O numero de gravuras e lithographias expostas pela Prussia monta a trinta e cinco
trabalhos, notáveis quasi todos: são cópias de quadros dos grandes mestres como Raphael,
Murillo, etc.
Era precioso o camapheu de Mr. Happ, representando a madona e o menino.
As pinturas sobre porcellana de Mr. Bucker produziam um effeito deslumbrante.
Nenhuma miniatura excede em perfeição estes trabalhos, que são, além d'isso, cópias fidelissimas
de alguns clássicos.
O preço que o author

marcou á sua obra representando o quadro de Raphael

intitulado «La Madona di San Sisto» é de 1:185 francos, e em proporção cada um dos onze
trabalhos que expoz e que tanto captivaram a attenção do publico.
«A apparição de Jesus Christo entre seus discipulos, depois da resurreição» , por Mr.
Cornelius (Pedro), não é obra por que se passe sem a observar e ver como n'ella é bem
concebido o sentimento religioso. A Allemanha foi sempre distincta em assumptos biblicos,
gloria que lhe disputou a Italia, legando-nos esses padrões immorredouros que crearam e
executaram Raphael e Leonardo de Vinci.
Porto 27 de abril de 1868.
F. J. Resende.
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Parece-me que alguma historia de amores trahidos dera origem ao pequeno quadro
que Mr. Neustaclter denomina «A recusa». N ã o é um caso n o v o , talvez vulgarissimo. Promessas
não cumpridas vêmol-as por ahi a cada passo, e em negocio de casamentos não é isso de
estranhar; na politica muito menos. O grupo principal d'esté singelo episodio representava um
pai, distincto pela physionomia e pelo trage, tendo pela mão sua encantadora filha, modelo de
perfeição, que Mr. Bergonzoli, o célebre estatuário italiano, author dos «Amores dos anjos», não
duvidaria copiar, se a tivera presente quando executou o seu grupo immortal. As pálpebras
superiores cobrem os olhos da cândida pomba, que diriam se havia fel no coração ou leviandade
na alma quando a face se não inclinasse para a terra. A alguma distancia d'esté typo de belleza
feminina, belleza algumas vezes tão perigosa e forte como o mais poderoso inimigo, estava de pé,
com o chapéu na mão, tendo a outra apoiada sobre umaa poltrona, um elegante mancebo,
fixando essa flor, que julgara talvez sem espinhos, nutrindo ainda a esperança de uma derradeira
palavra affirmativa

lhe desannuviasse

o coração

e o seu amor-proprio

offendido.

Mas

pensamento occulto não deixa que os lábios da donzella soltem uma palavra de ventura conjugal;
o effeito d'esse silencio cruel traduz-se na physionomia do amante, cujo descontentamento é
vizivel e habilmente pintado, conhecendo-se ainda na sua attitude o propósito de retirar-se. A
dona da casa, no segundo plano da scena, menos luminosa, olha triste para o cavalheiro que viera
pedir a mão de sua filha, porque n'esse enlace via u m futuro risonho para a leviana borboleta. O
pai parece não se impressionar com o que se passa entre os dous: ha n'elle a nobreza o caracter
próprio do h o m e m brioso. Completa este quadro de família uma outra filha contando o muito
dezeseis primaveras, não tão formosa como sua irmã, olhando com pesar para o que suppozera,
provavelmente, o mais affectuoso dos irmãos. N ã o esperando pelo desfecho do drama que me
pareceu simples e verdadeiro, vi que todas as figuras estavam b e m em scena, que as proporções
eram regulares, o que, salvo pequenas cousas menos pensadas, o effeito geral do quadro era
harmoniosíssimo.
H a discipulos que são a gloria de seus mestres: exemplo Mr. Baumgartner, alumno de
Mr. Piloty. «O assassinato de Cesar», por este professor, não offusca de certo <A procissão
surprehendida pela chuva», que o discípulo pintara. A m b o s os pintores são distinctos, mas um já
tem cingida na fronte a coroa de louros, e, estendendo do alto do capitólio a mão amiga a seu
filho e irmão pela arte, ajuda-o generosamente a subir a íngreme escada. A obra de Mr.
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Baumgartner é religiosa. Por um caminho ingrato desce immensa gente do campo; aquelles em
quem o sentimento da devoção é b e m desenvolvido cobrem apenas as cabeças, porque a chuva é
torrencial e a tempestade açouta tudo sem excepção; n o u t r o s , ausência completa

d'esse

sentimento, substituído pelo do h o m e m vulgar, que teme como as creanças a tempestade, o raio,
o trovão. N o meio d'esta espécie de desordem, em que vão confundidos sexos e idades, em que
se viam lindíssimos typos de creanças do norte, frescas como rosas, distinguia-se uma mulher
afflicta com todos os seus adornos domingueiros, segurando com uma mão o guarda-chuva
m o n s t r o e as saias, deixando ver uma b e m torneada perna, escondida sob a meia de côr; calçava
bute preto, que, no meu entender, tira completamente o caracter ao traje do campo. A matrona
levava pela mão esquerda uma filhinha timida e lacrimosa. N o meio d'esté passageiro conflicto se
descobria, como uma ideia irónica, a figura boçal de um jovem aldeão, que, não se lembrando de
Deus nem do seu culto, menos ainda dos trovões e do aguaceiro, dominado por uma alegria meio
selvagem, abrigava debaixo do guarda-chuva encarnado a sua namorada, a quem n'esse m o m e n t o
parece dizer parvoíces sem conta.
N o fundo do quadro, como se uma nuvem escurecesse o firmamento, vem o resto
da gente envolta em um ar sombrio, que faz brilhar admiravelmente os grupos do primeiro plano.
E todos parecem mover-se e caminhar! O pastor da igreja, gordo e rubicundo, vai no centro do
seu rebanho, que nem sempre é humilde e religioso, que nem sempre larga dos hombros a capa
da hypocrisia. N a mão direita segura o reverendíssimo u m grande guarda chuva-vermelho, em
tudo similhante aos dos nossos camponezes, e com a outra apanha a batina, já salpicada de lama.
Calçando sapatos como usam os nossos parochos, eil-o que caminha para o espectador com a
fronte erguida, os olhos no céu, a bocca entre-aberta. Vai orando. N e m um signal de impaciência
ou mortificação em sua physionomia. E ' o exemplo da resignação evangélica. Havia ao lado do
abbade outra figura, que só ella vale um quadro de b o m author. Refiro-me ao h o m e m que
caminhava empolgando a haste do guião meio vergada pelo vento, que, ainda assim, não tinha o
poder de affrouxar o braço hercúleo do h o m e m do povo, feio e antipathico, representado por
um pincel vigoroso, seguro e enérgico.
Podem os mais exigentes, os que conhecem apenas a forma da paleta, accusar seu
author de dureza exaggerada de contornos, não querendo ver entre elles e os corpos que lhe estão
próximos uma meia tinta, como fazia o pintor que a historia e as suas telas nos apresentam como
mais célebre n'essas difficillimas passagens; é certo, porém, que podemos oppor-lhe outros na
extrema da linha. Q u a n d o ha escrúpulo nas formas geraes e amor pelo desenho o nosso trabalho
sahe muitas vezes duro e secco. Raphael deixou-nos o exemplo; Correggio não conseguiu
imital-o.
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N ã o encontrei defeito palpável em qualquer das muitas

figuras

representadas,

regosijando-me, pelo contrario, a estudal-as particularmente. Bastaria o sentimento individual de
cada uma d'ellas para dar gloria ao illustre discipulo de Mr.Piloty. Se o colorido de Mr.
Baumgartner não tem a riqueza dos tons dourados, tão vulgares nos filhos do meio-dia, ha n'elle
a frescura que estes muitas vezes não p o d e m obter.
Ainda outro quadro de Mr. Votz, o author do «Idyllio», de que dei uma ligeira ideia
ao leitor no meu artigo ultimo. «O rebanho passando um vau» tem duas apreciáveis qualidades: é
a primeira o effeito de luz produzido pelas grandes massas. O author soube empregar a luz do sol
de preferencia em u m plano, sacrificando-lhe o outro; não é convenção, porque são phenomenos
muitas vezes observados na natureza em dias de trovoada, como a que representou o distincto
m e m b r o honorário da Academia de Bellas-Artes em Munich. A outra qualidade porque se
distingue o seu trabalho é com referencia ao correctissimo desenho e grandiosas formas dos
animaes. As vaccas que passam, umas á sombra, outras ao sol, são todas tão bem executadas, que
merecem um dos primeiros lugares na exposição bavara. A sua óptima paizagem ainda excede
muitas pelo vigor, pelo excellente m e t h o d o de empaste e pelo óptimo colorido.
«O interior de uma floresta», por Mr Ebert, é de extraordinário arrojo; os terrenos, as
arvores e o ar illudiam. Era u m verdadeiro bosque

com todos os seus encantos reduzido a

pequeno ponto. Theodoro Rosseau, o finado paizagista fiancez, dera-se por contente se houvera
creado tão bella jóia.
N a «Paizagem de inverno», de Mr. Hoefer, havia o ar sombrio d'esses dias em que a
neve, cobrindo aldeias, prados e montanhas, dá á natureza u m aspecto melancólico. O pincel de
Mr. Hoefer é vigoroso; no seu quadro via-se a distancia de muitos kilometros.
«A eschola de recrutas durante a guerra de Trinta-Annos», por Mr. Eberie, discipulo
de Mr. Piloty, é soberba! A verdade dos typos, as acções teem u m certo cunho de verdade como a
photographia nos apresenta em algumas occasiões. Poucos pintores representariam com mais
sinceriedade essa classe de gente, que leis superiores obrigam a preparar-se para saber entrar em
combate e matar o seu semelhante.
Porto 15 de maio de 1868
F. J. Resende.
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Mr. Theodoro Horscheltten tem, como Mr. Yvon, a bossa das batalhas. «A tomada
de assalto de um trincheira de Schamyl pelos russos em 6 de setembro de 1859, sobre o monte
Gounib» justifica a minha opinião. Parte dos russos já estão dentro da trincheira, uns
triumphantes, subjugando o inimigo, outros entrando na eternidade. Alguns dos vencidos e
vencedores estorcem-se nas agonias da morte; e n'esta lucta delirante onde a cólera se pinta
admiravelmente, a baioneta e as bailas dos contendores vão fazendo novas victimas. A carnificina
é horrivel!
O movimento e acção d'esté quadro lembra Salvador Rosa, exedendo-o o pintor
bavaro não só na qualidade do desenho mas na elegância do estylo, ficando todavia muito áquem
n o fogo da composição e liberdade do toque. O tom geral do quadro é um tanto pardacento,
porém o assumpto e o lugar necessitavam d'esse mesmo tom. As attitudes dos guerreiros são
variadíssimas; sobre a parte esquerda do espectador, com o pé sobre um tronco de arvore e
ramagens, que formavam parte da trinceira, se via u m soldado na acção de disparar a espingarda,
tendo por fundo o ar encoberto com densas nuvens de fumo: esta figura illude, vive, move-se!
Pela parte desmoronada da trincheira vem um grupo compacto de russos sobre quem os inimigos
fazem fogo de desesperados. E ' o ultimo alento de vida! D o nosso lado direito um bravo, quasi
vencido, empunhava a bandeira, que comprimia contra o peito como se o fizera a uma filha
querida. São reliquias sagradas com que o soldado brioso cahe e morre abraçado. Proximo a este
grupo sobresahem brilhantemente dous soldados russos que avançam de arma em punho. São
dous primores. H a no primeiro plano uma figura que perde um pouco, não pela falta de energia
propria do acto, mas pelas suas dimensões: pareceu-me pequena em relação ás que estavam mais
para lá. Tal descuido é uma areia n o Oceano. Finalmente o punhado de bravos vencidos, que no
auge do desespero se encostam ás fragas, voltados os peitos para os instrumentos de morte; a
raiva e a cólera que se pintam em suas phisionomias, o ar vaporoso que enriquece o quadro, os
longes e os diversos accessorios, tudo em uma palavra dá a Mr. Horscheltten o direito a um dos
primeiros lugares n o m u n d o artístico. T e n h o ideia de que a sua obra fora premiada.
A guerra não inspirou Mr. B. Fries.
«Socrates, Ravello, piano dei Greci», paisagens de Italia, forneceram-lhe

três

excellentes quadros. C o m o devem ser encantadores e poéticos esses sitios, por onde se deliciaram
os olhos do artista! C o m o elle devia ter sido feliz seguindo plano por plano, prados, bosques,
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lagos, aldeias e montanhas, aquecido o seu estro a esse sol que não é de gelo a esse ar que não é
como o da Allemanha!
Qualquer dos quadros de Mr. Fries é uma cópia quasi fiel da natureza, pelo
sentimento e verdade do colorido com que os animou, pelo vigor que se lhe nota e pelo
excellente m e t h o d o de trabalho. N ã o ha servilismo nas obras do talentoso pintor allemão; tem o
d o m da originalidade, que o dispensa de ir buscar reminiscências a escholas estrangeiras.
Ainda

tenho

que dar conta

ao leitor das obras

que

expoz

Mr.

Alexandre

Liezenmayer, um outro discipulo de Mr. Piloty.
Havia dous quadros d'esté pintor, e ambos históricos dignos da exposição de bellasartes. «Maria Thereza amamentando o filhinho de uma pobre mulher» é a expressão de um pincel
obediente, e affeiçoadissimo á eschola do mestre; ha muita homogeneidade entre as obras de Mr.
Piloty e as de Mr. Liezenmayer. Sob frondoso arvoredo, sentada n o degrau de uma escada de
m á r m o r e , que dava accesso para o parque ou fundo do quadro, collocou o hábil pintor a rainha
Maria Thereza, trajando luxuosamente de branco; o vestido era adornado de finissimas rendas e
n o artístico penteado sobresahiam entre os p ó s , pérolas e fitas de azul celeste, adornos que se
casavam graciosamente com o aristocrático toucado e com a côr da rainha, fina e transparente
como a de quasi todas as damas do norte. Q u a n d o proximo de uma testa coroada vemos a figura
melancólica da indigência; quando no peito de uma rainha tocam os lábios do innocente que a
pobre mãi abatida, fraca e gasta pela fome não pôde alimentar, há n'esse grupo o quer que seja de
grande e sublime, que nos arrebata e sensibilisa. A caridade evangélica não deve ser exclusiva
d'esté ou d'aquelle individuo, d'esta ou d'aquella classe social; se na familia humilde por
nascimento,

fidalga

nos

brios

e nas virtudes,

admiramos

o

amor

do

proximo,

mais

surprehendidos devemos ficar diante da magestade de uma scena tão edificante. Maria Thereza
não desconhecia a igualdade do sangue perante a grande obra da creação.
Felicíssima fora, pois, a ideia do pintor bavaro, que conhecendo pela historia a alma
angelica e virtuosíssima da rainha, d'essa infeliz senhora, que não teve um dia de ventura durante
a vida conjugal, pouco sympathica a seu esposo, o inconstante e volúvel rei Luiz XIV,
immortalisou-a em u m m o m e n t o de inspiração. Maria Thereza, tendo em si propria o elemento
do bem, foi acompanhada na sua infância por pessoas virtuosas, que lhe purificaram o coração;
mas Mazarin, que só teve em vista a politica, tornou a rainha para sempre desgraçada, fazendo-a
casar com o frivolo rei. A filha de Filippe IV, torturada pelos negros ciúmes, vertendo lagrimas
que não tinham termo, passara uma grande parte da vida voltada para Deus, implorando sua
clemência, aborrecendo do fundo d'alma donzella como M.lle de la Valliére e soccorrendo os
desgraçados .
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Mr. Liesenmayer disse-nos n'uma só téla o que a historia pintara em algumas paginas.
E' uma lição de moral que aproveita aos que, cegos por inqualificável cynismo e orgulho, ignoram
como se desce de um throno, quasi sempre eriçado de espinhos, para tomar lugar em outro, onde
só pôde sentar-se a virtude.
A rainha assim pintada tornára-se o alvo de todos os respeitos. A pobre mulher, que
de pé e vestida de escuro, se via encostada ao parapeito esculpturado da entrada do parque real,
estava com a cabeça pendida, e no seu olhar para a santa rainha, sentada no primeiro degrau, se
traduzia bem a confusão produzida pelo inesperado acontecimento, do qual ella nunca imaginara
a possibilidade. Tão raras são a caridade sincera, a virtude e fraternidade humana!
No plano mais retirado e á sombra do bosque apparecia, contornando-se sobre a côr
dourada do ar, ao cahir da tarde, a aia da rainha com seu filho ao collo formando a unidade d'esté
tão interessante como poético episodio. No rosto de Maria Thereza notava-se a expressão da
alegria que necessariamente sentimos praticando actos que nobilitam.
A paixão pelo exaggeradissimo empaste geral fez com que Mr. Liezenmayer
parecesse pretencioso, entendendo não dever adoptar o methodo seguido pelos mestres no que
respeita ás carnes, ás roupagens, aos terrenos, ao arvoredo, etc. Tal systema não tira a Mr.
Liezenmayer as qualidades de um hábil desenhador e de um pintor notável.
Porto 31 de maio dei868.
F. J. Resende.
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Quando os trabalhos se complicam, nem sempre podemos

concluil-os

com

regularidade. Obras com que tenciono concorrer á exposição promotora de bellas-artes em
Portugal, utilissima instituição que devemos á iniciativa de seu incansável protector, o ex

mo

snr.

Marquez de Souza Holstein, a qual terá lugar em setembro ou outubro próximo em Lisboa, hão
interrompido o andamento da minha revista á exposição universal; apesar d'isso irei, sempre que
possa , illucidando o leitor sobre o que vi no grande certame de 1867.
Se bem m e recordo, tratara no meu ultimo artigo da secção bávara, e, havendo-me
occupado de quasi todos os pintores que mais se distinguiram, deixara para ultimo lugar os seus
dous eximios professores Mrs. Kaulback e Piloty. Antes, porém, de descrever as obras capitães
de tão illustres filhos das modernas escholas allemãs, cumpre-me tornar conhecido do leitor u m
outro quadro de Mr. Liezenmayer, representando «A canonisação de Santa Izabel de Hungria».
Traduzirei a parte histórica d'onde o author colheu o pensamento para o seu trabalho. Eil-a:
«No I o de maio de 1236, dia designado para a canonisação de Santa Izabel, mais de
20:200 christãos invadiram a pequena cidade de Marbourg e seus arredores, encontrando-se alli
reunidos pela fé e pelo fervor em redor do tumulo da illustre santa.
«O imperador Frederico II, n o auge do poder, recentemente unido á joven Izabel de
Inglaterra, dama tão célebre por sua belleza, cedendo á attracção que o arrastava a Marbourg, veio
prestar solemne homenagem áquella que tinha recusado sua m ã o para a dar a Deus. O corpo da
santa foi desenterrado pelo imperador e seus bispos; não havia apparencia de corrupção, apesar
de haver sido sepultada ha perto de cinco annos. Foi exposto á veneração publica. Tendo-se
celebrado o officio em sua honra, o imperador aproximou-se do relicário, collocando sobre a
cabeça de sua querida Izabel uma coroa de ouro, dizendo: - Já que não pude coroal-a em vida,
quero ao menos coroal-a hoje como uma rainha immortal n o reino de Deus.»
Este facto traz-nos á memoria o de Pedro I , o justiceiro, e D. Ignez de Castro. Vai,
porém, grande differença da desditosa que
N'aquelle engano d'alma ledo e cego
Sonhara venturas sem pensar no cruel martyrio e nas affrontas que a esperavam, para aquella que
trocara livremente uma coroa real pelo serviço de Deus.
O extracto abreviado das obras do conde de Montalembert diz que fora o imperador
quem poz a coroa na cabeça da rainha, porém n o quadro de Mr. Liezenmayer esta ceremonia é
feita pelo bispo, cuja figura grandiosa estava no templo, proximo do cadaver da rainha, prestes a
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concluir o acto religioso. O ataúde, adornado com riqueza, estava collocado junto da nave
central, encostado a uma columna jónica:

era como a luz d'aquelle melancólico recinto o

alvissimo vestido que cobria os restos mortaes da casta virgem. O imperador

Frederico

distinguia-se entre os diversos grupos de nobres e p o v o pela physionomia impressionada com a
magestade do acto, pelo seu porte e pelo trage. Chamara Mr. Liezenmayer sobre este personagem
e sobre a santa os raios principaes da luz; d'ahi o sobresahirem tanto no conjuncto de muitas
figuras. A disposição dos diversos grupos pareceu-me excellente. Os fieis haviam lançado flores
sobre o pó da santa, e algumas, cahindo, haviam matisado o pavimento. Observava-se religiosa
reverencia em todos os fieis representados na tela, não sendo menos cuidadosamente tratados os
que se desenhavam mais n o escuro do templo. Se o tom geral das cames e roupagens fosse
menos pesado; se a transparência dos quadros venezianos de outras epochas transparecesse alli,
como não seria apreciável a obra de Mr. Liezenmayer? N ã o ha hoje pintores que conheçam a arte
com que empastava Correggio e a sciencia com que coloria Ticiano, e é por isso que muitas das
obras do nosso século, tendo qualidades inquestionavelmente

superiores

ás de

quadros

executados em outras epochas, parecem-me, todavia, pintadas a cola!
Ei-nos finalmente diante da tela em que Mr. Piloty houvera a felicidade de pintar «A
morte de Cesar», apunhalado pelos conjurados em pleno senado no dia 15 de março do anno 44
antes de Christo. Se factos como este são nódoas indeléveis na historia romana, a reprodução
d'elles, eternisando-os, éternisa igualmente o nome do pintor insigne que os faz reviver na tela.
Dizem os historiadores que Cesar convocara o conselho, quando tratava de organisar
o império, mas que os medicos seus amigos e sua esposa Calpurnia empregaram todos os meios
para evitar a sua ida áquelle acto; todavia Decimus Brutus, o traidor, o fingido amigo de Cesar,
que se achava presente, enganando-o, lhe disse:
- Que é isso, Cesar?! U m h o m e m como tu deixa-se fascinar pelos sonhos de uma
mulher, pelos fúteis temores e receios de alguns homens? Ousarias tu fazer ao senado, que te
encheu de honras e que convocaste, a affronta de não comparecer?
Q u e refalsado hypocrita e audacioso malvado!
Cesar já estava resolvido a não ir ao senado, cedendo aos rogos dos amigos, e
impressionado com o negro vaticinio dos nugures; porém quando consultava com a vista seus
amigos reunidos em torno, Brutus, tomando-lhe o braço, lhe disse: - Vamos, Cesar; deixa esses
sonhos; não tomes por conselheiro n e m por augure mais que a tua propria virtude, e, sem tardar
mais, vem tratar dos negócios dignos de ti e d'esté grande império. - Se foi assim como a historia
o conta, que espirito, ainda o mais forte, resistiria ao maviosissimo canto da sereia? E o homem,
339

respeitado como um Deus, foi para o senado, onde o representara o admirável pincel de Mr.
Piloty.
E m diversos grupos, á direita, á esquerda e na retaguarda do presidente se
encontraram Cassius Longinus, Fillius Cimber, Servilus, Casca, Marcos Brutus, Minutius, Basilus,
Rubius Rufus, Decimus Brutus e outros. N ' u m lugar mais elevado e entre os diversos conjurados,
vestidos de capas e tunicas quasi brancas, apparecia Julius Cesar firmando o pé

esquerdo no

segundo degrau elevado sobre o pavimento, tendo o direito desviado para traz e a perna dobrada.
Elle, que fora sempre esmeradissimo na limpeza do corpo e em seus vestidos, sobresahia radiante
de luz entre todos os cobardes romanos, que, como tigres, tinham as vistas fixas sobre a sua
preza; e sobresahia não só pela sua nobilissima attitude, mas pela intelligencia do olhar, pela
regularidade das formas geraes do rosto, pela altivez da fronte mui coberta com a coroa de louros
que o povo lhe havia confiado e que tanto o lisongeára, por isso que a cingia sempre, mas ainda
pelo brilho de seu amplo manto de seda escarlate, em que se observava a mais sábia e feliz
escolha de pregas simples e largas.
Diante de Cesar via-se de joelho em terra um dos que formavam o conselho, quasi de
costas para o espectador, na occasião de entregar-lhe um pergaminho, agarrando-lhe o manto
com a mão direita. Q u e figura aquella na sua supposta humildade e respeito! quanto saber na sua
acção! quanta maestria n o estylo e na elegância do desenho! Seria porventura este o personagem
que disfarçadamente entregara a Julius Cesar o aviso da conspiração tramada por Cassius
Longinus, mas que o heroe não p ô d e 1er no momento? N ã o era de certo, mas sim Fillius Cimber,
o primeiro que se aproximara para consummar o nefando crime de vingança, porque o consul,
e m p u n h a n d o com vehemencia na mão direita o sceptro, cuja extremidade inferior se firmava no
pavimento, dobrando o braço esquerdo fechava o p u n h o , desviando o corpo um pouco sobre a
direita, e, fitando os olhos negros com expressão raivosa sobre o h o m e m que se prostrara a seus
pés, parecia significar uma recusa formal com maneiras verdadeiramente reaes.
Uma e muitas vezes contemplei com o mais profundo respeito e sincera admiração
esta figura, que, distinctisima entre as melhores que os clássicos nos deixaram, quer nas
numerosíssimas

telas, quer nas estatuas

de que estão ricamente adornados, nos

paizes

estrangeiros, palácios, praças, templos, etc., etc., conservar-se-ha sempre na minha memoria
como um modelo de arte. Devia de ser assim, no gesto, no olhar e na acção, o papel que n'aquelle
m o m e n t o critico desempenhara o conquistador que avassallara o m u n d o com a espada, com a
penna, com a energia e com eloquência. E o insigne pintor que executara uma obra prima em
cada uma das figuras que engrandecem a sua maravilhosa obra á maneira de Paulo Veroneze, o
respeitabilissimo veneziano, enriqueceu o fundo do seu quadro com a mais deslumbrante
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architectura, vestida de variados e ricos mármores, onde iam reflectir-se, como n'um espelho, os
diversos corpos representados no salão do senado. A estatua de Pompeu, do grande rival de
Cesar, desenhava-se também em frente da cadeira da presidência, de encontro á qual Cesar cahira
exânime, salpicando-a com seu sangue, quando 23 ou 35 punhaladas apagaram a luz d'aquelle
astro luminoso.
No artigo seguinte, que será brevemente publicado, prometto concluir o meu juizo
sobre «A morte de Cesar» de Mr. Piloty, tratando, cedo ou tarde, de Mr. Kaulbach.
Foz do Douro 27 de agosto de 1868.
F. ]. Resende.
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A propósito de u m artigo nosso relativo á injustiça praticada na ultima exposição da sociedade
p r o m o t o r a com o sr. Resende, recebemos deste distincto artista a seguinte carta a que damos
gostosamente publicidade.
Sr. redactor. - São tão pequeninas as misérias praticadas p o r alguns dos srs. que teem
formado jurys, conselhos, commissões de bellas-artes etc. que nem vale a pena censural-os.
Nas actas ficam as sentenças e deliberações do erudito conselho da sociedade promottora de
bellas-artes, ficando igualmente archivada n'ellas a moralidade de seus actos.
O futuro fará justiça inteira ás obras das victimas e dos algozes.
Se Deus continuar a dar-me saúde, espero sr. redactor, cançar na lucta os que se julgam meus
adversários.
H a muito trabalho elles para formar um cortejo fúnebre aos meus pincéis, porem como a
pátria, a quem todos devemos servir, não tem culpa nas enfermidades que lhes affectam os cérebros,
continuarei a trabalhar lastimando a sua infructifrea audácia.
Mui grato e reconhecido á benevolência com que v. se dignou tratar-me no seu jornal do dia 4
do corrente, é dever meu confessar-me c o m todo o respeito.
D e v. etc.
F. / . Resende
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Revista á exposição Promotora de Bellas-Artes em Portugal
Já não é cedo para se dizer alguma cousa acerca dos trabalhos expostos n'aquelle

certame. Haver passado horas felizes na contemplação das maravilhas artisticas do nosso
século, que se exhibiram na exposição universal de 1867 poderia ser uma causa bastante
forte para voltar á pátria com o paladar estragado a respeito das nossas producções; mas,
louvado Deus, parece-me continuar a ver o soffrivel e o bom, sem opinião antecipada, pela
mesma lente e sem propósito de incensar nem deprimir. O respeito para com os meus
collegas é uma lei; a sublimidade da arte que exerço, um altar ante o qual não devem existir
ódios nem paixões mesquinhas. Admitindo este preambulo, direi ao leitor o que se me
offerece.
Chegando a Lisboa no dia 1.° de novembro, expressamente para assistir á abertura
da sétima exposição, soffri a contrariedade de me ser recusada a entrada, porque não tinha
cartão; porem o cavalheiro que, recusando-m'a, cumpria á risca ordens recebidas, tratandome com delicada attenção, mandou pedil-o ao snr. secretario que promptamente m'o
enviou: passado este pequeno incidente fiz uma ideia geral sobre o que havia e pouco
depois teve lugar a ceremonia da abertura a que assistiram SS. MM. e A.
Agradou-me sobre maneira a disposição interna do salão. Nenhum dos três, em
que era dividida a secção bavara, na exposição universal de 1867 me parecera mais
apropriado nem de maiores dimensões. Faltam ao nosso as jóias que adornavam aquelles:
loucura fora exigir se de nós, que principiamos a caminhar, impossiveis em bellas-artes.
Perece-me que d'esta vez a pintura nacional vacilou cedendo o passo á esculptura.
Como quantidade está ella bem representada, pois a galeria consta de 155 quadros.
Ha annos não era assim. Diversas causas podem ter influido sobre esta sensivel
differença entre irmãs gémeas.
A pintura histórica está representada pelo snr. Antonio Manoel da Fonseca,
professor jubilado, e por um outro professor portuense.
Expoz o snr. Fonseca quatro trabalhos. Prefiro o quadro que denomina «O
somno e a vigilância». A mãi que aconchega seu filhinho tem sentimento e exprime bem a
ideia do author. Considerando com relação á execução, á côr e ao effeito de claro-escuro
tem este quadro grande superioridade sobre a enorme tela em que se vê representada
Venus, cuja composição é regularmente desenvolvida. O mesmo cavalheiro expoz mais um
esbocêto representando <A. morte de Affonso de Albuquerque» e uma cabeça de estudo.
O snr. José Rodrigues apresenta-se bem e mostra-se conhecedor da arte no
quadro que tem por titulo «O malmequer». A dama representada n'este quadro attrahe a
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attenção pela suave melancholia que a domina. Aquelle m o d o de estar com os braços
cruzados, segurando a flor com a mão direita, olhando para o longe, é bello. As linhas de
rosto não caracterisam

um typo vulgar. O empaste (refiro-me ao rosto) é excellente; as

carnes são vigorosas, umas vezes bem executadas e suaves, outras menos felizes na
passagem do reflexo para o contorno, ou d'esté para o fundo escuro quando existe;
exemplos: o retrato do chorado rei o senhor D . Pedro V, e o retrato de um cavalheiro e sua
esposa, no mesmo quadro. Tivera «O malmequer» a morbidez e o relevo que se observa no
retrato da e x c . m a snr. a

D . M. B. de M.e A., que o snr. Rodrigues diz ter feito de

reminiscência, que o seu merecimento seria muito superior; verdade é que este ultimo
trabalho, occupando o melhor lugar do salão, deve parte do seu magnifico effeito á luz que
recebe. Afora estes ttrabalhos tem o snr. Rodrigues um óptimo retrato de h o m e m , não
correspondendo corpo e mãos ao vigor e vida que se observa no rosto; mais alguns
pequenos quadros de género, bem empastados e vigorosos demais, completam a sua linda
collecção. O snr. Rodrigues é incontestavelmente u m dos primeiros talentos artísticos de
Lisboa; não ha aqui favor; as suas obras fallarão sempre verdade.
Expoz o mesmo illustre artista nove quadros, á parte os retratos, os quaes teem os
valores de 22$500 réis a 90$000 réis. O illustre conselho destinando os todos para premio,
fez justiça ao seu author.
O snr. Manoel Maria Bordallo Pinheiro fez boa estreia; seus quadrosinhos teem
cousas de incontestável mérito artístico. «A prova do vinho novo» distingue-se pelo arranjo
da composição e naturalidade nas attitudes; surprehendeu-me a firmeza e vigor com que
executou as diversas phisionomias de seus personagens, tornando-as muito expressivas; os
filhos da arte, e só elles, sabem quanto é difficil a execução de trabalhos em tão diminutas
proporções.
«O copo d'agua», composição graciosa do mesmo

author, não destoa

do

antecedente: destoa-me sim o titulo que mal explica a scena, se o leitor a não tiver visto.
Estas pinturas e a que intitula «O reclame» regulam entre 1355 e 2258 réis, e o conselho
admittiu-as a premio.
Como

pintor de gados

ainda ninguém entre nós tomou a direita ao snr.

Annunciação. Lá tem este professor em exposição u m quadro denominado «O aprisco»,
que se não p ô d e elevar-se á altura de outras obras suas merece comtudo attenção. O grupo
de carneiros que entram no curral tem movimento; a perspectiva linear encontra-se e o
enfraquecimento nas maças de luz e sombra não foi desprezado, sendo tocada com
caracter próprio a lã dos animaes. As cabeças poderiam ser estudadas com mais escrúpulo,

se o author se houvesse melhor exposto: direi o mesmo das extremidades. Releve-me o
illustre collega a liberdade de dizer-lhe que perde por demasiado frio o raio de luz que,
entrando pela janella da frente, vai contornar o rebanho. Fora não conhecer Rembrandt
imaginava-se que o snr. Annunciação tentou parodial-o n'esta parte; Rembrandt não podia
ser chamado onde Paulo Porter e outros teriam o seu lugar. Se os raios de luz fossem mais
quentes e o tom geral do quadro menos pardacento, pequenos nadas que o talentoso pintor
remediará facilmente, louval-o ia com mais enthusiasmo. Mais algum movimento na
pastora que de pé e quasi de costas parece esperar que entrem os carneiros animaria
graciosamente esta scena de aldeia.
«As Ovarinas» teem o seu caracter próprio, os trajes e as maneiras: - é aquelle o
seu viver na praça ou á beira-mar. Assim tenho observado este typo o mais característico
do nosso Portugal. O effeito geral pareceu-me um pouco monótono: carecia o qudro de
melhor luz e melhores sombras. Delacroix serviria de exemplo ao illustre professor quando
queira observar bem as lindas scenas de Boulogne-sur —mer e outras campestres, tão
poéticas como aquellas, tratadas com maestria e felicidade pelo distincto pintor francez.
O pequeno quadro em que se vê representado «Um mercado» é, a meu ver, uma
das melhores e mais vastas composições do snr. Annunciação. Enriquecem-no episódios
interessantes e próprios das classes representadas. O toque é feliz em muitas figuras, mas
ha falta de intensidade e de luz em certos e determinados pontos. Ainda assim lá está o
sentimento individual, proporções bem guardadas em homens, creanças e animaes, etc. Se
o author perder um pouco o systema de detalhar tanto nos terrenos, tornando-os mais
simples, amplieando os seus toques, terá dado um passo na difficilima carreira da arte,
sobre que tão facilmente se falia, entendendo-se tão pouco.
O grupo de bois que denomina «O reparo», é excellente, resentindo-se ainda da
mesma falta de luz geral. Vivemos sob um céu brilhante; é pois conveniente que as nossas
telas respirem essa riqueza atmospherica, que não gosam os habitantes do norte.
Os trabalhos do snr. Annunciação, foram pelo conselho destinados para premio:
os seus valores são entre 150$000 a 300$ réis.
F. /. Resende.
Portol5 de novembro de 1868.
{Conclue)
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O snr. Chaves já é conhecido nas exposições. Figura e flores nos apresenta o

estudioso empregado publico, que, dominado pela paixão da arte, para que sem duvida
nascera, cultiva o espirito nas poucas horas que lhe restam depois do m o n ó t o n o trabalho
da secretaria. «O alabardeiro» foi estudado com reflexão, e comquanto não tenha o
verdadeiro typo marcial, presidiu o maior cuidado ao contornar, esboçar, recobrir e acabar
a cabeça, sem perder n e m as linhas primitivas, nem certa frescura nas carnes. Quizera ver
n'esta tela o vigor que o snr. Rodrigues sabe dar aos seus retratos, não imitando os
descuidos, desigualdades de trabalho e dureza que por vezes se nota em algumas obras
d'esté pintor. As mãos do alabardeiro são ainda tratadas com esmero em relação ás forças
do author: o snr. Chaves olhou, como devia, para os exemplares de Vandyck, que vira no
museu de Madrid. Destoa um pouco, no seu b o m quadro, aquelle tom sobre o verde que
n'elle empregou. Quanto ás flores, sabe-se que tem igualmente affeição a este género de
trabalho, mas não ignora que elle tem sido comprehendido n o sentido absoluto por poucos
floristas. Deve recordar-se como são pintados alguns quadros existentes no Louvres e os
que expoz um eminente pintor francez na exposição universal de 1867 em Pariz. Os
floristas seguem geralmente u m caminho em opposição a muitos pintores de figura, de
género, etc. Estes não esbatem, preferindo, para que o trabalho fique largo, suavisar os
contornos, ligando-os bem com os objectos sobre que se desenham, e os floristas,
perfilando vivamente as formas externas das plantas, dão-lhes o caracter próprio, tendo em
vista fazer sobresahir algumas d'entre as flores com que adornam seus quadros. A luz, n o
lindo trabalho do snr. Chaves, encontra-se algum tanto espalhada, as formas correctas, mas
pouco decididas: o colorido é meridional e não perde por isso.
E ' esta a minha humillissima opinião a respeito de tão hábil pintor.
Custa o quadro das flores 54$000 réis e o «Alabardeiro» 185$000 réis, sendo estes
trabalhos recebidos para premio.
O snr.Christino não perdeu ainda o sentimento de côr antigo. Continua a ver as
cores atravez de um arco-iris; ninguém deve censural-o por isso: se ha defeito, existe na sua
organisação, que se modificaria um pouco, podendo s. s.a demorar-se no estrangeiro alguns
annos. Rubens, exaggerando por vezes a côr e alargando as formas, conquistou, apesar
d'isso, um n o m e eterno. O snr. Christino possui uma excellente qualidade, que é compor
bem. Relativamente á pintura de animaes, parece-me que deveria ceder o campo ao snr.
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Annunciação. Prefiro o «Costume nacional», que expoz, e a «Familia de pescadores» ao
«Sendeiro», que parece fora copiado de u m animal de cera, destacando-se sobre um fundo
m o n ó t o n o e demasiado escuro em relação ao corpo luminoso do animal. A luz projectada
sobre o animal é consideravelmente desproporcionada em relação ao fundo e eu não vi no
pequeno quadro o effeito de sol.
O snr. Christino expoz oito quadros e não havia motivo para lhe serem recusados
três, quando o conselho, em seu rigor inqualificável, na sua singular maneira de ver,
entendeu que deveriam entrar para o premio quadros infelicíssimos, como os que teem os
n.os 94, 95, 96, 97 e outros, que me não dou ao trabalho de mencionar.
Mr. Lassere continua a merecer o titulo de primeiro florista residente em Portugal:
attesta-o o quadro que expoz e ainda mais aquelle verdadeiro ornamento da arte que me
encantou na exposição internacional do Porto. Se o que exhibe agora não é tão bello como
o que vi então, tem, comtudo, certas rosas, que parece rivalisarem com a propria natureza.
Q u e frescura de tons, que transparência, que suavíssimas transições para a extremidade das
pétalas se não observa no quadro de Mr. Lassere! Parece-me que o fundo desharmonisa um
quasi nada; aquelle verde-esmeralda mui proximo dos tons puro roxo, carmim e amarello
de Nápoles, etc., rouba parte da suave harmonia que caractérisa o quadro do illustre
florista. Mr. Lasssere é duas vezes feliz, porque conhece a arte e vive independente para a
cultivar por paixão: só assim se podem distinguir aquelles que vivem n'um paiz que tarde
creará o gosto pelas artes...
A' e x c . m a snr. a D . Maria da Silva Quigilcar (natural do Porto) regeitou o conselho
o único quadro que expoz denominado «A alimentação».
O snr. Izaias Newton, paizagista, possue o dom da côr: é esta a sua qualidade
predominante. O toque nas penedias é seguro, e, comprehendendo bem as diversas
camadas atmosphericas entre cada plano, é feliz na modificação das cores locaes; se os ares
são para a sua robusta intelligencia uma barreira difficil de passar, em breve os pintará
como alguns que tenho visto devidos ao pincel do snr. Annunciação. O vigor nos escuros
do primeiro plano, esta conveniência artistica que os clássicos crearam, é executada pelo
snr. N e w t o n de um m o d o pouco visto entre nós. N o s dous quadros que representam «A
serra de Monsanto» e «A serra de Minde», tudo quanto é copiado do natural tem o cunho
da verdade, e o que pintou, talvez de ideia, também se conhece. U m artista tão distinto
deve seguir sempre a sua inspiração, não se desviando um só palmo da senda que tão
brilhantemente encetou. Oxalá que mais tarde empaste com mais valentia, dando toda a
liberdade ao seu pincel, servindo-lhe de exemplo o estylo largo que se observa no quadro

do snr. Toledo intitulado «A serra nevada». O pincel d'esté artista não treme, nem é pobre
de tinta, e o toque é de mestre: tem a sua obra o sentimento caracteristico da eschola
franceza, belga, etc. Pena é que no quadro do snr. Toledo não domine a riqueza de côr que
distingue, entre todas as paizagens expostas, as duas a que já me referi, pintadas pelo snr.
Newton, a quem podemos dar um lugar de honra entre todos os paizagistas portuguezes.
O conselho escolheu para premio todos os trabalhos d'esté artista: o cathalogo marca-lhes
valores entre réis 22f 500 e 67$500 réis.
Parece que o author nos quiz convencer de que não comprehendia o mérito de
seus trabalhos, imaginando-lhes valores tão modestos.
A par d'estes dous excellentes paizagistas encontramos o snr. Lambertini, nome
bem conhecido no Porto e cuja reputação é fundada sobre óptimas bases. Este
intelligentissimo scenographo é o único, exceptuando o snr. Rocha, que tem imitado a
admirável paleta dos snrs. Rambois e Cinatti, havendo deixado nos nossos theatros e em
algumas casas particulares trabalhos a fresco, que não eram ainda vistos no Porto. E' para
sentir que o snr. Lambertini não fosse devidamente avaliado, e que o theatro de S. João
esteja actualmente sendo victima de mãos pouco educadas em uma especialidade que
requer tantos conhecimentos technicos e práticos. Expoz o snr. Lambertini quatro
trabalhos que se intitulam «A ventania», «Uma gruta», «A calma» e «A tarde». A franqueza
com que são pintadas suas excellentes paizagens prova que tem feito rápidos progressos,
perdendo a monotonia de cores azuladas nos ares, a que era tão affeiçoado. Os grandes
conhecimentos de perspectiva aérea que possui são patentes e o estylo que segue é talvez o
mais elegante entre as obras do mesmo género. Não louvo a excessiva modéstia do snr.
Lambertini, que, como o snr. Newton, deu valor muito baixo a seus quadros.
O snr. Tomasini, como sempre, é incansável no seu género de marinhas; expoz
este senhor 12 trabalhos, sendo alguns dignos de adornar os primeiros palacetes de Lisboa.
N'uns a liberdade de toque agrada, n'outros nota-se certa timidez e em quasi todos pouco
corpo de tinta; mas o movimento das aguas é verdadeiro e os navios são sempre
executados com aquelles conhecimentos próprios de um valente navegador como o snr.
Tomazini. No seu género não tem rival entre nós: bastaria o magnifico quadro denominado
«A maleta», que vi outro dia na elegantíssima galeria de S. M. el-rei o senhor D. Luiz, no
palácio da Ajuda, para dar ao seu author um lugar de honra entre os nossos pintores de
marinhas. Seis trabalhos foram regeitados a este artista como incapazes de entrar em
premio!...
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E ' muito conhecido o n o m e do snr. Pedroso; quasi toda a gente tem visto as
gravuras devidas ao seu hábil buril; como o pintor também tem igualmente merecimento:
expondo s. s.

a

18 quadros, avalio devidamente a noute de luar que denomina «Noute de

inverno»: é esta uma das telas que melhor effeito produz na exposição. A altura em que o
quadro está collocado, o seu isolamento, a pouca luz que recebe dão-lhe certa harmonia
que impressiona. Se para um ar tão carregado houvesse escurecido u m pouco mais o tom
geral da agua, haveria de certo mais unidade nos dous elementos. C o m o o snr. Pedroso
sabe, a lua prateia certos pontos na superficie das aguas, produzindo um effeito metallico, e
não se espalha tanto. O conselho não admittiu para premio seis quadros d'esté professor.
As paizagens do snr. Prieto são empastadas com valentia, mas em quasi todas os
mesmos effeitos; mas o snr. Prieto trabalha sempre procurando aperfeiçoar-se.
A e x c . m a snr. a D . M. G. da S. Reis continua a cultivar a arte da pintura. Os ares
das suas paizagens são bons: três do seus quadros foram recebidos para premio, sendo os
valores entre 18 a 20$000 réis.
Encontrei três quadros da e x c . m a snr. a D . Amelia Virginia Roma, que o conselho
acceitou para premio... O cathalogo marca lhes valores entre 31 $500 e 45$000 réis.

Contam-se unicamente três desenhos a carvão, do snr. Alfredo Kiel, mancebo de
muita intelligencia: representam paisagens.
Porto 20 de novembro de 1868.
F. J. Resende.
(Conclue)
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Em esculptura exhibiram-se nove trabalhos que honram seus authores, a
exposição e o paiz. Sendo Mr. Calmeis expositor, já se vê que deve occupar o primeiro
lugar. Não foi este distincte estatuário muito feliz no baixo relevo que tem por baptismo
«Mais um anjo no céu». Bello pensamento, na verdade, mas recordando-me dos dous
grupos em mármore pertencentes a S. M. El rei o senhor D. Fernando e que fizeram parte
da nossa exposição internacional, não pude encontrar na obra exposta nem o mesmo
primor de execução nem a mesma poesia dos dous grupos. O busto de S. M. El-rei o
senhor D. Luiz I feito por ordem do mesmo augusto senhor é distincte; n'elle se encontra
pureza de linhas e a verdadeira correcção do desenho: é que o rosto do jovem monarcha,
pela sua regularidade de formas, inspira todo aquelle que tiver a honra de o reproduzir no
mármore ou na tela, quando a infelicidade não seja tal que succéda pintar-se um retrato do
senhor D. Luiz como o que se encontra na exposição. O medalhão em gesso, contendo
dous meios perfis dos do snr. Jaime Larcher, é excellente. E um trabalho firme, puro e
correcto. Na outra extremidade do salão sobresahia (a um canto) a estatueta do snr.
Antonio Alberto Nunes, discipulo de Mr Calmeis. Esta figura de três palmos de alto, pouco
mais ou menos, antes de a analysar detidamente, julgal-a-ia-mos esculpida, não por um
curioso, por um entalhador, como me disseram, mas por um professor com longa pratica
de trabalho e estudo.
«O amor da pátria», como o author denomina a sua estatueta, tem a energia e
caracter o mais apropiado ao pensamento; empunhando a bandeira na mão esquerda, que
aproxima do coração, desembainha com a outra a espada, e de fronte erguida, na acção de
marchar, olha com expressão heróica para o inimigo. A eschola é sem duvida a de Mr.
Calmeis, e ainda que o distincte mestre accuse as formas com mais rigor, nem por isso o
discipulo as perde, sendo menos seguro o seu trabalho. A cabeça da figura pôde julgar-se
optima em relação a tudo quanto fazem esculptores portuguezes, e se os braços não
correspondem á severidade de linhas que se desenham no rosto, lá está o desenho das
pernas e bem visiveis os conhecimentos anatómicos nas articulações dos joelhos, que na
verdade me surprehenderam; os pés pareceram me um pouco fortes em relação á cabeça e
a estatueta um quasi nada baixa. As pregas da tunica e bandeira merecem os mesmos
louvores que tributo á execução das carnes.
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Alguém, muito entendido na matéria, prefere esta estatueta a todas as estatuetas
que formam parte do m o n u m e n t o a Camões.Talvez haja exageração.
O Snr. Acácio Correia de Sá, discipulo da Academia Real de Bellas-Artes, não
deveria dar ao seu busto em gesso o modesto titulo de estudo: baptisasse-o como quizesse,
menos de semelhante m o d o . Pois uma cabeça bastante expressiva, grandiosa, correcta, em
relação ás suas forças, olhando sobre o lado, não mereceria outro titulo? Os cabellos e
barbas são graciosa e artisticamente esculpidos, porém prejudica-lhes u m pouco o effeito
geral aquelles toques dados com o ferro: prefira o seu trabalho como sahe da forma quando
não venha deteriorado. O braço esquerdo da figura é magnifico e com boas proporções.
Os retratos em gesso do snr. J. F. da Silva, alumno da mesma academia, são bons,
porém precisa este senhor de caminhar ainda para rivalisar com o seu collega.

Esquecia-me mencionar os costumes nacionaes a aquarella expostos pelo
Bordallo (filho). A julgar pela grande disposição que se

snr.

observa, se algum ruim e falso

conselho o não perder, certo estou que, passados alguns annos, serão elles devidamente
avaliados.

A

photographia

está

optimamente

representada

pelo

snr.

Carlos

Relvas,

distinctissimo amador. T o d o s os seus trabalhos tirados do monumento da Batalha são dos
mais nitidos e vigorosos que se teem feito no nosso paiz; outros expositores exhibiram
igualmente trabalhos que me agradaram muito.
D e balde procurei entre este género de trabalho os óptimos retratos de el-rei o
senhor D . Luiz e de S. M. a rainha, de dimensões quasi naturaes, photographados pelo snr.
Henrique Nunes. Parecia-me justo que o conselho, sendo composto de amadores e alguns
mestres, ainda mesmo que p o r qualquer artigo dos estatutos, escripto irreflectidamente, não
podesse ser admíttido á exposição o retrato, esse artigo, por absurdo, deveria ser eliminado.
O illustre conselho sabia perfeitamente que na exposição universal de 1867
admittidas vistas representando

foram

edifícios, plantas, paizagens, machinas, trabalhos

de

engenharia civil e militar, animaes etc., não sendo excluídos os retratos. Se entenderam, por erro
de vontade e conveniência, que o retrato não tem mérito artístico, então desnecessários são
quaesquer argumentos. Muita cousa se me disse em Lisboa acerca d'estas mysteriosas
deliberações, que difficilmente se acreditariam.
E agora que expendi as minhas ideias, que disse lealmente o que me parecera justo
acerca do mérito relativo e absoluto de alguns expositores, deveria ser julgado com a
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mesma imparcialidade por qualquer de meus illustrados collegas. Os meus quadros teem
muitos defeitos; sou o primeiro a confessal-o; dignem-se, porém, apontal-os, que me
esforçarei por os corrigir, agradecendo penhoradissimo essa fineza de irmãos para irmãos.

Necessito, para que o leitor saiba como fui tratado pelo conselho, illucidal-o dos
seguintes factos!
Mandando pedir para Lisboa o obsequio de collocaram os meus quadros juntos,
em boas condições de luz, e em altura correspondente ás suas dimensões, fui encontral-os
do seguinte modo: - «Luiz de Camões salvando os Luziadas», que tive a honra de dedicar e
offerecer a S. M. el-rei o senhor D . Fernando, a um canto, no angulo direito do salão, onde
recebe luz em diminuto grau, quando este quadro, pelas cores com que fora necessário
pintal-o, carecia de um lugar mais apropriado. «A procissão das almas», em que trabalhei
cerca de sete mezes, foi desterrado para o canto opposto na outra extremidade do salão
recebendo mui pouca luz e essa contrária, estando a minha obra cercada de pequenos
quadro em que se viam tintas virgens tiradas da paleta, sendo tal a altura, que a observação
era imperfeita. «As lavradeiras de Braga», «Magdalena», e «Familia de vareiros ou a vida do
mar», formavam os lados direito e esquerdo da tela grande do snr. Fonseca, collocados
altos, assim como o quadro da «Procissão». O quadro «A caridade filial», cujas figuras são
pequenas, está em tal altura e de tal m o d o posto, que não é fácil vel-o nem julgal-o... «A
camponeza de Vianna» está em boas condições de luz, e igualmente os bustos de Jeremias e
S. Paulo, porém separados e altos, perdendo o effeito e sendo impossivel a analyse ao seu
estylo, ao seu empaste, etc. Quadros ha, porém, de grandes dimensões que se acham á
altura do olho do espectador... Admitida a razão de que não fora possivel collocar as
minhas obras juntas e com todas as condições necessárias, porque era mister contentar a
todos, para que estão as obras dos snrs. Rodrigues, Prieto e alguns outros artistas juntas e
de m o d o a poder fazer-se-lhe uma rigorosa analyse?...
Acrescentarei também que o conselho excluiu de premio todos os meus quadros,
exceptuando a «Camponesa de Vianna» e a «Procissão das almas»; porém este ultimo pódese dizer igualmente excluido, porque não annui ao convite que me fizeram para que
modificasse o seu preço de réis 180$000! ...
O leitor consciencioso fará o seu juizo a respeito do que acabo de expor-lhe.
C o m o muitos leitores não conhecem as palavras evangélicas contidas, em um dos
artigos dos estatutos, e que se lêem na primeira pagina do catalogo, tomarei a liberdade de
transcrevel-as:

«A Sociedade Promotora das Bellas-Artes em Portugal tem por fim: excitar a
emulação entre os artistas, propagar o conhecimento, facilitar a venda das suas obras por
meio de exposições publicas annuaes e protegell-os com a acquisição de objectos de arte
expostos, podendo empregar, além d'estes, quaesquer outros meios que julgar convenientes
para o desenvolvimento das bellas-artes.»
Porto,21 de novembro de 1868.
F. J. Resende,
Professor de pintura histórica da Academia Portuense de Bellas-Artes
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Quando lemos o convite official do e x c . m o snr. conde de Samodães, viceinspector da Academia Portuense de Bellas-Artes, publicado pela imprensa no dia 3 de
junho proximo passado, para que se reunissem na secretaria em S. Lazaro todos os
cavalheiros que tencionassem mandar á exposição de Madrid trabalhos seus, não tendo
comparecido, além de dous professores da mesma academia, senão um esculptor e um
entalhador, descremos então do Porto, aliás conhecido pela sua actividade e amor ao
trabalho, imaginando que ficariamos desconsiderados n'esta occasião opportuna, em que
era brio portuguez mostrar aos nossos irmãos d'além do Guardiana e ás suas academias de
bellas artes que não cruzávamos indolentemente os braços ante as lides do trabalho nem
adormeciamos á sombra de passados feitos militares, inglórios para a arte divina de Miguel
Angelo, Buonarotti e Raphael; modificaram se, porém as nossas ideias, a fé animou-nos,
nosso enthusiasmo reviveu, quando a imprensa deu noticia de um expositor, o snr.
Molarinho, nome respeitável, n o m e reverenciado e distinctissimo entre todos os seus
collegas. Sabe o leitor que não é o numero das obras nem o de seus cultores que distingue
uma nação, nem por elle se p ô d e aferir o seu desenvolvimento artístico, mas sim pela
qualidade dos trabalhos. E m Portugal, com a devida vénia o escrevemos, não poucas vezes
se exaggera o mérito d'esté ou d'aquelle individuo, concedendo-se-lhe prematuramente um
lugar e titulo que tarde chega a merecer, resultando d'aqui a vaidade, que tantos talentos tem
perdido! N ã o succéda, porém , o mesmo com o snr. Molarinho, com quem a imprensa ha
sido sempre justa em seus encómios e louvores dignos do talento do nosso illustre
gravador de medalhas, que á custa de aturadissimas e espinhosas fadigas de espirito
conseguiu ser o primeiro esculptor no seu género entre nós. Faltava, todavia, ás obras do
nosso patricio o baptismo de uma authoridade estrangeira e insuspeita, cabendo essa honra
ao eminente gravador e director da casa da moeda em Pariz, que pela occasião da exposição
universal de 1867 disse ao snr. Molarinho, analysando cuidadosamente algumas das
medalhas que este cavalheiro lhe apresentara, que não podia comprehender como s. s.a,
sem recursos alguns, sem os elementos indispensáveis e essenciaes a uma arte e sciencia tão
difficeis, chegara a tal grau de perfeição com relação a portugal. Folgamos, pois, com a
noticia publicada outro dia n'este e em outros jornaes, louvando os nossos amigos
redactores pelo serviço que mais uma vez prestaram ao sacerdote e martyr a quem as
repetidas vicissitudes da vida e as misérias humanas ainda não conseguiram quebrar o buril,
que tão firme e feliz ha sido na sua mão!..
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Na optima collecção de medalhas que o snr. Molarinho manda á exposição de
Madrid se encontram as mais notáveis pérolas da sua coroa artistica. Taes são as da Real
Associação de Agricultura de Lisboa; a da exposição agricola do Porto em 1869; a medalha
de D. Pedro V, da fundação do Palácio de Crystal; e finalmente, a do monumento de D.
Pedro IV na cidade do Porto e a do monumento de D. Pedro IV na cidade de Lisboa, qual
d'ellas a melhor, segundo a nossa humilissima opinião. Três magníficos retratos em baixo
relevo, pensamos que em marfim ou cera, chamarão igualmente a attenção do illustrado
publico hespanhol. Estamos convencidos que ao snr. Molarinho será concedido um dos
dous primeiros prémios na sua especialidade, apesar de haver em Barcelona um distincto
gravador de medalhas. E' provável que, attento o gosto geral pelas bellas-artes no paiz
visinho, devido isto não só á sua educação, mas á famosa galeria publica e particulares em
que religiosamente conservam os hespanhoes deslumbrantes primores de arte, sejam os
trabalhos do nosso patricio vendidos por avultado preço em harmonia com o
vigorosissimo talento do snr. Molarinho.
Passaremos a lembrar ao leitor um outro nome não menos distincto que o
antecedente, honrosissimo para o bello sexo, lisongeiro em extremo para Portugal, nome
tanto mais nobre quanto é cuidadosamente occulto pela sua excessiva modéstia: queremos
fallar da exc. m a snr.a D. Francisca de Almeida Furtado, que, sem offensa nem lisonja,
consideramos uma das primeiras miniaturistas no estrangeiro, a primeira e talvez única
entre nós! Não exageramos, fazemos justiça, asseverando que a eximia pintora portuense
não só é notável pelo seu elevado estylo, mas porque comprehende e profunda
intimamente a sciencia e segredo do colorido, especialmente nas carnes, modelando-as
suavissimamente com todas as regras e preceitos do claro-escuro, sem faltar á harmonia,
tão difficil sobre o marfim!... E' para nós vangloria sabendo que esta senhora augmentará
também com dous primores seus a próxima exposição de Madrid, sentindo que na de 1867
em Pariz, onde teria occasião de tornar-se distincta entre os mais distinctos miniaturistas,
nada expozesse.
Tarde se resolveu o nosso amigo e illustrado collega o snr. J. Correia a mandar
também alguns trabalhos seus, constando de desenhos lythographicos e á penna, os quaes
não encontrarão outros superiores onde vão exhibir-se.
Por deliberação dos professores da Academia Portuense, vai igualmente figurar na
exposição um trabalho architectonico do muito joven alumno Antonio Carvalho da Silva
Porto, representando «O projecto de uma estação de caminho de ferro», com o seu corte e
alçado, estudo como nunca se executou desde a creação da nossa academia em quanto se

não sentou na cadeira do professorado o snr. Almeida Ribeiro, que, se não manda obras
suas á exposição, partilhará da gloria do seu discipulo, que em tão verdes annos conquistara
nas aulas de desenho, architectura e esculptura o primeiro lugar entre seus condiscípulos,
tentando seguir o mesmo caminho na aula de pintura, devido isto ao seu privilegiado
talento e admirável applicação. Q u e m , na aurora da vida escholar, recebeu já um primeiro
premio, sem protecção nem favor algum, ha-de necessariamente merecer um lugar
distincte em Madrid porque a Hespanha, artisticamente fallando, não é u m tumulo, como
desapiedadamente escreveu, com referencia á exposição universal de Pariz, Mr. de la
Madeleine, mas sim uma nação de varões illustres, onde se encontram ainda celebridades,
taes como o eminente author do famoso quadro representando «A morte de Isabel a
catholica», que teve em duvida o grande jury, sendo difficil resolver o problema da
preferencia do premio de honra entre esta e as mais cultas nações. Justiça nos será feita,
attendendo-se a que o grande jury em Madrid será composto de cavalheiros que pela sua
posição elevada nas artes e nas lettras hão de dar a Cesar o que é de Cesar, mencional-os-hei,
pois, n'este meu humilde trabalho para que o leitor haja d'elles conhecimento: - Vogaes
natos os e x c . m o s snrs. D . Francisco Banares, director geral de instrucção publica,
presidente; o director da Academia de S. Fernando, vice-presidente; os presidentes das
secções de pintura, esculptura e architectura da mesma academia; o director da eschola de
pintura de Madrid, o director do Museu Nacional de Madrid, estabelecido no Prado, o
director da eschola de architectura, etc.
Mais alguns dos nossos professores e cultores de bellas-artes, afora o snr. Lacerda,
poderiam representar dignamente o Porto, porém causas que não é dado devassar-lhes
foram obstáculo em prejuizo da pátria.
S. Thiago de Rebordãos, 24 de setembro de 1871.
Francisco José Resende.
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Exposição de bellas-artes em Madrid

Meus caros amigos e snrs. Redactores.- Uma viagem de 36 horas seguidas, posto que em
caminho de ferro, é incommoda; mas como desde a estação das Devezas até aqui tive a fortuna
de vir em companhia de paticios entre estes o meu illustre collega o snr. Thadeu de Almeida
Furtado, por isso foi compensada e interrompida a monotonia do caminho de ferro com as
nossas divagações sobre tudo quanto diz respeito a bellas-artes. Chegando a esta capital no dia
16 ás 7 horas da noute, tentei no dia seguinte mandar-lhes algum trabalho meu; porém, meus
caros amigos, nem sempre, como sabem, pertencemos a nós mesmos.
Hospedando-me n o hotel Peninsular, situado quasi na entrada da praça de Alcalá,
O n d e tenho de deixar 30 reales por dia, attendendo-se a que me instalei no primeiro andar
,descendo das aguas-furtadas, não me foi possivel, caminhando a pé , chegar ao local da
exposição antes de três quartos de hora, porque, se não erro o meu calculo, haverá até aquelle
lugar a distancia de dous kilometros. E s t o u convencidíssimo de que se a exposição fosse no
centro da cidade seria mais visitada, porque se tornaria muito mais c o m m o d o , lucrando-se
tempo e despeza; mas, graças aos carros americanos que seguem sobre duas linhas férreas até
proximo do Passeio de Reculêtos, Fuente Castellana, onde se acha o edifício da exposição, pôde
qualquer em menos de um quarto de hora e por quatro quartos ir admirar o que a intelligencia
artística produziu em bellas-artes na peninsula durante o anno ultimo.
A disposição externa do edifício da exposição ao rez do chão, não lhe dá apparencia alguma
do fim a que é destinado; porém melhor nem tanto a propósito não o encontraria o governo
hespanhol nos bairros mais populosos, relativamente á sua disposição interna.
N e n h u m a apparencia de luxo nos seduz a vista, pois que o vestíbulo é simplicíssimo. D o u s
guardas civis uniformisados se encontram á entrada principal e única, estando do lado
esquerdo um empregado com os cathalogos da exposição, á venda.
Chegando eu ás onze horas com os meus companheiros de viagem, fiquei admirado do
silencio, da falta de gente, de carruagens, etc., n'aquelle bairro completamente novo e
despovoado. Esta circumtancia deu causa a que eu podesse livremente percorrer os treze
espaçosos e altos salões em que se acham as obras de arte, principiando a minha visita pelo
segundo á esquerda,
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Pois que no primeiro se acham os trabalhos de architectura. N'este segundo salão
surprehendeu me o grande quadro a óleo do notável pintor de Alicante, D. Emilio Sala y
Francês, discípulo da eschola de Bellas-Artes de Valencia; no seguinte salão, lado esquerdo, um
outro quadro de grandes dimensões me maravilhou igualmente: é uma obra notável do pintor
de Muro (Alicante) D. Francisco Jover; ao lado, no salão immediate, nova surpreza me tomou
e juntamente uma sensação tristíssima: motivou-me uma e outra a pintura de grandes
dimensões de D. Vicente Palmaroli, cuja scena se passou no dia 3 de maio, no monte do
Principe Pio ...1808! No ultimo dos quatro salões, lado direito do edifício, deparei finalmente
com uma famosa pintura! e como pelo dedo se conhece o gigante, entendi ser ella de grande
mestre: não me enganei, pois que, no catalogo, a pagina 96, se encontra o respeitabilissimo
nome de D. Eduardo Rozales, natural de Madrid. N'esta tela de grandes dimensões se vê
representada - A. morte de l^ucreda - Continuando a minha rápida visita ao conjuncto da
exposição, deparei com uma outra obra monumental no sexto salão. E' o grande quadro que
representa - A. morte de Seneca - cujo author é D. Manoel Domingues y Sanchez, natural de
Madrid.
Muitos outros quadros se encontram de subido mérito, porém attendendo-se a que não
tenho o espirito já preparado para um trabalho que demanda muito descanso e paciência, peço
aos meus bons amigos me desculpem se lhes mando apenas um ligeiro esboço da primeira
impressão que recebi durante as cinco horas que me demorei na exposição, no dia seguinte
áquelle em que cheguei. Ou fosse pelo effeito da viagem ou pela mudança de clima, ou pela
mudança de alimentos, o certo é que continuo soffrendo ameaças de nevralgia cerebral;
esperando, pois, que este incommodo seja passageiro, promette continuar a mandar-lhes o
resultado das minhas impressões, esperando indulgência pela pobreza e desadornado da
linguagem.
Madrid, 18 de outubro de 1871.
F.J. Resende.
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Exposição de bellas-artes
em Madrid
Meus bons amigos. - Tractaram-me W . com summa delicadeza no seu noticiário do dia 21
do corrente; oxalá possa eu mostrar-lhes o meu reconhecimento com a continuação dos meus
trabalhos.
Passam rápidas as horas apesar de as não ter deixado desaproveitadas; foi tão rigoroso o
inverno durante dous dias que me impossibilitou de ir estudar a exposição.
E ' depois do meio dia que o b o m tom madrileno afflue aos salões de bellas-artes, tendo sido
grande a concorrência sobretudo n o domingo ultimo do meia dia em diante. Damas de notável belleza,
typos delicadissimos, de graça e expressão physionomica, vestidas elegantemente analysam com muito
interesse e critério as obras de arte. Este interesse, este amor pelo bello que se revela nas senhoras
madrilenas compensa de algum m o d o as horas que os pintores empregaram diante da téla que é o
nosso martyrio e o nosso gozo espiritual antes da conclusão do

trabalho.

No

Porto,

e

com

intimo pesar escrevo, encontram-se as nossas exposições quasi sós nos dias de semana! Penso dar
causa a isto a differença que ha entre os dous povos, relativamente á sua educação e indole.
tivéramos

Se

nos séculos passados Velasquez, Murillos ou Riberas, é muito possivel que hoje, tanto as

classes elevadas como o p o v o , houvessem adquirido o gosto pelas bellas-artes. Tarde ou nunca chegare
m o s a nivellar-nos debaixo d'esté p o n t o de vista com os filhos de outros paizes.
Deixemos emfim estas considerações e vamos dizer alguma cousa acerca das obras que
analysei ultimamente. Nas exposições que tenho visitado encontro sempre pequeno numero de
quadros históricos com relação aos de costumes populares. Seja qual for o motivo dá-se este facto
provavelmente porque é mais fácil a venda d'estes últimos e menos dispendiosa a execução. Parece me
que são cincoenta os quadros de pintura histórica pertencentes ás escholas hespanholas, dos quaes
alguns merecem especial attenção; tomados todos os meus apontamentos me occuparei mais tarde
d'estas obras, dando aos leitores noticia d'aquellas cuja analyse é menos difficil. T a m b é m se não deve
estranhar que por deferência a esta nação eu tracte em primeiro lugar dos seus expositores.
Entre os pequenos quadros de costumes hespanhoes me mereceu especial attenção um dos
que expoz D . Placido Francês y Pascual representando «O bivac de pobres». N'esta télasinha estuda o
espectador a vida das classes desfavorecidas da fortuna, representada com toda a sua verdade. O fundo
d'esté quadro é de apparencia p o b r e e assim convinha ao assumpto: vê-se uma parede meia ruina e á
nossa esquerda uma porta, etc. Proximo d'esta parede estende uma mulher de costas para nós o seu
lençol roto; voltada para cá e de pé

uma outra, joven, é verdade, mas pallida e com os andrajos da

miséria traz uma creancinha ao collo. Quasi no centro do quadro representou o illustre pintor um
h o m e m sentado n'um calhau com seu traje castelhano fazendo o caldo, o algumas creanças, na idade
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em que tudo nos alegra, brincam sentadas na terra ao pé de um cão magro como seus amos; arrumado
para o angulo da direita lá está um companheiro ou parente d'esta familia, deitado n'uma enxerga, cujo
leito é a terra. E' um enfermo, a quem a doença vai deteriorando a vida á mingua de recursos; pallidos,
magros, cobertos de andrajos, tendo por tecto o firmamento, assim vivem expostos aos rigores do sol
e das neves milhares de desventurados, filhos da mesma origem d'aquelles que nos aposentos tapetados
encontram as mais apeteciveis commodidades da vida !... Não se ennobrece o pintor deixando
unicamente sobre a tela os feitos nobres de alguns heroes. A pintura é uma lição permanente, que deve
formar o coração de todas as classes sociaes; portanto os quadros em que se traduzem estas scenas
deveriam ser estudados muitas vezes por aquelles que as não conhecem. São proveito sis simas e úteis
para a educação dos povos as exposições de bellas-artes para attingirem a este desejado fim.
Li ha dias em um dos jornaes d'esta capital que um cavalheiro pertencente á nobreza de
Portugal comprara dous quadros hespanhoes.
Madrid, 22 de outubro de 1871.
F. J. Resende.
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Exposição de bellas-artes em Madrid
Caros amigos. - Vamos abusando da paciência de V.V. e dos dignos leitores d'esté jornal,
contando-lhes ligeiramente o que temos observado nos salões de bellas-artes. A historia é bella
tanto para o poeta como para o pintor, mas os usos e costumes dos povos, a sua vida
particular, as suas venturas, as suas lagrimas e os seus infortúnios são as paginas ao alcance de
todos; por isso necessário é que a tela e a imprensa as reprodusam, e transmittindo-se á
posteridade. A pintura de paizagem, as marinhas, as ruínas, se não occupam o primeiro lugar,
artisticamente fallando, teem as suas bellezas e encantam o espirito não só dos cultores das três
irmãs gémeas, mas dos amadores que teem alma para sentir e uma certa ideia do bello, que se
não ensina nas escholas, mas que está na natureza do individuo. Eu já apresentei em tempo
esta ideia; mas, renovando-a só tenho em vista fazer justiça não só a quem ama as bellas-artes
por as ter estudado, mas a quem sobram os dotes intellectuaes e coração para as saber apreciar.
Queira o leitor acompanhar-me diante da pequena tela do snr. D. Antonio Gomar y Gomar
para ver como o illustre valenciano soube tirar partido das "Cercanias de la puente de la
Esperanza" (Morella), observando aquelle seu estylo arrogantíssimo, o trabalho me thodico e
severo que seguio; vêr como é desjumbrante o effeito e contraste entre o céu e a terra
escabrosa e árida, a unidade entre os tons dos dous elementos. Analysemos como a
tempestade, na sua fúria, verga os poucos arbustos que se encontram aqui e além! Entristece-se
a gente e sente calafrios ao contemplar estes montes desertos e lugubres, o céu carregado e
opaco, e nem uma flor, por mais humilde e simples que seja, tornando menos ingrato o solo!
Deixemos este excellente quadrosinho e vejamos aquelToutro. Que encontramos n'elle? A
mesma eschola inspirada do eminente Calame que a Suissa perdeu há poucos annos. O
"Barranco negro", titulo que se casa admiravelmente com o lugar representado, tem no seu
conjuncto tudo aquillo que opprime o coração do viajante que se ausenta da pátria amada, toda
flores, toda um paraiso terrestre. Descobre-se na parte superior do quadro apenas uma porção
do ar, quando a aurora se annuncia, tudo o mais, descendo a vista, são penhascos feios e
medonhos, quer da esquerda, quer da direita, formando como uma garganta ou um profundo
abysmo em que se as aguas se despenham, pairando no ar as aves de rapina, que vão pousar-se
no serro elevado. O leitor que conhecer a nossa Serra da Esrella, onde nasce o Zêzere, ou o
Geres mais além das caldas, encontrará a imagem aproximada do sitio que tento indicar-lhe.
Dous pincéis diversos executaram os trabalhos a que me refiro, sendo iguaes as almas no
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modo de sentir e de comprehender a natureza; aos dous talentosos pintores acompanhou a
mesma ideia, vendo as cousas pelo mesmo prisma.
Na minha ultima carta fallei-lhes do "Dia feliz", assumpto escolhido por Fernandiz y
Badenes, e tendo hoje fallado de dous expositores distinctos, concluo occupando-me de um
outro não menos notável no seu género. Aquelle pintou a seu modo a vida intima de uma
família camponeza; estes levam-nos a lugares melancilicos, taes como a pintura em que se vê
representado o "Castello Feudal". O Rheno, ricamente adordano com os vetustos
monumentos da idade média, deveria, segundo creio, ter sido o lugar onde D. Antonio M.
Degrain foi buscar a sua cópia. Não quis o illustre paizagista escolher a hora do dia em que a
luz, projectando-se a jorros sobre a terra, desenharia os mais pequenos detalhes do edifício
altivo, adornado com a hera que desde a base ornamenta os seus ângulos. Bem sabia elle que a
paizagem sem poesia nenhum valor tem, e é por isso que no momento em que rompe a aurora
vel-o-ieis talvez absorto, quieto, estático entre Bingen Koenigewinter, a contemplar o vulto que
se erguia além, envolto ainda no mysterio da ante-manhã. Na base do quadro pinta se uma
ponte de pedra que dá accesso para o castello feudal, gigantesco, sombrio e severo no seu
estylo architectonico, o qual se contorna sobre o ar glacial que tanto se harmonisa com o
monumento de que me occupo. Para a direita da ponte vê-se um precipício horrendo,
recordando a passagem do Chryssus, que o nosso eminente Herculano magistralmente
desenhou no seu "Eurico". Além, proximo da ponte que curva sobre a nossa direita, quasi a
tocar na ponte levadiça, a custo se descobrem dous guardas conversando, cobertos com a sua
armadura, tendo empunhadas as lanças; no alto da torre e fora do angulo, se contorna no ar
um vulto negro, sinistro, cuja figura humana, perpendicular e hirta, está enforcada, pairando
em torno d'ella as águias e os corvos, que vão saciar-se no cadaver da desventurada victima do
despotismo d'aquellas epochas.
Madrid, 27 de outubro de 1871.
F.J. Resende.
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E x p o s i ç ã o de bellas-artes e m Madrid

Meus caros amigos. - A " E p o c h a " de Madrid estava mal informada quando disse que "aos
entendidos em materia de bellas-artes deixou a exposição muito a desejar". Os professores que
sem paixão egoista quizerem fallar verdade dirão que talvez em Hespanha se não tenha até
hoje realisado certame tão lisongeiro para essa grande nação. Os entendidos, como lhes chama
a "Epocha", refutam o seu erro involuntário por saberem que, para formar-se um juizo
aproximado

sobre qualquer

sciencia ou arte, é necessário

havel'a estudado prática e

theoricamente; que é mister haver convivência intima e frequência constante com os pintores,
esculptores e architectes: é assim que Théophile Gautier, D e la Magdeleine, Gustave Planche e
outros, quer em Inglaterra, na Allemanha ou na Bélgica, teem conseguido distinguir i soffrivel
do mau, o b o m do óptimo. E m outro periodo diz ainda a "Epocha": " N ã o diremos que
tenham degenerado os nossos bons pintores, mas o que é certo é que não há quadros como o
dos " C o m m u n e r o s " , como " O testamento da rainha Catholica" (Isabel), como "A capella
sixtina", por mais pertenciosos que se mostrem alguns. Algumas telas de assumptos clássicos e
históricos, alguns religiosos se vêem expostos, mas a todos elles falta o espirito d'aquelles
tempos, o sentimento d'aquellas ideias.
O noticiarista tornou gémeos três pincéis diametralmente oppostos; nivelou-os, deu-lhes
finalmente valores iguaes. Se houvesse gasto longos annos estudando a difficilima arte de
pintura, por certo que não citaria como quadro de primeira plana " O s commuceros", nem
traria para o seu lado " O testamento de Isabel a Catholica", nem mesmo se occuparia da
"Capella sixtina", que vi na exposição universal de Pariz. Para oppor a este ultimo quadro
deveria lembrar-se que no edificio da exposição se encontra em um dos salões do lado direito,
à altura do espectador, com o numero 341, "El marques de Bedmar ante el senado de
Venscia", o qual, se me não engano é obra do m e s m o author da "Capella sixtina"; não o
affirmo, por me ter desapparecido o catalogo da exposição universal de Pariz. Para rival do
"Testamento de Isabel a Catholica" deveria Ter visto também na exposição "A morte de
Séneca", e "A conquista de Oran". Para encontrar sentimento religioso deveria seguir os
quatro salões últimos, e encontraria do seu lado direito, em um d'elles, "A communhão dos
antigos christãos nas catacumbas de Roma". Se, porém, alguém entende que a pintura é um
mero brinquedo de creanças; se se persuadem que entramos no conhecimento d'esta arte,
penetrando em seus insondáveis mysterios como em campo aberto e plano ao alcance de

todos, então tem razão a "Epocha". Deus não semeou talentos como o agricultor semeia trigo.
Querer encontrar as exposições, sejs de que género forem, com tudo bom e oprimo, é negar as
leis immutaveis da Providencia, que privilegiou poucos em todos os ramos da sciencia humana,
esquecendo-se de milhares de infelizes que rastejam sempre, cansando-se muito para nunca
alcançarem o que outros obteem com aturado estudo e alguém ainda na mocidade, como
Raphael, que foi um prodígio. Contentemo-nos, pois, se em uma exposição que contém 689
obras, appareceram só dous ou três quadros de reconhecido mérito. Tivera a Hespanha paz
interna; não fora ella flagellada pelas guerras civis, pelos muitos partidos, que são outros tantos
tigres a devoral-a, e verieis como as bellas-artes n'aquelle paiz occupariam bem depressa um
lugar ao lado de suas irmãs na Baviera.
Sempre vosso,
F. J. Rezende.
Madrid, 28 de outubro de 1871.
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Exposição de bellas artes
em Madrid

Meus bons amigos.- Qual de nós se não recordará com saudade intima da idade infantil
que já vai longe? Qual de nós haverá esquecido as lagrimas que verteu dentro da eschola de
instrucção primaria, as doudices, as travessuras, as alegrias ao sahir d'ella?
D. Nicolas RuÍ2 de Valdivia, da provinda de Granada, observador fiel d'estas
interessantes segnas, quiz também que a pintura as transmittisse e legasse á posteridade. E'
possivel que o seu

colorido não encante a vista, que o sangue ardente de um filho das

Hespanhas não conseguisse dar mais vigor ao seu pincel, mais brilho ás suas tintas; embora, lá
está uma outra face na sua obra que é bella, outra qualidade que substitue a côr; é a graça, a
animação com que bulham duas creanças ao sahir da eschola, em quanto outras, com suas
saquinhas e alguns com os livros, riem formando dous grupos, observando qual dos
gladiadores em miniatura vai a terra. Em lugar de escudos teem elles no chão os livros em
desordem. Deve o leitor notar que é muito mais difficil dar ás creanças a verdadeira expressão
da alegria ou qualquer outra do que em idades adultas, em que as linhas do rosto estão mais
accentuadas. Além d'esta circumstancia, que dá á tela de Valdivia um lugar honroso entre os
outros expositores, há ainda a proporção das creanças segundo a idade e a acção animada de
todas. O «Magistério espanol a principios dei siglo XIX», não tem tanta importância, segundo
me parece.
Deixemos as buliçosas creanças e sigamos de perto D. Benito Mercadé; lá tem o notável
pintor a sua «Santa Theresa de Jesus», tela de 8 metros e tanto de alto por 4 de largo. Como o
colorido é o encanto dos olhos, o arco iris que nos seduz em qualquer obra de arte e esse não
presta na pintura de D. Benito, recebi uma impressão desagradável ao vêr o seu quadro; mas,
habituada a vista ao tom geral sombrio e monótono, observei que a figura nobre e humilde da
protagonista n'este drama religioso, vista de pé, na presença do provincial sentado ao nosso
lado esquerdo, revela no seu semblante, sereno e impassive! a tranquillidade da consciência; e
que as freiras sentadas de volta para além de Santa Theresa, exprimem nos gestos e na attenção
com que a observam o desejo de que saia triumphante da accusação infundada aquella sua irmã
que só vivia para o Senhor. D. Benito é correcto no seu desenho e pinta com methodo.
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0 « propagandista », de D . Luiz T.y Montalvo, faz lembrar as scenas de taverna em que
foi inimitável o immortal David Teniers, cujos exemplares encontrará o amador de bellas-artes
no Museu dei Prado, admiravelmente pintados. Mas D . Luiz não tem nem o sympathico
colorido d'aquelle grande h o m e m , nem o espirito, nem a graça, nem o chiste característico de
todos os seus quadros: todavia o grupo em que

predomina o «Propagandista» encostado à

meza a 1er o jornal, o gallego sentado no canedo com a navalha em p u n h o , segurando na mão
esquerda o cigarro, dando grande attençao à leitura com certo ar estúpido, bocca entreaberta, e
um outro para além da meza, de pé, escutando o leitor com cuidado e desconfiança, tornam o
grupo interessante pela unidade e pelas maneiras habituaes da baixa classe.
Ignorando a que horas partiremos amanhã, resolvi-me escrever esta ultima carta aos
meus amigos. Confesso-lhes que depois de ter vivido dous annos em Paris, no tempo em que
aquella

formosíssima

capital era inexcedivel de animação, depois de me haver extasiado

frequentes vezes ante seus vastíssimos ornamentos, de suas fontes admiráveis de graça,
ornamentação e elegância, estatuas aplicadas nas praças, nos jardins, nos templos, nos museus;
nas magestosas pontes lançadas sobre o Senna; depois de ter admirado a architectura de seus
templos e ver reedificada a imponente cathedral de Notre D a m e de Pariz; ter-me finalmente
habituado a encontrar em cada interior de templo uma optima galeria de pinturas religiosas,
taes como as do fecundo Flandrin em S. Germain des Prés, em S. Vincent de Paul etc., poucas
ou nenhumas saudades devo levar de Madrid a não ser do seu Museu dei Prado, talvez o
primeiro da Europa; do Escurial, finalmente, no que diz respeito a frescos, alguns quadros a
óleo, e esculpturas de Benvenutto Cellini, e da casita de abajo, palacete de recreio de Carlos IV,
galeria em miniatura de preciosidades artísticas, de que me occuparei talvez mais tarde,
concluindo este estudo sobre a actual exposição.
Até cedo. Creiam me, meus caros,
D e W , collega obrigadissimo,
F. J. Rezende.
Madrid, 30 de outubro de 1871.
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Regresso de Madrid
Meus bons amigos.- Se durante treze dias que estive em Madrid lhes escrevi só nove cartas,
conseguindo traçar-lhes apenas uma parte d'aquelle vasto quadro em que trabalharam grande
numero de pincéis distinctos, nem por isso me falleceram desejos de concluir lá mesmo o meu
trabalho sobre a exposição; mas como isso me não foi possivel, aqui espero continuar a
descrever as impressões que recebi n'aquelle certamen, salvo qualquer contratempo.
Antes da partida do comboyo no dia 30 ás 12 horas e tantos minutos do dia, dignou-se
comparecer na estação do caminho de ferro o exc.mo snr. D. Marianno Yllan, digno consul de
Hespanha n'esta cidade. Tendo a delicadeza de entrar em todas as carruagens em que estavam
portuenses de suas relações, demorando-se ora com uns, ora com outros, até á ultima hora, aos
quaes offereceu cavalheirosamente seus serviços. Quando o governo de qualquer nação, seja
qual for a sua cor politica, escolhe para seu representante um cavalheiro dotado de tão bellas
qualidades, tão esmerada educação e fino tracto social, deve esse governo merecer os nossos
louvores, porque são justificados. FaEo desassombradamente, porque a minha única politica é
a arte. Que se me desculpe este exórdio, o qual á primeira vista parece não ter ligação com o
fim que me propuz; porém, attendendo-se a que o exc.mo snr. D. Marianno se dignou tomar
sob seu cuidado a remessa para Madrid das obras executadas pelo author d'esté estudo, justo
era dar-lhe um publico testemunho do meu reconhecimento.
Devo lembrar ao leitor que as viagens em Hespanha, pela Estremadura, são tristes n'esta
estação. As pessoas que ainda não percorreram aquelle paiz entre Madrid e Badajoz ou a
Castella Velha, parecer-lhes-hão áridas suas extensíssimas

campinas, tão férteis, tão

productivas, tão ricas! Escolha quem viajar por mero recreio o mez em que os trigos estão em
completo desenvolvimento e dir-nos-há depois qual é mais pittoresco, se a relva improductiva
da fria Inglaterra (á parte suas graciosas habitações campestres), se estes mares de verdura que
se prolongam em circumferencia até se confundirem no horisonte, sendo de surprehendente
effeito quando agitados pelo vento. Penso que este panorama não tem rival no seu género.
Mais ao norte encontra-se o bello horrivel, quer nas serranias de Guadarrama, quer nas
províncias Vascongadas, espécie de Suissa que a Hespanha possue, sem que todavia, d'ella se
hajam occupado os pintores paizagistas, poia nada vi na exposição que me recordasse esses
pontos de vista que, com relação a suas elevadas montanhas, despenhadeiros e vegetação
esplendida se apresentam ao viajante, occupando uma área de algumas léguas. Deixemos,
porém, esta parte do norte e sigamos nosso caminho para o sul. Depois de atravessarmos a

extensa planície de "Puerto Llano", ergue-se uma cadeia de montanhas graníticas, avistando-se
n'uma ou outra castellos de remotas eras, além das quaes novas campinas nos apparecem a
perder-se de vista. E ' para admirar a ordem na plantação dos grandes olivaes na Extremadura
de Hespanha, sendo igualmente digno de observação o assiduo cuidado na limpeza e poda
apropriada a estas arvores. Nota-se ali que muitas d'entre elks, apesar de seculares teem,
comtudo, extraordinária seiva, o que não succède na província do Minho, onde o lavrador
(porque horticultores não os ha) ignora estes cuidados, pois não pensam mais nas oliveiras ou
em quaesquer outras arvores fructiferas depois da sua plantação, deixando-as em completo
abandono.
A plantação das vinhas n o caminho que vamos percorrendo, conservando-lhes as copas ao
nivel da terra, alinhadas como as oliveiras com quem vivem em

santa paz, tendo por

companheiras em outros lugares centenares de pés de fructeiras, formam uma linda pintura
natural. Já se vê que os horticultores e lavradores d'aquelle rico paiz poderiam ensinar os
nossos, se porventura estes quizessem aprender.
Ao chegar a Merida já de longe observa o viajante as ruinas do grandioso aqueducto
romano, sobre as quaes vivem as garças, fazendo lá seus ninhos. E ' para lastimar que o tempo
tenha lançado por terra quasi todo aquelle notável aqueduto e que os habitantes por seu turno
o vão destruindo também, applicandoa pedra para obras de pouca ou nenhuma importância. O
interior d'esta antiquíssima cidade, seus

costumes e trajes populares, e a ponte, são

interessantes para os pintores e para os touristes. Mas o caminho de ferro

acabou com todos

esses m o m e n t o s e horas de recreio.Quando nos transportávamos em diligencias levavam-nos
ellas ao coração de todas as aldeias, villas e cidades, onde havia quasi sempre que observar e
estudar; hoje, porém, passa-se rapidamente distante das povoações, porque o progresso teve só
em vista a economia de tempo, de dinheiro, conforto e commodidade para o viajante. Assim
devia ser.
Lá se descobre finalmente Badajoz, cidade triste e feia no seu interior, assente ao norte
sobre uma collina tapetada de verdura n'esta estação invernosa. São de lindo effeito as torres
de seus templos, contornando-se sobre a côr do ar, dourada e pura. Mais perto, ao passar,
descobrimos as muralhas pardacentas, que a cingem como um circulo de ferro, e a sua
magnifica ponte romana sobre o Guadiana, lugares que nos trazem á memoria o desastre que
alli soffrera D . Afonso I em 1169, fora das portas da cidade, além das luctas modernas de que
Badajoz foi theatro.

Novos tempos, novos costumes: d'antes quando se chagava á fronteira, soffnam os viajantes
vexames incríveis na occasião em que se revistavam as bagagens; hoje felizmente, encontra-se,
quer em Elvas quer em Badajoz, a delicadeza usada na Inglaterra e em França, perguntando os
fiscaes unicamente se o passageiro traz algum objecto por que deva pagar direitos,
dispensando-o mesmo de abrir as malas pequenas. Logo depois de atravessarmos o pobre
riacho Cais, que marca os limites d'esta nossa tira de terra, berço dos heroes, apparece lá ao
alto, dominando Badajoz, a formosa praça de Elvas, reflectindo -se ao longe suas edificações
brancas de neve. Os olivaes que desde a base d'aquella espécie de pyramide cónica a
ornamentam quasi até á fortaleza, apesar da côr triste da sua folhagem, produzem lindo effeito
de manhã ou ao cahir da tarde; depois perde a natureza todo o seu interesse e encanto, e pôde
o viajante adormecer até se aproximar de Coimbra, cujo panorama é sempre encantador a
qualquer hora do dia ou da noute.
Na rápida viagem que acabo de fazer com os dignos leitores do «Commercio», mal podia
fallar-lhes de assumptos da exposição, quando tantos outros nos distrahiam e por vezes
encantavam os olhos. Reatarei, pois, o fio das minhas despretenciosas apreciações na próxima
carta, continuando os meus amigos redactores a obsequiar-me com a publicação d'ellas.
Creiam-me, meus caros amigos, com inalterável consideração
DeW,
Collega e obrigado.
F.J. Resende.
Porto, 4 de novembro de 1871.
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Exposição de bellas-artes em Madrid
X
N o simples esboço que fiz do meu regresso de Madrid, inserto no dia 10 do corrente, não
toquei, por

esquecimento,

em

dous

pontos

importantíssimos

que

se

encontram

ne

Extremadura, já em terras de Portugal. U m d'estes pontos arrebata, porque a natureza, a arte e
a história, ligando-se entre si, teem o poder irresistivel de attrahir a attenção de todos os
viajantes, em quanto a locomotiva na sua veloz carreira, permitte que o admiremos. Quero
fallar ao leitor do romântico castello de Almnurol ou Almourol, reedificado pelo esforçado
guerreiro Galdin-Paes, natural de Braga, dando o depois á O r d e m dos Templários, de que fora
gran-mestre. Havendo este pittoresco e venerando m o n u m e n t o , que tem por alicerces a
descarpada penedia sobre que assenta, cercado, como está, na sua graciosa ilhota pelas aguas
do Tejo, que no decorrer dos séculos levaram comsigo toda a terra vegetal que porventura lá
existisse na primitiva, sido o baluarte em que se travaram luctas desesperadas, renhidissimas,
entre christãos e mouros, cujo protagonista n'esses tremendos combates fora o nosso heroe
bracarense, é para sentir que tal m o n u m e n t o viva para alli solitário n'um lugar verdadeiramente
encantador, sem que alguém que devera tomar a peito a conservação dos nossos padrões de
glórias nacionaes tenha a ideia de livral-o dos insultos do tempo e das conveniências
particulares, pois, segundo ouvi, já em tempo tentou uma companhia de caminhos de ferro
servir-se d'elle como p o n t o de apoio para uma ponte que no mencionado lugar se projectara!!...
T e m este castello as suas lendas como os da Allemanha. O nosso immortal Garrett, alma
elevada de pintor e poeta, escrevera, talvez ao contemplal-o, a seguinte lenda:

"Toda a noute, toda a noute
"Vão correndo sem cessar:
"Por montes trote largo,
"Por valles a desfilar.

" N o s ribeiros peito n'agua,
"Chape, chape, a vadiar!
"Nas defezas dos vallados
"Up! salto-a a galgar!
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E o nosso eminente Herculano inspirando se ante as venerandas ruinas, que não são menos
pittorescas que o do arrogante castello de Heildelberg, escreveu também a seguinte quadra:

"Em prantos de noute e dia
"Breve o infanção se finou:
"Lá no castello deserto
"Ninguém depois habitou"

Recommendo, pois, ao leitor que houver de seguir viagem desde o Entroncamento para Elvas
ou Badajos toda a attenção e cuidado ao passar n'este bellissimo lugar ao romper da manhã, ao
receber os primeiros raios solares, ao cahir da tarde quando toda a paisagem toma um tom
geral dourado ou em noutes de lua cheia.
Outro ponto ou lugar a que me referi é a monumental ponte sobre o Tejo, que honra a
engenharia moderna, e o panorama que sobre ella se goza do lado esquerdo e direito do
espectador.
Já é tempo de entrarmos novamente no caminho que haviamos deixado; voltemos, pois, á
exposição, continuando a analysar as pequenas telas, aquellas que, tendo muitas vezes
incontestável mérito, não attrahem immediatamente a vista do espectador, por isso mesmo que
o maior absorve o menor. Eis-nos diante de um "Mendigo", esboço enérgico de D. Joaquim
Martinez de la Veja. D'esté trabalho a um quadro acabado há tanto caminho a seguir! E' mister
pensar e trabalhar com perseverança, senão...é sempre um esboço.
Nem só na epocha de Luiz XIII se era galanteador, quando o dono da casa adormecia ás
vezes na sua magnifica poltrona com o livro na mão, em quanto o cavalheiro recem-chegado,
elegante e bello, beijava a mão á dama, que consentia, olhando timida para o lado. E' este,
pouco mais ou menos, o episodio representado no quadro que observei de D.Manoel y

a

Garay, possuidor de um pincel mimoso e firme, que soube collorir o interior distincto do
aposento em que tem lugar a pouco edificante scena que estamos presenceando, de modo que
nos pareceu querer este professor inclinar-se para a eschola flamenga, preferindo-a a outras a
que me referirei mais tarde.
D. José F. Gimenes, paisagista, escolheu para o seu quadro um ponto de vista nos arredores
de Pariz, pintura espirituosa e franca, porém franceza na quinta essência!.. O clima de Valencia
devia incutir na alma de D. José tons de côr mais dourados, mais ricos.
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Os «Subúrbios de Madrid, do mesmo author, mostram nos uma paisagem pintada com
vigor, porém fria. Pobres são os arredores de Madrid, a não ser o panorama que se goza do
palácio real e a vista sobre as serranias de Guadarrama, observada no campo, fora do bairro de
Salamanca, ao cahir da tarde.
Um lugar de honra a D. Serafim M. Cubells, natural de Valencia e restaurador do museu
nacional de pintura. Respeitemos o pintor e o retratista; tributemos-lhes a mesma homenagem.
O retrato de paleta em punho diante do seu cavalete, como olhando para o publico,
observando seus dictos e suas censuras, tem um certo ar individual e intelligente que se tornou
o alvo de alguém que sabe quão amargos são os annos para chegarmos até alli. Admiram-se
não poucas vezes retratos de outras eras, só porque o tempo, os livros e uma opinião
estabelecida, com razão ou sem ella, nos obrigam a isso. Se o estylo em que se vê executado o
rosto da sympathica a nobre physionomia do pintor não é dos que mais nos agradam, ainda
assim preferimol-o aos dos estylistas reformadores. Mal se harmonisa o casaco branco que trja o
retratado com aquelle expressivo rosto. Que óptimo resultado não daria o traje da epocha em
que viveu Rubens se substituisse aquellas pobrissimas linhas do casaco branco com que vemos
no seu laboratório D. F. M. ?!
Estava proximo outro excellente retrato do mesmo author, representando um homem
avançado em annos encostado á sua cadeira; a julgar pelo característico das linhas bem
desenhadas do rosto, devia ser similhantissimo.
A "Camponeza italiana", de D. Juan P. Urris natural de Gran, trajando o gracioso vestido do
seu paiz, fazendo meia, é pintada largamente com corpo se tinta. Suas proporções são
regulares. O colorido em geral a estação que vamos atravessando. D. Juan será mais tarde um
pintor excellente, podendo occupar-se de assumptos que offereçam mais interesse, porque lhe
sobra intelligencia e talento para esse emprehendimento.
Porto, 12 de novembro de 1871.
F. J. Resende
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XII
No meu antecedente artigo deixei o feliz adorando o seu cálix de Xerez para ir com o leitor
encontrar a "Romeria de la Virgen de las Angustias en el pueblo de Villanueva de la Sagra".
Chamam a attenção os trajes dos camponezes e o povo immenso que geralmente se junta
n'estas festas religiosas. Augusto Roquemont, meu mestre e amigo, de quem todos nos
lembraremos sempre no Porto, possuia um pincel mais vigoroso, e, ainda que não acabava
cada uma das interessantíssimas figuras de seus quadrosinhos, como se executa uma miniatura,
caracterisava-as, com a feição própria do Minho, dava-lhes o seu pincel mais vida do que D.
Nicolas, o author d'aquelles rapasinhos bulhando fora da aula, que é o mesmo author da
romaria que estávamos vendo. N'este episodio há tal ou qual similhança com os nossos usos
do Minho, não faltando alli o clássico bombo, clarinetes, tambores, etc. O ajuntamento do povo
na romaria que vemos de lá para cá move-se, tendo sido bem calculada a proporção dos
grupos relativamente ás distancias em que se acham. Mais ao longe fazem fundo ao quadro
casas de modesta apparencia que se prestam melhor para a pintura do que as nossas
campestres em que sobresahe a rara habilidade do trolha - ou artista como está em uso dizerse, confundindo-se o artifice propriamente dito com o artista (cultor de bellas-artes).
Os "Recuerdos de Toledo" de D. Angel Lezcamo, natural d'Alcazar de S. Juan, quadro
pequeno, me parece entre os seis que expoz o de mais mérito; o grupo dos contrabandistas é
pintado largamente, é vigoroso, há verdade de acção, animada a conversa entre estes homens
mal encarados. Sem procurar os pequenos detalhes, D. Angel, tem um modo de pintar original;
é uma eschola sua; não andou pela França nem pela Allemanha a procurar estylos; toques
largos muito bem pensados e suaves ao mesmo tempo: quer longe quer perto, não perde o
digno pintor a suave harmonia que poetisa as suas obras, qualidade esta que se não acha
isolada, pois vem acompanhada com a correcção do desenho e com o colorido dourado,
brilhante de um pintor meridional. Vêr esta telasinha, os "Recuerdos de Ávila", os "Resultados
de un buen vino", "El manchego", "Los segadores", linda pérola vista á hora da tarde, "Un
recuerdo de Toledo" é encontrar sempre a mesma mão, e o mesmo pincel franco.
D. Ignacio Pinazo, valenciano, expoz três quadros; sobresahe o que intitula "Corral de um
ferrador". Não é esta uma pintura que agrada a toda a gente, porque D. Ignacio tem o capricho
da originalidade antipathica no seu modo de executar: está no se direito e ninguém deve

contestar-lh'o Todos os accessorios apropriados a este serviço se encontram em desordem
como convinha á pintura. Um jumento prezo á argola soffre com mansidão de cordeiro as
duas operações que lhe estão fazendo. Em quanto o mestre está ferrando o jumento, e outro o
tosqueia, o dono da alimária e outros assistem á scena, conservando attitudes graciosas, que
são naturalissimas nos filhos de Hespanha.
Como paisagista, é D. Manoel C. y Baca um pintor enérgico. A sua "Vista tirada do natural,
á tarde, representando um arrabalde de Bunelos (Bélgica), se, como lugar pouco interesse
offerece, chama a attenção pelo seu effeito vigoroso apesar de alguns tons demasiado verdes.
Até cedo.
S. Thyago de Rebordãos, 17 de novembro de 1871.
F. /. Resende.
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E x p o s i ç ã o de bellas-artes e m Madrid
XII
E m uma das minhas cartas passadas mencionei alguns notáveis pintores de uvas; encontro
porém na minha caderneta de lembranças o nome de D . Horácio L. y Martinez, que é rival
d'aquelles. Exibindo este pintor um quadro que terá 1 metro de alto, conhecido pela
denominação de "Cepa de uva moscatel". T o d o elle está ornado de folhagem de vide com seu
desalinho natural, sobresahindo n o centro a cepa cercada de magnificos cachos de uva quasi
branca, similhando a côr da cana; côr local, transparência, o verniz próprio das uvas, os
reflexos de umas para outras nas sombras, tudo está alli executado com primor, não faltando
nem os passarinhos picando, alimentando se do assucarado da uva, nem as vespas caminhando
sobre os cachos, cuja illusão é quasi completa. Já se vê que n'este conjuncto ha espirito e há
bellezas artisticas de subido preço e maestria, bellezas que por assim dizer se perdem um
pouco se, em lugar de nos aproximar-mos do quadro, nos deixarmos levar só pela impressão
que causa a certa distancia. Forçoso é distinguir os diversos m o d o s de pintar. Obras de arte so
encontram nas galerias ou nas exposições que á primeira vista nos seduzem pelo seu effeito
théâtral, e entre estas, outras cujas qualidades lhes não são inferiores; mas collocado o
espectador n o mesmo lugar, não pôde

observar

o estudo

consciencioso

que

n'ellas

empregaram seus authores. Está n'este caso o trabalho de D . Horácio. Passemos das vinhas
para as flores. Deleita e instrue esta variedade. Dous quadros encontrei, entre oito que expoz
D . José M. B. y Murillo, os quaes me encantaram. - "Floreros" assim os intitula seu author. As
flores teem sido pintadas em todas as epochas querendo imital-as todos os especialistas que se
tem dado a esta árdua tarefa. São na verdade rarissimos seus cultores em comparação dos de
costumes, marinhas, paizagens, etc.,etc.
E ' que o género é difficilimo, porque o segredo da côr brilhantíssima, transparente, variada,
desde os mais vigorosos tons de carmim purpura, amarello branco e ultramarino até aos meios
tons que se observam, se analysam mas não comprehendem, como na rosa chá e outras flores,
não foi descoberto ainda pelo h o m e m que leva a sua ousadia a querer roubar á natureza seus
mysterios. Mas emfim, floristas tem havido e há que indagam tanto quanto é possivel estas
jóias, as mais encantadoras e poéticas da creação, que, collocadas em desalinho ou com arte
entre tudo quanto aformoseia o universo, entre tudo quanto o h o m e m tem produzido pele sua
intelligencia, attrahem sempre e irresistivelmente a nossa vista. N o s templos, nos palácios, nos
theatros, depois das victorias, na fronte das virgens, sobre os túmulos dos que amávamos e
perdemos para sempre as flores a significarem a saudade a alegria, a gloria e o amor!..

375

Esmerou-se D. José Murillo na forma delicada do se jasmim; cansou o espirito; passou horas
espinhosissimas no seu laboratório tentando devassar o segredo de algumas rosas chá que
compunham o seu precioso ramalhete, comprehendendo o desenho as linhas graciosas de
cada pétala sem poder traduzir o suavissimo colorido! Mas a côr dos jasmins é rica e feliz, não
sendo menos a de algumas rosas purpureas.
Um outro "Florero", do mesmo author, cuja composição de flores diversas é mais artística,
me pareceu superior pelo mimo, pureza de formas e graça. Em breve me acompanhará o leitor
diante de outras telas dignas de consideração.
19 de novembro de 1871.
F. J. Resende
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Eis-nos diante do retrato de S. M.D. Amadeu I, rei de Hespanha, de corpo inteiro,
grandeza natural; elegância, mocidade, frescura de cutis, olhar firme, cabellos e barbas pretas,
fronte elevada, são o conjuncto do illustre personagem que o pincel de mr. Carlos Luiz Rivera,
natural de Runs, imprimiu na tela. Uma parte do interior do palácio, fazendo fundo ao retrato, é
concebido com reflexão, e com reflexão foi executada; o mesmo cuidado se observa em todos os
accessorios. Seria bello encontrar n'este quadro a cópia exacta do salão do throno e o mesmo
throno, ornamentos grandiosos, dignos do pincel de Rubens! Se a execução do retrato de El-Rei
D . Amadeu I não fosse u m pouco m o n ó t o n a , a acção do monarcha um tanto théâtral, as
bordaduras da farda e outros accessorios de ouro pouco brilhantes, por certo que, conservada tal
ou qual differença de execução mais ou menos franca e vigorosa entre o trabalho das carnes,
ornamentos e roupas , attrahiria mais a attenção, sobresahindo melhor esta pintura, se, depois da
ceremonia da abertura da exposição houvesse sido collocada entre os outros quadros nos salões
de pintura, cuja luz, habilmente graduada, favorecia, extraordinariamente mesmo as obras que
nunca deveriam ter sido admittidas n'uma exposição de tal ordem.
Vamos ver, já que me occupo de retratos, o do finado general Prim, h o m e m illustre a
quem o trabuco do covarde arrancara a vida, como n'aquelles tempos em que nas aldeias, villas e
cidades de Hespanha só havia encapotados! E ' na verdade brilhante esta pintura, em que se vê
representado de grandeza natural, corpo inteiro, o illustre estadista fardado e de pé, no congresso,
proximo de uma meza, sobre que apoia a mão direita, onde está um jornal aberto, que penso ter
p o r titulo «Cortes». T e m o general a mão esquerda sobre o peito; a sua vista penetrante fixa-se
n o espectador. Se o typo do valente guerreiro e diplomata não é característico da raça hespanhola,
ainda assim é insinuante. D . José N . y T u d o , da província de Tarragona, author d'esté trabalho,
excede muito no colorido e no vigor o retratista de que me occupei ha pouco, attendendo-se ao
m o d o como soube tornar brilhantes os metaes, pedrarias, bordaduras de fardamento, chapéu, etc.
A attitude do Prim pareceu me um pouco vaidosa como a de el-rei D . Amadeu I.
Lá estava, se me não

engano, n o mesmo salão, u m outro retrato com as mesmas

proporções dos antecedentes , figura nobre e esbelta representando o exc mo . Duque de la Torre,
fardado, obra de D . Antonio Gisbert, sobrenome que parece de origem franceza: estima-se n'este
retrato, attitude, dezenho geral, proporções; é fraco o pincel.
Via-se ao lado direito um outro retrato , proporções as mesmas: representava a exe.™
snr a . duqueza de la Torre, calçando a sua luva branca, trajando

de gala, passando-lhe

graciosamente um véu finíssimo de blonde branco atravez dos braços bellos na forma e na côr,
semblante sympathico, cutis fina, feição muito ingleza. Se o leitor quizer fazer uma ideia exacta
do admirável vestido de cetim branco que Gisbert pintou n'este retrato, tenha o trabalho de ir á
camará municipal do Porto, e lá encontrará em escuro lugar, fora de todas as condições artísticas ,
o que representa a nossa finada rainha a senhora D. Maria II, pintado em Inglaterra . Eu não sei
por qual d' estes dous trabalhos surprehendentes me decidiria: tal é a illusão optica que a cada
um d'elles dá notável valor estimativo!
Como retratistas de primeira plana, respeito, D. José

M. Contreras, de Granada,

professor da Eschola das Artes e Officios de Madrid: expoz este cavalheiro o retrato de uma
joven dama vestida distinctamente, cuja physionomia animada e bella parecia contemplar com
candura o bulicio da exposição. Não sei que haja nas galerias de obras clássicas retratos mais
animados. O vestido de seda, mãos delicadissimas e rosadas , e todos os adornos, enherentes a
uma donzella, estão magistralmente executados, encontrando-se n'este trabalho as qualidades que
me parece terem faltado nos outros a que me referi. D. Francisco D. Carreno não cede o passo a
seus colegas n'este género de trabalho, em que o illustre Madrazzo tão brilhante papel
representou na exposição universal de Pariz em 1865 e de quem não tive a ventura de ver retrato
algum! Os três retratos de D. Francisco são obras primas , competindo, senão excedendo, os
dous que expoz Palmarolli, de quem fallarei em tempo competente, dando nos meus últimos
artigos uma ideia geral do seu grande quadro histórico.
Rebordãos, 24 de novembro de 1871.
F.J. Resende.
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Disse na minha primeira carta escripta em Madrid, que nem sempre pertenciamos a
nós mesmos; se ora se não deram os motivos de então, causas estranhas ao assumpto de que
gostosamente me encarreguei e interromperam durante algum tempo; dada esta simples mas
sincera explicação aos caros leitores que teem tido a bondade de aturar-me, occupando-se com a
leitura das noticias que hei dado acerca da exposição madrilena, abusarei ainda , continuando a
publicar todos os apontamentos e estudos feitos com relação áquelle certame. E' árido e ingrato
este meu trabalho, de que o leitor nenhum fructo colherá, não obstante, rogai o hei para
continuar a visitar commigo os salões de bellas-artes.
Paremos pois diante da obra exhibida por D. Pablo Gonzales Peres, d'aquelle pintor
que tão bem caracterizou o cura com o seu cálix de Xerez. E' a «Família modelo», que estamos
vendo no seu conforto intimo. A' primeira vista

se conhece pelo conjuncto de accessorios

artísticos, que guarnecem o aposento, que vive alli um pintor; e de facto encontramol-o á nossa
esquerda além do seu cavalete, attento, trabalhando em uma pequena tela; e tão absorto está elle ,
tão identificado com a sua obra, que não vê, não sente o que a seu lado se passa. Accordal-o-ieis
como de um sonho se tivésseis a imprudência de tocar-lhe antes de vencer essa lucta em que
está empenhado seu atilado espirito. Não é pretenciosa a sua bonita attitude; não é. Visitai os
laboratórios, salas e gabinetes de estudo dos professores que cultivam as artes, e não raro será
encontral-os frequentes vezes assim, outras de um modo o mais extravagante, constrangendo-se
quasi sempre, sem liberdade de acção, quando acompanhados por estranhos. Mais sobre a nossa
direita na frente de uma meza antiga, sobre que se vêem alguns objectos, se observa voltada para
nós

uma senhora idosa, mas sympathica, sentada commodamente, tomando chocolate, em

quanto proximo d'ella sua nora amamenta o filhinho muito amado. A esta encantadora trindade
se une o resto da família, formando o que ha de mais sublime e poético no lar domestico.
D. Pablo expoz mais algumas pinturas; merecera cuidadosa observação a «Torre
nueva de Zaragoza» pelos seus detalhes architectonicos copiados fielmente da natureza, á luz do
sol, sem que todavia fosse prejudicado o effeito geral; na praça, em torno da elevada e esbelta
torre, se agrupava muito povo, parte d'elle á sombra, o que tornava sobre modo animada esta tela
de pequenas dimensões. «O salão de Justicia de la Alhambra de Granada en su estado actual», no
interior do qual vemos alguns arabes, é trabalho que demanda não só grandes conhecimentos de
prespectiva linear, mas paciência ilimitada para copiar a infinidade de arabescos com que é
ornamentado o salão desde o ponto culminante do tecto até as elegantíssimas e finas columnas

que o sustentam. Ha ainda mais a observar o effeito dos raios solares, que, descendo em sentido
obliquo n o interior do célebre Pateo dos Leões, fazem destacar excellentemente estes dous corpos
do edifício, parecendo haver ar entre elles. Iguaes e justos encómios merece ainda outro quadro
d'esté talentoso professor intitulado «Los estudiantes sopistas y la casa dei cardenal Cisneros en
Toledo».
E m um dos meus trabalhos anteriores sobre a exposição já citei

o nome de D .

Placido Francez y Pascual com relação ao seu «Bivac de pobres», a quem se concedeu apenas um
premio de 3 a classe fuera dei reglamento de la exposition de bellas artes!.. E o jury na sua irreprehensivel
imparcialidade não se dignou recompensar melhor este pintor que dá honra á Hespanha! Entre
todos os que visitaram a exposição, quem se não lembrará d'aquella tela , em que era
representado de grandeza natural u m d'esses desgraçados, que percorrem as ruas tocando n'um
pandeiro, implorando d'art' arte a caridade publica? Q u e m se não
d'aquella phisionomia

recordará com saudade

animadissima cantando, olhando para o alto, d'aquella expressão e vida

que, sem exaggeração, parecia rivalisar com a natureza? Ide ao salão de Isabel II no museu real do
Prado, vê-de, estudai, observai com cuidado qualquer das cabeças pintadas por Velasquez, ainda
as mais notáveis, que não encontrareis uma só com tal arte executada. Encarem os meus irmãosartistas como lhes aprouver a minha asserção; approvem ou desapprovem

o juizo. que formo

acerca d'esta obra, e de qualquer outra, pois claro é que cada um vê as cousas como quer, como
lhe convém, como o obrigam ás vezes a ver. Pôde u m professor distinguir-se , creando um nome
p o r um único trabalho, seja composição, quadro de género, paisagem, marinha, uma figura única,
uma cabeça, enfim. Pequenos bustos conhecemos nós executados por Holbein, o célebre pintor
flamengo, que deixam a perder de vista composições apparatosas pintadas em telas de grandes
dimensões. E para que se não pense que o rosto do pedinte, sublime de vida real, é a única parte
surprehendente, observarei que as mãos, o pandeiro, as roupagens formam entre si um
conjuncto, em volta do qual parece girar o ar atmospherico. Se abstrahirmos d'esta qualidade, por
onde admiramos a obra de D . Placido, e fomos procural-a com relação ao desenho, achamol-o
correcto e o colorido verdadeiro, estabelecendo seu author o meio termo entre os tons
demasiado quentes, frios e acinzentados: vejamol-a ainda sob o p o n t o de vista óptico. Estão ou
não rigorosamente observadas as leis do claro-escuro, nos diversos planos da face? Estão, e é por
isso que a figura toma vulto, parecendo mover-se. Estará, encarando-a pelo lado do estylo, nas
condições exigidas pelos mestres que mandam acabar o trabalho sem o tornar uma miniatura?
Está. Se os escorços são, scientificamente fallando, considerados como um dos mais difficeis
cálculos que o pintor ou o desenhador teem a resolver, não encontraria o jury n'esta cabeça do
cantante mathematicamente graduada a differença de planos entre a parte superior do frontal e a

extremidade da barba, longa e espessa, que torna tão característico o individuo? Não viu ou não
quis ver?
Tenha o meu caro leitor a bondade de resolver este problema em quanto escrevo
outro estudo acerca de «Una peregrina» do mesmo D. Placido, trabalho que será publicado
brevemente.
Porto, 14 de dezembro de 1871.
F. J. Resende
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O pintor que occupou o seu espirito representando aquella feira cheia de animação,
de que fallei no meu artigo ultimo, e como são todos os mercados em Hespanha, ao longo das
ruas, systema anticivilisador e retrogado, passou facilmente d'esté género para as scenas familiares
e d'aqui para as allegorias.
Esteve excellentemente collocado o quadro de D. Francisco Sans em que se viam
representadas três divindades da fabula - «A Fortuna, o Acaso e a Loucura, distribuindo seus
dons dobre o mundo», cujas figuras de proporções quasi naturaes, vão na sua ascenção, unidas,
dominando o espaço.
A feição de cada uma desenha a idade em que a vida é como a primavera.
O «Acaso» ou a «Casualidade» occupa o centro, e um pouco mais coberta do que
Eva, apenas ligeiramente envolta em seda côr de rosa, sustenta nas mãos uma almofada de
velludo carmezim onde se via uma coroa real; a «Fortuna», á sua esquerda, com olhos vendados,
sustenta nos braços um chapéu cardinalício: são verdes e leves suas roupagens que o ar agita
graciosamente. Esta divindade, nem é calva nem tem azas nos pés como a descreveram vários
poetas, faltando-lhe igualmente o leme. Completa o grupo mythologico a «Loucura», que do
nosso lado esquerdo, tendo descoberto suas mimosas carnes na parte superior do corpo, estende
os braços lançando no espaço condecorações, dragonas, moedas de ouro, etc. Era vulgar o seu
sorriso, tendo na cabeça como simples adorno um barrete phrygio . A poesia e a politica não se
ligarão intimamente n'esta allegoria?
Não é menos conhecedor de esthetica que da execução artistica, D. Francisco Sans.
Inspirando-se este distincto pintor do sentimento pouco vulgar do immortal Rubens, deu ao seu
magnifico quadro linhas geraes e côr que trazem á memoria a eschola d'aquelle astro luminoso,
cuja sciencia deveria guiar eternamente os filhos de minerva no espinhoso caminho da nossa
vida artistica. E' fácil entender-se que me refiro a qualidade poética e ao magico colorido de
Rubens.
Na parte inferior do quadro de Sans apenas se descobre meio corpo de um guerreiro
com a lança em punho parecendo reter um personagem como representando a nobreza, o qual
cahido por terra se apoiava na mão esquerda, tendo a direita levantada na acção de querer agarrar
a Casualidade, que se eleva com a insignia da realeza. Mais longe um grupo de homens do povo
quasi cobertos com a ondulação do terreno olhavam para cima como querendo receber os dons

que iam lançando á terra a Loucura. Deixemos, leitor, esta sympathica e bem colorida tela para
irmos encontrar uma outra do mesmo pincel que nós roubaríamos sem escrúpulo pelo seu alto
merecimento e pela sua pequena dimensão. Vejamos o cathalogo antes de analisal-a: diz elle que
representa a «Visita de um amigo.»
Que pérola esta em miniatura! E todavia não impressionou ella o jury, talvez por ser
muito pequena... Pensava eu encontrar na relação official dos premiados pelo menos esta obra de
tão eximio pintor, mas debalde! — E m toda a parte a má fé , em toda a parte o fel da inveja, da
intriga torpe e vil! E m toda a parte as ruins paixões como companheiras inseparáveis da frágil
humanidade. Mas vamos contemplar a nossa joiasinha: imagine-se u m gabinete de professor de
pintura reunindo o conforto ao luxo, onde não falta a clássica mobília, as louças do Japão,
armaduras, quadros, excellente tapete, pastas com desenhos encostadas a um armário antigo e
todos os accessorios indispensáveis. N o primeiro plano e quasi de costas para nós vemos o pintor
com sua cabelleira de rabicho, em mangas de camisa, colleté comprido, calção preto, meia branca
muito fina, sapato com fivella, com os braços abertos, ébrio de alegria, perfeitamente traduzida na
acção

e na parte visivel do rosto, recebendo com indiscriptivel enthusiasmo o amigo, joven

elegantíssimo, cuidadosamente trajado à Luis XV, sorrindo para o velho professor de quem se
aproxima com a fronte descoberta e chapéu tricorne levantado, dando ao mesmo tempo o braço
a uma formosa donzella adornada com todas as graças naturaes das encantadoras filhas de
Andaluzia. A flor recemchegada trajando rico vestido de cabaia côr alegre em harmonia com a
sua idade , apoia o braço direito n o cavalheiro , levantando com a esquerda o vestido,
permittindo d'esta arte apparentemente natural, o vêr-se o delicado pé calçado com sapato de
setim côr de roza.
Balzac viu, estudou e pintou os hábitos e scenas familiares da aristocracia parisiense
com irreprehensivel exactidão; Sans, na sua telasinha, em uma pagina única representou a vida
particular entre duas classes diversas com extrema felicidade , talento e critério, attendendo não
só ás distinctas maneiras do nobre par que entra no aposento, mas ás idades e aos sexos,
enriquecendo a sua obra com o sentimento do bello. Se é primosa a acção dramática, é
igualmente um primor a finissima e sempre delicada execução d'esta pintura, não só nas carnes,
mas nas roupagens, metaes e moveis. O toque sempre firme e seguro nem roubou a suave
harmonia geral nem perdeu o vigor ao empregar-se nos mais pequenos detalhes.
Muitas vezes ouvimos ditos sentenciosos quando attentos á analyse feita por pessoas
que visitam as exposições. Q u a n d o eu, absorto ante esta maravilha de sciencia e arte, fallava com
a minha consciência confessando que era mister curvar o joelho durante a analyse a ella feita, se
aproximaram dous hespanhoes examinando o trabalho de Sans

como professores que talvez

fossem, os quaes depois de minuciosa e demorada observação , conhecedores da materia em vista
da sua critica, se retiraram exclamando : «es una preciosidad», entretanto que, passando depois
pelo enorme quadro «O tempo descobrindo a verdade», riram a bandeiras despregadas, e, note
bem o leitor, - esta fabrica monstruosa, que só ella occuparia materialmente uma sala, mereceu a
distinctissima honra de ser premiada pelo jury com medalha de segunda classe!...
Dispensem-me de fazer commentarios .
No museu real de artilheria em Madrid existe um quadro de D. Francisco Sans
representando «A batalha de Tetuan», o qual pelo seu estylo fácil, movimento, linhas geraes e
acção no calor dos combates, recorda os quadros de batalhas no Palácio de Versailles que ha
annos descrevi n'este mesmo jornal, devidos ao pincel enérgico de meu sempre lembrado
professor e amigo cavalheiroso Mr. Adolphe Yvon.
F.J. Revende.

Porto, 24 de dezembro de 1871.
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D . Antonio Garcia Meneia , natural de Madrid, exhibiu u m só quadro a óleo, cujas
figuras teriam trinta centímetros pouco mais ou menos. Se aqui não encontramos a Praça em que
tem lugar a scena, tão cheia de p o v o como na que vimos pintada pelo talentoso Sans , ainda
assim ha fertilidade de imaginação na obra de que vou fallar ao leitor intitulada «Um baile en la
plaza del pueblo de Nieva, Segovia». Representa a pintura de Meneia u m d'esses divertimentos
campestres e folgazãos, tão conhecidos de nós todos, que mimosos somos n'este género de festas
na provinda do Minho. Jaqueta de saragoça, chapéu baixo com abas largas, calção e meia escura
ou clara, sapato de larga base com fivella, n o que respeita aos homens; quanto ás cachopas
apresentavam-se com duas longas tranças cahidas sobre as costas, enfeitando-lhes os lados da
face, duas rosetas de cabello, á similhança das biscainhas, vestindo jaquetinhas azul escuro
guarnecidas de fitas, e galões de ouro, aventaes garridos e de luxo, saias encarnadas guarnecidas
em baixo, meias, se a memória m e não engana, azues, como em Boulogne-sur-mer. Penso terlhes visto arrecadas e algum cordão ao pescoço, mas ainda assim que pobreza material,
lembrando-nos dos grilhões de ouro, permitta-se-me o termo, que levam pendurados ao pescoço
as nossas lavradeiras quando vão ás festas, não lhes faltando os enormes corações, um par de
arrecadas em cada orelha, tendo em todos os dedos , menos no pollegar, um, dous e três anneis
em guerra aberta com as bellas-artes, pois que a questão entre a nossa gente do campo é só de
pesol As physionomias dos mancebos , velhos e velhas, e creanças de ambos os sexos, foram sem
duvida copiados do natural; porque revelando-se no geral a mesma feição, resulta da analyse feita
que, nos diversos individuos ha signaes caracteristicos das diversas familias.
Escolheu o professor para protagonista do seu baile um mancebo e uma joven, os
mais elegantes e sympathicos do ajuntamento popular, destacando-os mais para o centro e para
cá dos outros. Estes dous jovens de meio perfil dão um certo requebro ao corpo, com os braços
quasi perpendiculares fazendo tocar as clássicas castanholas á semelhança do que presenciei ha
annos na Corunha pelo tempo do S. João; diga-se a verdade, não ha nada mais animado, mais
pittoresco, mais interessante não só para os pintores como para todas as pessoas que apreciarem
estas festas, em que são loucamente alegres os filhos do trabalho na província da Galliza e em
toda e qualquer outra parte, por isso m e s m o que esta classe social não passando a vida na
ociosidade referve de alegria todas as vezes que lhe é dado

encostar ao canto dos humildes

albergues os pesados instrumentos do trabalho. O m o d o de dançar d'estes povos é parecido com
o das nossas aldeias do Minho. N o quadro de que dou ideia ha variedade nas attitudes e ar entre
os diversos grupos, conhecendo-se estarem distantes das habitações que formam o fundo da
praça; porém, notável cousa, sendo para nós, os pintores, grande a difficuldade em que nos
encontramos, quando é mister executar as physionomias, foi justamente n'esta parte que Meneia
se houve com mais distineção. As roupas, pelo contrario, perdem pela monotonia do trabalho e
pela moleza do pincel; ainda assim estes pequenos defeitos dissipam-se ante as bellezas do
quadro.
«A puerta de la sala de las dos Hermanas» em Sevilha, pintura pequena copiada do
natural

representando

aquelle

bello

espécimen

de

architectura

arabe

foi

reflectida

e

magistralmente executada por D . José Laguna, outr' ora discipulo do respeitável professor
francez Mr. Meissonier.
Principiei pela festa campestre concluindo este artigo fallando do pincel de D .
Alexandre F. y Fischermans que se inspirou da guerra.
A tela de que m e oceupo além de outras do m e s m o author, e de que darei noticia,
recorda o «Primer sitio de Zaragoza» extrahido da historia de Hespanha que traduzo: - «D.
Antonio M. Cuadros y Alonso, governador politico e militar de Fernel com as forças do seu
c o m m a n d o e 300 voluntários que pôde reunir se encarregou da defeza de Santa Engracia,
organisando a resistência d'esté importante p o n t o o mais arriscado e energicamente atacado pelos
francezes no cerco de Zaragoza.
Depois de mil feitos heróicos morreu D . Antonio gloriosamente no memorável dia 4
de agosto de 1808, no m o m e n t o em que collocava u m sacco de areia para formar uma bateria ,
etc.
Citarei as scenas mais tocantes d'esté drama de sangue e fogo .
A' luz brilhante do sol se avista á nossa esquerda a parte superior de um edifício
envolto em fumo, que em espiraes acompanhadas de columnas de fogo, rompem pellas janellas
superiores e pelo tecto. — Mais próximos de nós jazem estendidos por terra alguns cadáveres,
contorcendo-se por entre estes os moribundos no estertor da morte affiictiva; cavallos feridos,
carretas despedaçadas, e mais aprestes em desalinho projectando sombras carregadas uns sobre
outros . — A desordem, os estragos, o sangue, o fumo escondendo parte de um combatente,
deixando ver a espaços grupos de infelizes cahidos por terra além.
Observando detidamente a lueta vemos um combatente que mal pôde segurar-se, a
beber agua com soffreguidão que uma corajosa mulher lhe aproxima carinhosamente dos lábios,
enquanto

os frades com os seus hábitos talares o seguram: temos n'este óptimo grupo um

excellente quadrosinho. Ha mais. Perto do episodio descripto depara-se com um cavalleiro e
cavallo feridos na acção de cahirem, e correndo a segurar aquelle um seu companheiro de armas;
forma-nos este episodio outro quadro: a bandeira hespanhola, já furada pelas balas, sustenta-se
firme na haste ainda que açoitada pelo

vento, mas empunhada vigorozamente por o porta-

bandeira, grupando-se em volta d'esté symbolo de victoria e valor soldados em acção
animadissima, passando-lhes ao lado em veloz carreira o general com a espada erguida de frente
para o inimigo, siguindo-o o seu ajudante. Na parte inferior da pintura e ainda mais proximo do
espectador a acção é cheia de vida, o movimento apropriado, ha expressão notável nas
physionomias, e, segundo a arte, excellente colorido, excellente empaste, estylo elevado, desenho
correcto e seguro; e sempre em toda a tela os effeitos de sol ardente, as sombras projectadas, os
reflexos, a côr local das roupas, dos aprestes, dos terrenos e dos uniformes, tudo na melhor
disposição. N'esta obra e nas outras duas igualmente históricas, de Fischermans, encontrei o
mesmo cunho de verdade.
Porto 30 de dezembro de 1871.
F. J. Resende
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A «Batalha de Tetuan», que Fischermens, commendador de Carlos III, de quem me occupei
no ultimo trabalho, considera como esboço, a respeito eu como um quadro largamente
pintado, cuja execução vigorosa m e surprehendeu. Sobresahe na tela, o general que montado
em u m bello cavallo, empunha a espada, e com ella aponta para a retaguarda. O dia é brilhante;
os soldados batem-se furiosos contra os marroquinos; os grupos agitam-se, cruzam-se;
encontram-se no meio de renhida lucta; ha no chão alguns instrumentos mortiferos e alguns
combatentes expirando. Pareceu-me ver n'esta magnifica obra o enérgico pincel de Mr. A.
Yvon, não só com relação ao vigor do quadro, mas á côr local, sob o ponto de vista da acção e
dos planos em que o author representara os diversos combatentes. Se o ar fosse executado
com menos empaste, a attenção do espectador não se distrahiria por vezes, sendo chamada a
este p o n t o do quadro, quando elle, considerado como fundo, deveria ser calculado de m o d o
que não prejudicasse o espirito do episodio. E ' sabido que os fundos de ar, paizagem ou
interiores podem sacrificar o objecto principal por duas causas diametralmente oppostas: uma
material, que é o demasiado corpo de tinta, independente da sua côr local, clara ou escura, que,
empregado em qualquer p o n t o , attrahe necessariamente a nossa vista; a outra é a maior ou
menor reflexão a respeito das leis do claro-escuro. Mas, se H o m e r o algumas vezes dormiu, não
é de estranhar que o pequeno descuido de Fischermens prejudique n o sentido absoluto seu
magnifico esboço, como lhe chama, quando n'elle ha óptimos escorços e effeito de luz
executados com pincel de mestre. Fischermens expoz oito quadros, mas, não podendo eu, por
falta de tempo, analysal-os todos, ainda assim m e extasiei momentaneamente ante aquelle que
representava «Hernan Perez del Pulgar», em que se admirava a combinação de luz produzida
pelo archote que o aventureiro tem na mão no acto de cravar na porta da grande mesquita em
Granada o seu punhal no pergaminho em que se lia-Ave-Maria-. E m quanto na terra se
passava esta heróica scena, a lua, meio escondida entre nuvens, descobria-se no alto do quadro
sobre o angulo esquerdo da mesquita.-Energia e movimento

enriqueciam esta pequena tela.

Fischermens já foi premiado diversas vezes, porém em 1871 a sua boa estrella abandonou-o ...Era limitadíssimo o numero de prémios ...
Se o «Inverno da Vida», pintado por D . Juan P.y Rodriguez, sob a figura de um homem
idoso, de proporções menores que o natural (meio corpo), não tem como poesia valor algum

com relação ao titulo com que a obra fora baptisada, considerado artisticamente é trabalho de
muita importância. Raras vezes tenho visto um retrato assim com tão verdadeiro effeito de sol.
Aluz vem de cima e como o ancião tem na cabeça chapéu de abas largas, é-lhe projectada em
uma parte da face a sombra d'elle; e na parte das feições em que o sol produz a sua acção
directa, o effeito das carnes é surprehendente pela modelação. Diz-se-hia uma vigorosíssima
photographia colorida.
O interior da «Igreja de S. João dos Reis em Toledo», exhibido por D. Carlos H. y Corral, é
apreciável pela illusão optica e firmeza de pincel: trabalhos d'estes e outros que n'este género
parece terem chegado à perfeição, só por milagre foram executados por Peter Neess, nascido
em Anvers em 1570.
D. José J. y Aranda expoz dous quadros cujas figuras terão cerca de 12 centímetros; um
d'estes representa algumas lavadeiras "Poniendose com ropa de Pascua", como reza o
cathalogo. - O jury, n'um de seus momentos de attenção, premiou não este quadro mas outro
do mesmo author intitulado "Un lance en la plaza de toros". Embora este me parecesse
inferior áquelle, todavia não houve favor. O quadrosinho das lavadeiras tem aquillo que
primeiro se aprecia em uma obra d'arte — vida e expressão nas phisionomias, segundo as
diversas paixões; depois a acção geral e as posições apropriadas ao acto. São estas duas
qualidades que sobresahem no mimoso trabalho de Arandas. Quem tiver presenciado as
disputas, os ralhos, os gestos e as maneiras das lavadeiras das Fontainhas, Arca d'Agua e outros
lugares, formará uma ideia aproximada do assumpto em questão. N'este quadro, como no que
descrevi em um dos artigos passados em que vimos o noivo proximo da sua predilecta no acto
de fazer-se a escriptura, obra de D. Bernardo F. y Badenes, ha quasi o mesmo sentimento de
colorido, o mesmo fino espirito na interpretação d'estas scenas, que são a historia
contemporânea da classe média e popular.
Quaesquer d'estes e outros sacerdotes que o leitor já conhece podem entrar dignamente no
sanctuario das artes.
"Que valem prémios ou desconsiderações quando as obras teem incontestável mérito ou não
transluz n'eËas uma só qualidade recommendavel? A humanidade pôde moralmente degenerar
perdendo algumas de suas virtudes, mas os defeitos inhérentes á sua organisação, esses são
nossos inseparáveis companheiros, seja qual fôr a posição que occupemos na sociedade.
Aquelle que escreveu ou pintou uma obra digna; o architecto ou engenheiro que traçou um
projecto ou plano rico de sciencia e arte tem em si o premio que nenhum poder humano pôde

roubar-lhe: é a consciência da superioridade da sua obra, com relação a outras; é esta alegria e
consolação interiores que nos dão vida e incentivo para novas luctas, embora um estranho á arte,
tentando elevar-se á altura de um Apelles, queira ser juiz despótico em materia de que nada
entende...."
Assim fallava um amigo que encontrei na exposição de Madrid.
Voltemos ao assumpto que é tempo.
O pintor de marinhas que em Madrid representou um brilhante papel, foi D. Emilio Ocon,
da província de Malaga. Três eram os seus trabalhos. O "Puerto de Malaga en un dia de
tempestad", impressionava. As aguas impellidas pela fúria dos ventos, não tardavam a
submergir um navio de grande lote que n'ellas se debatia desmastreado. O ar, pardacento
escuro, reflectindo-se na agua tornava homogenia a côr dos dous elementos. Ainda assim
apesar d'esta vigorosissima tela e a que mostra a "Vista da Malaga en dia de calma",
representarem um dos mais valentes pincéis da eschola moderna, é fora de duvida que seu
author não possue no mesmo grau a excellente qualidade da harmonia geral em que
distinctissimos se tornaram legando seus laureados nomes á posteridade alguns pintores
flamengos e hollandezes do decimo sexto e decimo sétimo século, cujas obras vi em Madrid,
no precioso museu de Anvers, em Colónia, em Bruxellas, em Hampton Court e no Louvre,
onde se encontram as poéticas marinhas executadas pelo pai de Horace Vernêt, o observador
incansável do mar, cujas obras deverão ser a fonte pura de sciencia em que devem beber os
modernos pintores d'essa especialidade de trabalho.
Porto, 10 de janeiro de 1872.
F. J. Resende.
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Bellas-artes
O s dons da pintura são divinos em superlativo grau.
(Platão.)
O illustre pintor allemão, Mr. Katzenstein, assaz conhecido no Porto não só pelos
fructos de seu delicado pincel, mas pelo seu fino trato social, de que nos deixou mui gratas
recordações, não olvidando o formosissimo torrão que é pátria nossa e que elle ama como
sua á vista do enthusiasmo, paixão e viva saudade com que nos falia dos «incomparáveis
panoramas que possuímos» (textual), tendo enviado ha dias a seu irmão, o i l l . m o snr.
Emilio Katzenstein, u m n o v o quadro de scena familiar, este cavalheiro nos convidou
obsequiosamente para vel-o: expenderemos, pois, nossas ideias acerca das

óptimas

qualidades que o caracterisam.
Diz-se no «Theatro dos Deuses» que é a pintura muda e eloquente lingua que
silenciosa falia. Se ha obras de arte que mereçam tão alto elogio, occupa honroso lugar
entre estas

a do meu illustrado confrade. — Mas que quadro é esse? Que assumpto

representa? — perguntará o leitor. Satisfaremos a louvável interrogação dizendo que é «A
bohemia deitando cartas». Quantas victimas do sexo amável não vemos nós arrastadas
innocentemente por essas prophétisas especuladoras, a quem com a maior ingenuidade
confessam suas fraquezas, sua vida intima, pensando encontrar n'ellas o anjo revelador do
mysterio que encobre o seu futuro, o oráculo que lhes diz quaes os projectos e
pensamentos de seus queridos, quaes as rivaes que tentam requestar-lh'os, qual a sorte dos
ausentes, os annos de vida que Deus lhes destina; chamam-as a suas casas ou correm lá
também as esposas recciosas que duvidam do amor conjugal, desejando saber, qual
primeiramente, se ventura ou o pranto, virá bater á sua porta. E a lição de tantos
desenganos não conseguiu ainda afugentar o sexo frágil d'estas velhacas raposas, que as leis
deveriam castigar

severamente, concedendo-lhes por misericórdia longa vida, ampla

liberdade na tela dos pintores e nas paginas brilhantes dos poetas.
T e m lugar esta interessante scena em uma sala artisticamente mobilada e
adornada, sem que, todavia, encontremos n'ella esses disparates de ornamentação e figuras
informes de estuque com que vemos sobrecarregados os nossos tectos, nem tão pouco o
ouro distribuido materialmente nas guarnições de portas, janellas, frizos, etc. N ã o vereis
igualmente n o interior de tão simples como aristocrática habitação moveis de falsa
apparencia, filhos desnaturados da arte e tanto em voga no Porto, mas os clássicos

armários de pau preto, ornamentados com folhagem e figuras em baixo relevo, columnas
esbeltas em espiral, salientes cornijas, suavisando-lhes a linha horisontal superior óptimos
jarrões do Japão. Um elegante candelabro á Renaissance, primorosamente esculpido em
madeira, occupa o angulo direito da sala e esquerdo do espectador, coroando-o um globo
de vidro, em que realça um ramo de delicadas e mimosas camélias. Uma porta larga, á
nossa direita, dá acesso para outras salas, adornando-a um luxuoso reposteiro de velludo
côr de cereja, apanhado, formando grandiosas pregas, e necessário alli porque o conforto e
a arte o exigiam. Na sala figura o retrato de um personagem, vestido de caçador. Descobrese á direita, na sala contigua, interceptado pelos raios de luz que em sentido obliquo passam
atravez de uma janella similhante ás das cathedraes gothicas da idade média, um outro
retrato, cujo effeito óptico, illude agradavelmente a vista do espectador, parecendo existir o
vacuo e poder calcular-se a extensão das salas que compõem a habitação. Forma a parte
central e primeiro plano do quadro uma elegante e formosa dama, na sua idade juvenil,
voltada para a bohemia, de pé, encostada graciosamente sobre uma cadeira de estofo verde
escuro, attenta á revelação mentirosa desses sonhos de ventura ou lagrimas que ha tanto
preoccupavam talvez o espirito febril, a alma sensivel, o coração apaixonado da
encantadora martyr n'este drama rico de sentimentos distinctos e diametralmente oppostos.
E' notável que nem as senhoras creadas e educadas longe do contacto do povo,
mesmo nos paizes em que a civilisação marcha na vanguarda do progresso, resistam a estas
tentações perniciosas. A nossa mimosa flor, aproveitando o momento em que se encontra
a sós com suas duas irmãs e únicas confidentes, não temendo o contacto com a planta
venenosa, implora d'ella a interpretação de seus pensamentos. Apezar de ter o rosto de
modo que é difficil estudar bem a paixão que a domina, ainda assim Mr. Katzensten
triumphou, devendo-se esta circumstancia ao seu incontestável talento.
Não procureis na casta donzella essa espécie de torres formadas de cabellos
alheios, esses enfeites de flores artificiaes, de péssimo gosto e côr, encobrindo muitas vezes
bellissimos cabellos, mas um penteado simples, que dá admirável realce á ondulação
graciosa das madeixas, que descem suavemente sobre os hombros adornadas apenas com
um no de pérolas enroscado e disposto com arte. E' digna de notar-se esta singular
antithèse e contraste com a moda actual, parto da extravagante e louca imaginação dos
desenhadores industriaes, que não poem duvida sacrificar a seus interesses as mais mimosas
e adoráveis plantas da creação. Com referencia ao vestido, recordando elle pela
simplicidade os que usaram as romanas, mas divergindo na forma, sobresahe mais que os
outros, devido á sua côr de rosa de todo o anno: é decotado, sem deshonestidade, deixando

ver nua a parte superior das espáduas, mimosas como são geralmente as das senhoras da
raça germânica; não lhe occulta as formas delicadas do corpo essa espécie de trouxa, sem
explicação possivel, adoptada como moda na parte posterior nos modernos vestidos; fora
isso um crime de lesa-arte, que o illustre pintor prussiano se livrou de commetter para não
desvirtuar a ideia e interesse de seu óptimo quadro com a caricatura do traje.
Wounermana, modelo de perfeição como o divino Raphael e sua eschola
relativamente ao acabado das pinturas, não me parece fossem muito além de Mr
Katzenstein na cuidadosa e fina execução das roupagens. Se procurarmos, mesmo na
Allemanha, a eschola bavara, ou ainda na Bélgica os mais eximios especialistas na imitação
de sedas e setins, elles não excedem o trabalho que por fortuna estamos vendo, executado
na proporção de trinta centímetros de altura, o máximo. Sobre o braço esquerdo d'aquella a
quem Cupido fez perrices apparece a mão esquerda delicadissima de forma, como as das
nossas vareiras, apanhando o vestido, que d'est'arte nos apresenta pregas tão felizes, largas
e variadas como as não encontramos melhores nas estatuas gregas nem mesmo n'essas
maravilhas da esculptura italiana exhibidas não ha muitos annos na exposição universal de
Pariz. E ' possivel crer-se exaggerada a comparação, mas o quadro, sendo hoje propriedade
de um cavalheiro do Porto, não será difficil um exame minucioso, attenta a franqueza e
decidido amor pelas bellas-artes do seu possuidor; é, porém, necessário saber-se que a casa
em que se acha, não tendo luz bastante n e m condições artísticas, a pintura perde
apparentemente uma grande parte do seu vigor.
Continuemos prestando attenção n o espirito do quadro e ás actoras. Sentada a
bohemia por além da meza, trajando o pittoresco vestido das transteverinas, filhas da
encantadora Italia, tem a vista fixa n'aquelle anjo, a quem está illudindo, e na sua exposição
hypocrita procura occultar a mentira que lhe sahe espontânea dos lábios: tem a mão direita
erguida na acção de acompanhar a explicação, segurando a esquerda uma carta. O panno
que da meza fora tirado e que parece ter cahido naturalmente sobre a cadeira foi uma
conveniência artística para occupar o espaço entre as duas figuras, ligando o grupo e
interrompendo ao mesmo tempo os ângulos rectos do movei que se acha de permeio, em
que vemos estendidas transversalmente as seguintes cartas: nove de copas, az de espadas,
az de paus, sete de ouros e o dous de ouros sobre o baralho collocado do nosso lado
esquerdo. Proximo do candelabro, em que se admira o mais elegante, ligeiro e fino toque,
está por terra uma camellia branca, tendo por companheira uma carta de natureza e
significação diversa das que se acham sobre a meza, que pela sua disposição e valores,

p o d e m , pela arte diabólica da feiticeira, representar o paraizo terrestre ou o inferno moral
da distinctissima allemã.
Ligado e rico de interesse por este lado o sympathico quadro de Mr. Katzeinstain,
falta-nos ainda vêr como o distincto professor estabeleceu o equilibrio na parte opposta e
direita do espectador. Sentadas á direita da protagonista, suas irmãs, formando novo grupo,
contemplam unidas o dialogo que se está passando. A de lá, vista de três quartos e na sua
natural attitude, tendo a face encostada á mão, apresenta o cândido typo do norte, meigo,
angélico, reunindo á expressão contemplativa a nobreza de linhas raphaelescas, que bem se
casam com a delicadeza da cutiz, o azul suave dos olhos ternos e bellos, e a côr sobre o
dourado dos cabellos graciosamente penteados, sem exaggêro nem pretenção,

cujo

contraste de uma figura angelica com a feição meridional de sua irmã sentada do lado de cá,
vista de meio perfil, é sob o ponto de vista de colorido e linhas geraes, o mais bello
possivel. Mr. Katzenstein, para estabelecer a harmonia e o effeito geral do seu quadro,
parte scientifica que tanto preocupava o espirito philosophico dos gregos, dispondo com
arte as cores, empregou a côr de rosa n o vestido da figura do primeiro plano; cuja illusão é
surprehendente, maravilhosa; depois coloriu de roxo o panno da meza, rico de tom, mas
sacrificado; sobre a nossa direita traja vestido de seda amarella a primeira das confidentes e
a immediata côr lilaz; representando a Bohemia mais pobre de cores. O fundo da sala
recebe uma certa luz mysteriosa e tenue, que contribue extraordinariamente para conseguir
o fim que se propoz. Ligação de ideias, ligação suavissima de colorido inspirado da eschola
flamenga, execução esmerada, desenho elegante (desculpando-se-lhe algum pequenissimo
descuido), naturalidade de acção e de physionomias, são qualidades taes, que collocam Mr.
Katzeinstein ao nivel dos primeiros pintores allemães, na sua especialidade.
Sentimos que a nossa pobrissima descripção fique muito áquem do primoroso
trabalho que analysamos; todavia procuramos ser sincero. Ainda mais algumas observações,
e concluímos, para não abusar da paciência do leitor.
C o m relação á compra do quadro de mr. Katzeinstam seja-nos permittido dizer
que, se n'esta terra ha homens de animo esclarecido, de coração e sentimentos elevados,
entram n'este numero aquelles que teem a coragem de sacrificar uma parte importante do
fructo de seu trabalho de espirito na acquisição de uma obra de arte, compensando-os o
supremo prazer de passar horas agradáveis na contemplação do bello. Quem, na sua idade
rica de seiva poética, na epocha das mais caras illusões, do seu enthusiasmo pelo que é
grande e poderoso, dirigindo-se a Inglaterra, entoava estes cantos:

E tu, vendo as nações no olvido absortas
Dormir o eterno somno,
Perguntarás d'escarneo ás raças mortas:
Que mão derrubará meu férreo throno?
E o mar, surgindo do seu leito á borda,
Respoderá: - Nenhuma;
Só quando a voz de Deus chamar - acorda!
Eu te acudirei qual leve espuma!
E no «Canto do polaco» concluia assim a sua poesia:

«Mas ah! se teus filhos, ó pátria querida,
Não podem c'roar-te d'eterno clarão,
Escondam-te as fadas a fronte abatida,
Sem alma, sem vida,
Nos seios ardentes d'immenso vulcão.»
não podia resistir ao desejo de possuir mais uma pintura de tão exímio professor. E não
admira, porque o exc. m o snr. dr. Alexandre Braga, distincto advogado dos auditórios d'esta
cidade, com a mesma alma, dos tempos que vão longe, amando a pintura como ama a
poesia, que cultivou brilhantemente, procura d'esté modo um recreio agradável para o seu
espirito, cansado durante as horas em que as questões forenses o preoccupam. E' com taes
exemplos que as pessoas illustradas desenvolvem o gosto pelas bellas-artes, enriquecendo
suas confortáveis habitações com thesouros de subido valor, porque, como escreveu
Quintiliano, «não ha cousa mais nobre que a pintura», tendo dito Philon que ella é «sciencia
grande e obra sagrada feita com sapientissima razão».
Mr. Katzeinstein, o illustrado pintor de que nos occupamos e que ha annos teve a
generosidade, quando partia para Cassei, de tornar-nos conhecido na Allemanha pela
imprensa, havia adquirido o direito absoluto da nossa maior estima, e é por isso que lhe
dedicamos este modesto trabalho, não só como sincera e respeitosa homenagem ao talento
superior com que Deus o doptára, mas como prova de fraternal camaradagem, tão pouco
conhecida em Portugal!
Porto, 1.° de fevereiro - 1872.
F. J. Resende.
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A minha débil penna tem estado em descanso, porque em anno de exposições
necessário é que o pincel trabalhe com actividade; d'aqui a causa única que pôde justificar a
demora entre uns e outros artigos relativamente á exposição madrilena.
Vamos ver, depois de D . Emilio O c o n , notável pintor de marinhas, de quem me
occupei na minha ultima apreciação publicada n o dia 21 de janeiro proximo passado, qual o
professor que me parece digno de mencionar-se. Encontro ainda n o m e u livrinho de notas
a lembrança de um estúdio de D . Placido Francês y Pascual, cujo n o m e o leitor já conhece.
Estúdio lhe chama D . Placido. Magnifica cabeça de um religioso que parece sahir da tela, tal
é a sua animação e colorido meridional, afora a óptima qualidade de ser uma obra de arte
executada com pincel franco e seguro.
Q u e magnifico, encantador, digno da mais preciosa galeria não era um retrato de
senhora pintado por D . Manoel Benso! ...
Très excellentes esboços de marinhas em ponto muito diminuto, ricos de colorido
e de tom geral, em que se viam vapores, immensa gente, tudo isto foi sacrificado ao ar
luminoso e formava u m contraste que a natureza frequentes vezes apresenta, mas que não
muitas é seguido, o que prova que, a uns falta a ideia para conceber estas contraposições,
quando pintam de reminiscência, a outros a inspiração na escolha da hora ou do dia. N ã o
vemos nós frequentes vezes no incomparável ponto de vista da Torre da Marca, ao
contemplar a mesma encantadora e sempre poética paizagem, que, como amphiteatro,
apresenta ao espectador, o colorido variado, e os multiplices e variadíssimos effeitos de luz
e sombra influenciados pelo estado da atmosphera? A luz, que algumas vezes rouba
apparentemente as bellezas naturaes, mudadas as suas condições, p ô d e aos olhos de quem
pinta tornar bella qualquer paizagem, marinha, serrania, um riacho finalmente, ainda que
seja destituido de interesse o seu aspecto.
Entremos nos dominios da pintura histórica, já que deparei com o illustre nome
de D . João Garcia Martinez, da província de Zaragoza. Tela de grandes proporções é esta
em que vi representado «O resgate de Francisco I, rei de França, no rio Bidasoa, e a
entrega, como reféns, dos filhos d'esté rei». O seguinte trecho histórico serviu de base para
Martinez desenvolver livremente seu pensamento.
<A.o chegar Francisco I com sua comitiva ás margens do Bidasoa, que pelo lado de
Fuenterrabia divide os reinos de Hespanha e França, vindo a um immediato accordo para o
acto e ceremonia da entrega, com a rainha Luiza, sua mãi, governadora de França, e com o

regulamento do ceremonial que Francisco e Lanoy haviam projectado em Aranda do
Douro em 26 de fevereiro, em S. Sebastião, se deu principio áquelle acto sublime da
maneira seguinte: no meio do rio e em igual distancia de ambas as praias se collocou e
amarrou com cabos uma grande lancha; nas duas margens e em frente uns dos outros se
collocaram da parte de Hespanha Francisco I com Lanoy e Alarcon, e da de França os
dous filhos de el-rei o delphim e o duque de Angouleme, Henrique com o almirante
Lantrée, uns e outros com igual numero de cavaleiros e soldados. A um signal dado
partiram das duas margens oppostas, em botes eguaes, Lanoy com o rei de França e doze
cavalleiros Hespanhoes, e Lantrée com os principes e doze cavalleiros francezes; remando
compassadamente de ambos os lados, chegaram simultaneamente á barca ancorada no
meio do rio; saltando n'ella uns e outros, os principes se aproximaram, beijando a mão a
seu pai, que correspondera com um abraço, praticando o mesmo os demais francezes.
«Senhor, disse Lanoy, já estaes em liberdade; cumpra agora V. A. , como bom rei, o que
promettera.» - «Tudo se cumprirá, respondeu o rei ». «Feita a entrega, passando-se os
principes para a barca dos hespanhoes e el-rei para a dos francezes, se transportaram para
as mencionadas margens de Hespanha e França. Concluiu-se este acto em 18 de março de
1526, ás 3 horas da tarde.
Escolheu D. Juan Martinez, para tornar mais brilhante esta scena, um d'esses dias
em que a abobada celeste, colorida de puro azul ultramarino, se harmonisasse com a
sublimidade do acto. Na margem d'além se avista um templo dominando algumas
habitações, o rio corre plácido, reflectindo-se-lhe a suavíssima côr do ar e as sombras das
pessoas e objectos, sobre os quaes vemos um tolde real de rico damasco descendo sobre o
barco em forma de cortina e estando um pouco aberto permitte que se vejam os principes
beijando a mão a seu pai, esperando a sua vez a real comitiva. Este grupo tão animado, cuja
riqueza de trajes d'aquella epocha tanto o aformoseiam, a variedade de physionomias entre
as diversas classes, desde os remadores até ás pessoas reaes, animadas pelo effeito brilhante
do sol, são, a meu ver, qualidades muito apreciáveis. Alguns erros de perspectiva nas figuras
não sacrificam o mérito real do quadro de tão notável vulto, que, segundo me informaram,
foi pintado por um joven que nem tempo tivera para concluil-lo. Seu author, occupando
hoje um lugar honroso entre seus confrades, mais tarde fará surgir a Hespanha artística do
seu sepulcrho, segundo a pungente phrase de Mr. de la Magdeleine.
D. Bernardo Blanco, natural de Madrid, exhibindo um único quadro a óleo, teve a
desventura de o ver collocado no canto direito de um dos grandes salões! Era elle de tal
ordem, attenta a superioridade do desenho em cada uma de suas figuras, que, quando fosse

esta a sua única importância, mereceria mais distincte lugar, um d'esses que viramos
justamente occupado por plantas parazitas que nem como ornamento poderiam admitir-se
no sanctuario das artes. «El-rei D. Rodrigo fallando aos chefes de seu exercito antes de dar
a batalha de Guadelete» é o episodio guerreiro que sahira immaculado das mãos de D.
Bernardo Blanco. Digam os apaixonados do estylo largo que é monótono e sem fogo este
trabalho; os amadores de grandes effeitos theatraes que não ha grande foco de luz e
sombras, mas confessarão que seu author não vai arrastado na corrente impetuosa em que
se precipitará talvez a moderna eschola hespanhola, se, esquecido o verdadeiro amor e
respeito pelos Riberas, Velasques, Murillos, etc., continuarem os successores d'estes
brilhantissimos astros no seu affan, caprichando de crear uma nova eschola que, parecendo
inspirar-se do estylo seguido por Velasques nos seus quadros pintados á primeira, quando
lhe escasseava o tempo ou tranquilidade de espirito, não cuidarem pelo menos de adoptar
a moderação com que essas obras primas foram pintadas.
No quadro de Blanco sobresahia em toda a magestade a nobre figura de D.
Rodrigo, de pé no seu carro, puchado por seis soberbos cavallos brancos: o heroe com seu
rico e apparatoso traje da epocha, apontando para o longe, tem em torno de si cavalleiros e
soldados, attentos escutando a palavra de seu chefe. Em uma tela cuja largura não excede
78 centímetros não se pôde exigir melhor composição e grupos variados. A physionomia
de D. Rodrigo é bella pela regularidade das feições e tem a expressão d'aquelles guerreiros
cujo animo não affrouxava quando mesmo o perigo fosse imminente, quando as pontas
das lanças ou as adagas lhes tocassem o peito. E em todos os combatentes o mesmo
sentimento, havendo certa differença no porte. Se não ha n'este oprimo exemplar a
liberdade do toque, encontramos, para compensal-o, um trabalho executado com toda a
sensatez, não faltando o bem manejado empaste; os rostos, as extremidades, as roupas, as
armaduras, os accessorios, tudo foi cuidadosamente estudado. Quando se pinta e se
desenha assim, desenvolvendo-se philosophicamente qualquer facto histórico, podem seus
authores olhar sobranceiros para aquelles que no seu delírio tentam sacrificar a arte.
Porto, 4 de fevereiro de 1872.
F. J. Resende.
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N ã o passarei em claro a «Nympha» de Fischersmans; deveria ter-me occupado
d'esté trabalho quando tractei dos que pertenciam ao mesmo author, porém estas faltas
pouco poderão influir n o animo do leitor. E u não sei qual foi a ideia do notável pintor
madrileno vestindo a sua «Nympha» com o traje actual. A cada um os seus caprichos;
respeitando-os, cumpre-me dizer que esta flor dos bosques, mithologica se quizerem, foi
pintada com pincel fogo: duas qualidades a distinguem que são: extraordinário vigor e
energia na execução, especialmente no vestido, imitando a seda amarella. A altura d'esta
figura não excederia vinte e cinco centímetros.
«Tipo de uma vieja» era um dos bons quadros da exposição a qual, executada em
proporções naturaes, embrulhada n o seu chaile, similhando uma parteira, recordava a
eschola Josua Reinolds, assim como o «Nino italiano», do mesmo author D . Ricardo
Villoda. N ã o só se encontra unicamente no colorido d'estas figuras o sentimento de
Reinolds, mas ainda o de Vandyk; o m o d o de pintar de Villoda não se parecia com nenhum
de seus colegas, que, n o geral, amam a eschola france2a, mas não a da melhor epocha. A
jovem italiana é rica de harmonia, como os dous mencionados trabalhos.
Voltemos ao mar. Se uns pintores sobresahem n'esta especialidade pela energia de
seu pincel, outros triumpham pela ideia. «O Passo de Calais, perto de Dover, na costa de
Inglaterra», obra executada por D . Raphael Monleon, sustentava-se bem entre as telas que
o rodeavam. Perto do espectador representava-se a borrasca; o sol dourava além a costa; as
embarcações, impellidas pelas vagas, pareciam mover-se em diversos sentidos, açoutadas
pelo vento; o céu, azulado em partes, era ornamentado com nuvens brancas; ao longe
outros navios e no extremo horisonte u m vapor eram já leves de tom em consequência do
ar atmospherico. Admirei esta tela pelo seu espirito, independente da seriedade da
execução.
«A borrasca no mar do norte» é quadro igualmente de elevado preço. O leitor que
tem presenceado na Foz, em Leça ou em Espinho o aspecto triste, mas grandioso, do mar
em dias invernosos, tem n'esse espectáculo da natureza a similhança do quadro de D .
Raphael, em que vemos as vagas revolverem-se sobre si mesmas, avançando sempre, e no
meio d'ellas fragmentos de u m navio, u m mastro meio escondido, e um naufrago salvando
outro companheiro seu na lucta angustiosa e porfiada em que se paga o preço da vida com
a coragem e o sangue frio.
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Paremos um instante a contemplar «Othello e Desdemona», creação sublime
d'aquelle génio immortal de Inglaterra, Sheakspeare, que pintou esta filha de Veneza- parée
de toutes les graces de l'idéal en lui donnant une beauté ravissante, etc., belleza ideal e graça que,
infelizmente, não encontro na tela de D. Ramon Rodrigues. E Othello, o ciumento general
mouro ao serviço de Veneza, com o coração abrazado de amor, quando em Chypre se
encontra com Desdemona e lhe diz, estreitando-a em dulcissimo abraço: «Oh! minha bella
guerreira», porque não revela elle aquelle amor immenso, ardentíssimo com que nol-o
pintara na sua tragedia o filho da cidade de Stralford? Se D. Ramon, quando deu principio á
sua obra, penso que pintada em Pariz, tivessse proximo de si um modelo como o eminente
actor Rossi, que nós os portuenses, enthusiasmados, admiramos no theatro Baquet,
houvera sido por certo mais feliz!... Agradava a simplecidade de linhas geraes que
desenham a esbelta figura de Desdemona. A eschola seguida é puramente franceza,
franceza relativamente á côr e ao exaggerado empaste. Sinto ver as cousas por este prisma:
é defeito de organisação. Este quadro foi premiado e comprado por um portuguez...
Quem desejar conhecer o distincto pintor D. Ramon não deve procural-o no
«Othello», mas no seu quadro de quatro metros e tanto de alto por cinco de largo,
representando «A junta de Cadiz em fevereiro de 1810»; quem quizer conhecer o homem
de coração procure-o no «Exposto». No primeiro sim; alli se dá valor á sua sciencia e arte,
como concebeu e como executou. Vê-se na parte superior da tela o presidente, figura altiva,
proximo de uma meza, onde vai assignar o povo, vendo-se nos degraus que dão accesso á
plataforma homens das diversas classes sociaes, uns na acção de assignar, outros indo e
alguns voltando. Em baixo é óptimo o grupo em que se apresenta o cavallo, de costas para
o espectador, um hespanhol em seu característico traje, de trabuco em punho, notando-se
grande animação nas figuras, bem destacadas umas das outras, que para a nossa direita
enriquecem o quadro. Um pincel livre, consciencioso e firme collocara as tintas no seus
lugares sem hesitação nem arrependimento. Esta qualidade bastaria para tornar notável e
bem conhecido o nome de D. Ramon.
Separemo-nos da tragedia e da historia, procurando a paleta de D. Ramon,
radiante de luz, e contemplemos «O exposto», desventurado ente que, não tanto como
milhares, nas mesmas circunmstancias, passam das mãos de suas mães, uns para a
eternidade assassinados por diversos modos, outros expostos aonde quer, contanto que se
illuda a sociedade!... Mas esta creancinha que vimos reproduzida por D. Ramon não teve a
sorte d'aquellas. Na roda dos expostos está ella collocada, nua, mimosa de côr, animandolhe o semblante angelica expressão de quem ignora o triste destino que a espera no

caminho da vida, semeado de escolhos, baptisado por nós com lagrimas ainda no berço. Se
não ha vigor na tela que descrevo, não importa; vejamol-a pelo lado do sentimento e da
ideia, que quasi sempre salva os defeitos do desenho, da má côr: está n'ella um verdadeiro
poema, em que só figuram duas personagens, mãi e filhinha, aconchegada no postigo, cuja
porta, não completamente aberta, projecta a sua sombra sobre a desfavorecida da fortuna.
Pobre mãi! não indaguemos se innocentinha é filha legitima ou natural; bastava ver de um
relance a physionomia da pobre creatura, em que uma dôr suprema e augusta, reprimida
com varonil energia, tornava sublime aquelle rosto; a vista, fixa no espectador, obrigára-o a
comprehender quanto soffria aquelle coração, rasgado por inenarráveis dores moraes,
desamparado, esquecido, despresado talvez por quem devera ser o seu amparo, o protector,
o amigo único, o guia de sua filhinha: é que o pai desnaturado, como os topamos a cada
momento, respirando outro ar, não possuindo nem uma só das virtudes que nos ligam á
familia e á pátria, procurava sem duvida na devassidão escandalosa a recompensa dos
crimes paternaes...
A musica tem o magico poder de vibrar immediatamente os órgãos da
sensibilidade humana, e ao passo que a pintura, por causas que seria longo e fastidioso
explicar, ainda que primorosa na sua execução, raro faz sentir a dôr, a melancolia, o
enthusiasmo que na alma produzem as creações de Bethowen, de Verdi, Donizetti, etc.
Com profunda saudade me recordo de dous quadros, nos quaes á expressão quasi divina da
figura principal de Jesus Christo me impressionou vivamente: uma d'estas maravilhas de
arte moderna representa «A resurreição do Lazaro», ante o qual Jesus se apresenta com
aquella nobreza acompanhada de humildade evangélica, tal como a tradição nol-a pinta; e
no outro se vê a elevação da cruz, em que o Redemptor, com a vista e o rosto voltados
para o céu, soffre sem contracções musculares as durissimas provas por que está passando.
O primeiro quadro existe na galeria nacional de Londres; o segundo na igreja de S. Jacques,
em Anvers (Bélgica), na Praça Verde devido ao inimitável e inspirado pincel do grande
pintor-poeta e notável diplomata Pedro Paulo Rubens. O terceiro quadro finalmente que
na minha longa carreira artistica me impressionou em acto continuo foi justamente o do
«Exposto», e que só em momentos excepcionaes podia conceber-se e pintar-se assim! Uma
das victimas d'esté drama, a mãi, vestida de luto, á medida que nos olha, tendo a face
inclinada sobre o peito, aperta energicamente as mãos, cruzando-as, e aquella bella
physionomia, em que a juventude espalhara as mais bellas flores, resignada, exprime, no
momento fatal em que está prestes a separar-se da tenra porção de sua alma, quanto um
amor immenso, uma mágoa sem igual pôde torturar-nos! A' parte as qualidades eminentes

que collocam esta creação de D. Ramon no primeiro plano e á direita de todas as obras
exhibidas na exposição de Madrid, embora o alvo seja uma só figura, ha ainda a ideia de ter
concebido a mãi do exposto na sombra modificada pelos reflexos, e alii n'aquelle lugar em
que poderiam baquear os mais vigorosos talentos, conseguiu sahir triumphante aquelle que
tão infeliz fora no «Othello».
Desçamos ás catacumbas de Roma, presenceemos «A communhão dos antigos
christãos». D. Alexo Vera tem certamente encarnada n'aima a fé d'aquellas remotas eras.
Como é que n'este século, em que a pintura avança precipitadamente para o materialismo,
se podem tractar assumptos religiosos, em que a expressão das physionomias é sublime em
sentido absoluto? Não sei, mas essa mesma expressão, o recolhimento, a inspiração de
cima, a crença sem o fanatismo, a humildade, o respeito, a esperança de uma vida melhor
se traduzem optimamente no quadro que ora nos occupa a imaginação. Representado de
grandeza natural e voltado para a nossa direita, o sacerdote elevava nas mãos a sagrada
hóstia, alongando-se o grupo dos christãos até á extrema esquerda do grando quadro. Era
para admirar-se não só as variadas attitudes das figuras de ambos os sexos e a simplicidade
de suas roupagens claras cahindo negligentemente, desenhando sem exaggêro as formas
geraes do corpo, mas a unidade no sentimento inspirado de Jesus. Não penseis que pelo
author foram escolhidos typos vulgares,como fizera o immortal Murillo, porque n'essas
epochas, perdoando-se mais, havia a arte attingido o supremo grau de esplendor; todas as
physionomias na tela que estamos vendo são mais ou menos bellas e em todas ha o reflexo
das almas resignadas que não temiam as atrocidades inauditas de Nero. D. Alexo Veera foi
feliz no partido que tirou da luz sepulcral que influe consideravelmente não só no
sentimento melancólico dos christãos, mas no acto, tornando-o ainda mais severo,
commovente e poético. Apartando-se Vera da eschola seguida por muitos dos pintores
contemporâneos hespanhoes, poderia, querendo, ser menos timido ao executar a sua obra,
que, pelo pensamento e pela ideia philosophica, merece um lugar de honra entre todas as
obras de arte apresentadas modernamente.
Porto, 5 de fevereiro de 1872.
F. J. Resende.
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Bellas-artes
DESENHOS- PINTURAS DE ANIMAL E PAIZAGEM
{Conclusão do numero antecedente)
Eis-nos finalmente a contas com os snrs. Loureiro e Porto, a quern suppomos
modestos e amáveis para nos interpretarem reflectidamente. Foram três as provas exigidas
no programma da academia para serem executadas pelos dous concorrentes: um desenho
ou figura académica, cuja altura não excederá 48 centímetros, uma cabeça de cavallo
pintada pelo natural e uma paizagem de um metro de largura, pouco mais ou menos,
executada a óleo. Conhecendo nós o modelo (primeira prova que analysamos), joven que
talvez não conte mais de 18 annos, admiramos nos dous desenhos u m manejo de
esfuminho e craião de tal m o d o hábil e gracioso, como melhor se não executava nos ateliers
parizienses, quando lá estudamos! Não lhes falta a severa correcção de desenho nas linhas
geraes que caracterizam o corpo h u m a n o , segundo a idade juvenil e a construcção do
modelo, nem tão pouco a pureza de perfil no contorno exterior da figura, sendo notável a
fidelidade no desenvolvimento anatómico.

Os dous concorrentes nem exaggeraram nem

empobreceram por erro

de

ignorância, ainda que, profundando a analyse, como é dever nosso, não nos pareçam os
retratos muito sirnilhantes, confessando, todavia, que na cabeça executada pelo snr.
Loureiro as feições são mais accentuadas, ha mais consciência n o estudo, pormenores em
que o snr. Porto não foi tão feliz; e o que dizemos com relação ás feições serve para
apontarmos relativamente ás madeixas do cabello desenhadas pelo snr. Porto e na
modelação do braço direito, onde se vê o quer que é de vago que não

satisfaz

completamente, observação que fazemos também examinando os pés das duas figuras.
C o m o devemos ser sinceros para com quem é inexperiente, ainda que, a nosso pesar,
vamos ferir um pouco o amor próprio dos dous candidatos, pareceu-nos que o joven que
copiaram é um pouco mais forte desde a bacia até as plantas.
Aqui estão á esquerda dos desenhos duas cabeças de cavallo branco, grandeza
natural, pintadas a óleo, typo intelligente e nobre, quando lhes estudamos as formas com
relação a outros animaes. -

Qual das duas foi pintada por Porto ou Loureiro? —

perguntamos nós ao vêl-as a alguma distancia, quando recebemos a primeira impressão.
N ã o era fácil a resposta. A mesma interrogação faria um jury composto de profanos ou
professores, observando os dous desenhos de que ainda agora nos occupamos. Parecendo,
á primeira vista, que as duas pinturas são da mesma origem, executadas em horas de

felicidade suprema, nós vemos, seguindo os dous talentosos alumnos, como p o r instincto,
sem a conhecerem, a eschola naturalissima, fácil, despretenciosa do eminente Horace
Vernet, aquelle immortal pintor de batalhas por quem a França e as bellas-artes deverão
trajar eterno lucto, embora pareça exaggerada a nossa comparação, mentiroso nosso
sentimento

moral; nós vemos, repetimos, passada

a primeira

impressão

e

sendo

escrupulosamente analysadas as duas provas, que são palpáveis as differenças; assim, por
exemplo: na pintura do snr. Porto ha vida no olhar do cavallo, e o toque é muito feliz e
livre, parecendo esta feição obra de um pintor consummado. Se n'este pormenor foi mais
irresoluto o toque dado pelo snr. Loureiro, o olhar do animal é igualmente expressivo,
excedendo este concorrente o seu antagonista no estylo enérgico que adoptou e no corpo
de tinta com que executa seus quadros, não imprimindo nas sombras aquella exaggerada e
falsa transparência que um objecto, ainda que quasi branco, não pôde ter, quando não
recebe de outros corpos, claros e illuminados, luz indirecta.
A transição de luz e côr operadas na obra do snr. Loureiro, no difficilimo plano
dos cabellos que descem sobre o frontal do animal, é de grande felicidade, vendo-se que o
raciocinio foi bem formado antes de se applicar sobre a tela o pincel, sendo mais pobre este
pormenor na prova de seu antagonista, pois encontramos n'elle dous graus de luz e dous
tons de côr muito oppostos que se guerreiam, obrigando a tornar mais saliente o frontal,
pouco ou nada saliente o plano dos cabellos. Iguaes observações poderíamos

fazer

analysando a crina e o pescoço do animal pelo lado inferior; porém, como o effeito d'estes
dous surprehendentes

trabalhos é tal, que o admiramos como

obras

de mestres,

dispensamo-nos de as fazer para irmos, com nossos amáveis leitores, ver ainda as duas
paizagens, terceiras e ultimas provas dos candidatos em questão.
Escolhidos os pontos para estes trabalhos proximo de uma travessa, além da qual
se descobre o panorama que representa o Covello, ao norte do Porto, - lugar tristemente
histórico, onde, como em outros muitos, pela opposição de ideias politicas, se sacrificaram
tantos irmãos nossos, todos portuguezes, vidas tão úteis para o trabalho - alli se installaram
os dous contendores até acabarem seus esboços, cujas secções tiveram lugar de tarde.
Concluidos os estudos, recolheram a gabinetes separados e fechados, no Atheneu, em S.
Lazaro, ficando n'aquella espécie de prisões cellulares entregues cada um a si e a Deus, que
fora pródigo com ambos, dispensando-lhes riquissimos dotes de espirito! Q u e poderiam
apresentar, perguntará e com razão o leitor, que nos tem seguido de perto, estando
informado que esta cidade tem uma Academia de Bellas Artes, ha muitos annos devida a
iniciativa de Passos, Manoel, sem haver n o seu quadro um professor de paizagem?! Que

fariam?.. Pois se a natureza auxiliara estes dous jovens, se Deus lhes dispensara aquillo que
os mestres não podem transmittir a seus discipulos, muito havia a esperar dos dous mais
brilhantes talentos que, depois de Soares dos Reis, o eminente estatuário que já regressou á
pátria, teem frequentado a eschola.
Quantas atribulações de espirito, n'estes angustiosos dias, durante a elaboração do
trabalho! Quantas

vezes

os

encontraríamos

desalentados, com

as mãos

cruzadas,

contemplando seus esboços e seus novos quadros sem coragem para retomar a paleta e os
pincéis! Quantas vezes, n ' u m certo grau de afflição e desepêro, durante a tremenda lucta,
lançariam mão da espátula, raspando, destruindo por vezes o trabalho em que haviam
empregado horas!.. E a esperança a animal-os, a enganal-os talvez, mostrando-lhes a França
com todos os seus encantos, com todos os seus museus, seus ateliers, seus mestres!.. Elles,
que se haviam inspirado da natureza, a qual lhes sorrira fagueira, envolvida em sua
mysteriosa e dulcisissima harmonia de cores e matizes, adornada a atmosphera, as ruinas,
os penhascos, a vegetação rasteira e variada, o arvoredo que ao longe se desenhava,
contornando-se n o ar, com os effeitos deslumbrantes do sol, vendo-se depois sós entre as
quatro paredes de seus acanhados gabinetes... que poderiam fazer, agora que a situação
moral era diametralmente opposta, temendo se, respeitando se mutuamente?
Fizeram o que faz o génio! Cada um, segundo o seu sentimento, consoante o seu
m o d o de ver, sem escholas, sem bons originaes, - porque, emfim, haverá tudo para o
conforto e commodidade da vida em Portugal, menos óptimas galerias, sobretudo no
Porto, quer publicas, quer particulares — concluíram finalmente os quadros, que durante a
exposição mereceram grandes louvores da opinião publica, comquanto principiem agora
uns vislumbres de gosto e affeição pelas bellas-artes, que, ainda assim, se regateiam n'esta
formosa terra, como é antiquíssimo uso e costume praticar se nas lojas de commercio ou
nas praças de mercado!..
Perdão, bondoso leitor: na abstracção do nosso espirito, esqueciamos a these que
nos proposemos desenvolver publicamente.
Quando,
comprehendemos

como
que

membro
eram

dous

do

jury preparatório, vimos

arrojos

do

génio, ao ver

as duas
o

paizagens,

triumpho

obtido;

comprehendemos que foram duas vontades de ferro, duas almas preserverantes, corajosas e
enérgicas, tentando, no seu v ô o altivo, aproximar-se de Apollo. Q u a n d o Loureiro e Porto
executaram suas provas diante do cavallo, o animal, ainda que impaciente, conservára-se
para a sessão o tempo necessário aos dous candidatos — devida esta circumstancia a exc. a o
snr. commandante da guarda municipal do Porto, a quem o nosso illustrado e activíssimo

professor de desenho e secretario da academia, o snr. Thadeu M. de Almeida Furtado, se
dignou rogar que consentisse em que o cavallo estivessse em exposição para ser copiado,
pedido cavalheirosamente attendido peio brioso militar - mas depois que recolheram com
os seus esbocetos do Covello, não vendo mais aquelle panorama, como dissemos já, só
com o auxilio de Deus poderiam apresentar tão brilhantes trabalhos. Sirvam estas
considerações para desculparmos todos os descuidos que vamos encontrar nas duas
paizagens, filhos da inexperiência. Q u e m não cultiva as bellas-artes, quem jamais entrou em
concursos d'esté quilate, mal p ô d e avaliar os martyrios por que passaram Loureiro e Porto!
Entrando em observação minuciosa de cada paizagem, vê-se que a do primeiro
alumno foi empastada com valentia artística, que os effeitos

da tarde foram

bem

comprehendidos, não só nos diversos graus de valor, nas sombras de valor, nas sombras da
penedia ou parede arruinada do primeiro plano, mas que entendeu os tons de côr que, á
tarde, o sol transmitte aos diversos corpos expostos á sua acção, traduzindo igualmente
b e m as faces expostas á côr da atmosphera, mais frias, quando não sujeitas a reflexos. O ar
é animado, recordando igualmente a tarde, sendo de agradável effeito as nuvens que n o
centro o adornam. O plano do Covello poderia ter sido mais vaporoso; todavia,
attendendo-se á distancia, e ás vigorosas sombras e luz, n o primeiro plano, o quadro não
fica prejudicado. O limite natural da paizagem deveria findar onde, no lado direito do
espectador, se desenha uma pedra similhante a hombreira de uma porta.
Quanto ao snr. Porto, seguiu outro caminho, e seguiu-o porque a sua organisação
é diversa; viu com outros olhos a sabia natureza, ante a qual baqueiam philosophos e
artistas; viu-lhe as cores da manhã n'uns pontos, as da tarde em outros; e, apesar d'esta
incoherencia, conseguiu um effeito geral agradável, ainda que pouco real, e diremos porquê:
quando n'um plano affastado do espectador douramos com tintas quentes os terrenos, as
ruinas ou a vegetação com que a paizagem se adorna, é mister que as cores do ar tenham
relação com estas e que no solo o valor das sombras seja tal, que não interrompa e
prejudique

a perspectiva

aérea. Mas

o snr. Porto, affeiçoando-se

em

extremo

á

transparência nas sombras, esqueceu que os corpos que devia representar na sua tela eram
térreos e graniticos, nos quaes a acção do tempo imprime, em parte, uma côr escura, que
varia segundo a vegetação rasteira, e segundo as diversas camadas de heras e musgo que
cobrem a nudez das pedras. Recordamos ainda agora que viu as cores da manhã n'uns
p o n t o s , porque o ar, frio como está, na sua paizagem, não representa a tarde; mas, ainda
assim, é lindamente pintado, é suave, é bello como o do snr. Loureiro, sendo, comtudo,
pouco felizes os dous pinheiros que se avistam além, porém artisticamente executados os

fetos e algumas hervas no primeiro plano. Sommadas, pois, bellezas e defeitos nos dous
excellentes quadros, que fariam honra a professores portuguezes ellas triumpham,
desapparecendo aquelles, porque, attendendo-se ás razões n'outros periodos expendidas,
parece impossivel que os dous alumnos podessem ir tão longe, subir tão alto, sem guia, sem
prática, sem mestres!!
Se a nossa débil voz fosse ouvida pelos poderes públicos, já que, pela primeira
vez, depois de Soares dos Reis, apparecem dous talentos notáveis, um dos candidatos com
óptimas habilitações escholares, em que tem colhido louros (referimo-nos ao snr. Porto), o
outro, o snr. Loureiro, em quem sobresahem os dotes de uma opulenta imaginação e génio
creador, com pronunciada vocação para a gravura, especialidade em que, infelizmente, não
temos na nossa academia um professor, e já que sob este ponto de vista, é tão pobre a lei,
tão pouco em harmonia com as necessidades imperiosas e absolutas da instrucção publica e
civilisação actual, a nossa humilissima opinião é a seguinte: que deveria o governo de S. M.
beneficiar estes dous jovens concorrentes, dividindo por ambos o tempo e a pensão que só
concede a um no estrangeiro.
Porto, 24 de agosto de 1873.
F. J. Resende,
professor de pintura histórica na
Academia Portuense de Bellas-Artes.
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Bellas-Artes
MONSIEUR CASIMIR LEFEVRE
Não é este nome assaz conhecido do publico portuense? Quem ha ahi que não possua
óptimas recordações do modesto artista, quando operador na Photographia Nacional?
Mas para que, perguntaremos, para que occultou o illustre estrangeiro, vivendo ha muito
tempo entre nós, os seus verdadeiros conhecimentos?
Porquê e para quê? Não; não indaguemos a causa: respeitemol-a. Todavia ser de tal modesto
em prejuiso do próprio interesse é uma virtude que só a almas que desconhecem o egoismo, Deus
concede. Nem aos artistas, propriamente ditos, nem aos estranhos á arte, uma só palavra, uma só
revelação!.. Facto é este bem notável, por isso mesmo que é novo entre professores estrangeiros.
Ouvíramos por vezes a opinião de monsieur Lefrèvre relativamente a trabalhos que submettemos á sua
analyse; longe de nós, porém, a ideia de que sob a singela capa do photographo se encobria um cultor
distincto, no género de pintura a óleo, em que vamos encontrai o, não fallando de muitos e variados
conhecimentos de que tem os mais completos estudos feitos em França, e dos quaes possue
excellentes documentos, menções honrosas, medalhas de prata, etc., etc.
Sejamos, pois unanimes em applaudir a feliz e inspirada resolução de monsieur Lefrèvre por
haver abandonado a photographia temporariamente; se continuasse a exercel-a, não teria o Porto,
como até hoje, quem, sahindo do vulgar, se encarregasse de aformosear as paredes e tectos de alguns
palacetes de cavalheiros

abastados para se distinguirem de outros não tanto pela riqueza material,

como pela novidade e pela phantasia.
A' delicada condescendência do snr. Monteiro devemos o ter podido ver um d'estes dias o
interior do seu novo palacete, descendo a rua da Restauração á esquerda, edifício em que se opera uma
transformação completa no interior e em parte no exterior. Ao subirmos a escada principal
impressiona a profusão de ornamentos em estuque, os quaes, nascendo do primeiro patamar, se
ingrinaldam nas columnas, nos ângulos, nos frisos, ostentando-se ainda em torno da clara-boia,
proximo da qual não são do melhor effeito umas paizagens dos subúrbios do Porto, por ser
pobríssimo o seu colorido, reconhecendo-se a falta do pincel de Lambertini n'aquellas elypses em que a
arte não foi feliz. Doloroso é confessar que sendo hábeis, como ornatistas, alguns dos nossos
estucadores, ignorem completamente a modelação das figuras humanas, porque são repugnantes e
detestáveis todas aquellas que encontramos nos interiores dos nossos edifícios, tornando-se o escarneo
da arte e o antagonismo do bello ideal!.. Haja vista a clara-boia da Assembleia Portuense e outras casas.
Continuando a nossa rápida visita, fomos encontar mr. Lefèvre em uma sala toda obra de seu
fino gosto e reconhecida intelligencia ante as primeiras provas que se nos apresentavam. O trabalho

quasi concluído de pintura a óleo representa, em todo o rigor, o estylo Luiz X V I , como nos
recordamos de ter visto em Versalhes.
Sobre um fundo branco, depois de cuidadosamente contornadas as hastes e folhagem que em
graciosas curvas e circumflexas se prolongam e sobem nas quatro paredes interiores, se serviu o illustre
pintor da ocre-modificada para côr local, graduando suas meias tintas, sombras, reflexos e sombra
projectada, de m o d o que se estabelece entre estes b e m imitados baixos-relevos e o tom do fundo a
mais suave transicção. Os p o n t o s culminantes em que mr. Lefèvre applicou largos e francos toques
com ouro são de um effeito deslumbrante, e a vista do espectador sente-se como que atrahida, ora
pelo effeito geral, ora pelos pormenores.
O tecto, pela engenhosa combinação do ouro nas folhagens, nos frizos e nas faxas, brilhando
em diversos p o n t o s , sobre fundo igualmente branco, completa a harmonia geral d'esta «sala de visitas»,
typo verdadeiramente aristocrático.
N o salão de baile da duqueza de Vicence, em Pariz, recebeu Mr. Lefèvre por um trabalho
idêntico merecidos louvores dos h o m e n s competentes n'aquella epocha.
N o tecto da sala próxima - a sala oriental - captiva-nos ainda a attenção um trabalho de novo
género, igualmente a óleo, no qual se vê perfeitamente imitada a mais linda cachemira, relativamente á
variedade das cores, minucioso desenho e esmerada execução, sendo a faxa e frizos, que medem 53
metros nos quatro lados, á imitação da mesma estampa. Se pela prática sabemos quanto é difficilimo o
desenho de figura, ainda assim conhecemos que para attingir, n'esta especialidade, tão alto grau de
perfeição é mister não só possuir dotes de espirito propriamente individuaes, mas um curso completo
de estudos apropriados.
Estamos na sala, estylo Pompadour, sobre o lado do rio; temos em torno de nós os caprichos
da arte n o almofadado azul que guarnece as paredes, trabalho devido á pericia de Mr. Bieth, e no tecto
em ar azul celeste, brilhantes flores ricas de forma e colorido, devidas ao delicado pincel do distincto
professor

que

apresentamos

aos

nossos

leitores,

captivando-nos,

arrebatando-nos,

enlevando

finalmente nossa alma a admirável e surprehendente paizagem que atravez das janelas se apresenta ao
sul do Porto, - panorama que seria, com razão, invejado por esses senhores allemães, felizes nos seus
phantasticos castellos sobre as margens do Rheno. Adorando-lhes apaixonadamente as artísticas
vivendas em que se ligam em santa harmonia as bellas-artes, desde a arrogante architectura exterior até
ao mais pequeno objecto de uso domestico, manifestando-se em tudo o sentimento do ideal,
trocaríamos de b o m grado aquelle rio e suas margens, sabiamente decantadas por V. Hugo, pelas do
nosso D o u r o , nos seus variadíssimos e esplendidos pontos de vista!..
Grandioso n o seu conjuncto e n o seu aspecto melancholico é o «Salão de espera». Sem cores
que affectem a vista, recebendo tenue luz, se destacam nas portas e janellas excellentes ornamentações
em talha, cuja madeira semelhando na côr o m o g n o , mas sem aquelle verniz tanto em voga, permitte

gosar-se com socego o bem executado trabalho na arte de entalhador. N o fundo d'esté salão contornase um largo arco abatido que nos transporta a outra região: é a «sala chineza» que, segundo nos
informam, é destinada aos fumistas; apresenta-se-nos o tecto c o m o uma novidade artística, sendo
summamente attractiva a originalidade de cores vermelhas, pretas e verdes, combinadas com o ouro
que por entre ellas brilha sujeito á acção da luz scintillando aqui e além n'aquellas divisões angulares e
salientes cuja ornamentação é de inexcedivel graça! E ' pois nas quatro paredes interiores d'esté magico
e confortável aposento que vamos encontrar ainda o indisputável gosto de mr. Lefèvre; reconhece-se
aqui a sua pericia, a sua sciencia na harmonia geral, que abraça o conjuncto de todas as cores, os seus
muitos conhecimentos sobre perspectiva aérea, a sua optima e genuína eschola.
Oito quadros allegoricos de três metros e meio de alto, divididos por molduras em estylo
apropriado, representam différentes assumptos chinezes. «O fumador de ópio» que n'um dos grandes
quadros se observa no plano inferior é bem característico. E m outro quadro representando «o fructo
prohibido» também se desenvolve com gosto e arte a imaginação de mr. Lefèvre; n'um outro vemos a
«pesca» com todos os accessorios apropriados, e bem assim a «caça», a «toilette», o «orgulho», que mr.
Lefèvre representou por um pavão; o «trabalho» por uma andorinha, a «humildade e pobreza» por um
caracol. Cada uma d'estas figuras executadas em diminuta proporção dá lugar a que o espectador
admire todos os interessantes p o r m e n o r e s que enriquecem as oito telas.
Offerece grande interesse deleitando a vista o quadro em que o distincte professor pintou
uma escadaria immensa coroando-a o rei dos astros d'onde se espargem raios de luz; dos lados
precipitam-se torrentes de agua que na base da escadaria formam um lago, dando este origem ao rio
que no plano inferior se avista plácido e brando e sobre o qual navegam alguns chins. E m tudo isto o
toque é sempre feliz suave e delicado; sempre a prudência na execução, acompanhando-a a ideia que
foi sempre feliz. O fundo verde em que se desenvolvem os diversos pensamentos é com tal arte
modificado que nos encantou; e a variedade e profusão de imagens, que enriquecem cada tela,
equilibram-se entre si por tons e valores tão amigos que nenhuma das oito pinturas é sacrificada por
qualquer das companheiras; não ha discrepância em um só p o n t o , chamando unicamente um pouco
mais a attenção para os typos principaes cores mais brilhantes resultando de toda esta somma de
óptimas qualidades a mais perfeita imitação de um tecido chinez! Mr. Lefèvre dispensou o espectador
de estar contemplando animaes disformes, figuras superfulas, ou objectos sem graça nem interesse
algum, sendo isto mais uma prova do seu espirito pensador.
O desenho em geral e a paizagem foram apropriados ao typo excepcional das pinturas do
celeste império mas rico de harmonia, graça e interesse. Quizeramos traduzir fielmente todas estas
bellezas, descrevendo minuciosamentre a sua historia, porém reconhecemos felizmente a nossa
insufficiencia em materia tão delicada e nova para nós.

Tem o snr. Monteiro uma optima collecção de bustos de mármore e estatuas de zinco
semelhando admiravelmente o bronze, caracterisadas com a elegância e gosto da eschola franceza,
assim como candelabros, estylo pompêu, moveis caprichosos e ainda não vistos no Porto, molduras e
mais peças de mobilia chineza, que foram executadas em Pariz, pelos desenhos coloridos de mr.
Lefèvre, para esse fim expressamente feitos. Esta sala sui generis tarde poderá encontrar no Porto um
rival.
Quando de mãos dadas com as riquezas materiaes, se alliem o bom gosto e amor pelas artes e
seus cultores, merecidas são então todas as homenagens que possamos render a quem assim dá
testemunho publico do muito que observou no estrangeiro e da affeição que consagra á sua terra natal,
empregando n'ella importantes sommas, dotando-a finalmente com obras de conforto e luxo que nos
engrandecem aos olhos das pessoas illustradas.
E como a civilisação marcha sempre é de esperar que a paixão nascente pelos moveis antigo,
pelos bronzes, pela architectura exterior de um ou dous edifícios particulares, se desenvolva com menos
timidez, formando-se galerias de quadros, seguindo o exemplo de el-rei o senhor D. Fernando.
Mais tandis que cela n'arrive, acceptez, mon cher monsieur Lefèvre une poignée de main de
votre admirateur et frère en art.
Francisco José Revende.

Porto, 13 de setembro de 1873.
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O b u s t o do tenente-general Osório. - Recebemos uma correspondência do distincto
professor de pintura, o snr. Francisco José Resende, acerca do busto do tenente-general brazileiro
Osório, que o habilissimo escuiptor, o snr. Soares dos Reis, está a concluir e que é destinado para um
m o n u m e n t o no Rio de Janeiro. C o m o opinião valiosa sobre esta obra de arte, aqui reproduzimos o que
snr. Resende nos diz na carta referida:
O nosso affamado e eminente estatuário portuense Soares dos Reis, que tem incontestável
direito a este honrosissimo titulo, pois o tem merecido não só em Pariz e Roma, onde só o verdadeiro
talento é apregoado, porque não chega áquellas regiões o amor fraternal, nem as paixões violentas de
nossos concidadãos, tem quasi concluido em mármore o busto de grandeza natural, do tenente-general
Osório, marquez do Herval, physionomia assaz distincta, sendo este um dos generaes que mais se
distinguiram na passada guerra do Brazil com o Paraguay.
O m e s m o snr. Soares dos Reis tem em principio o segundo trabalho n'este género, de que
está encarregado, representando o visconde de Tamandaré.
Q u a n d o ha annos tive a ventura de examinar escrupulosamente na exposição universal de
Pariz todos os bustos, em m á r m o r e ou barro, que os modernos esculptores de primeira plana
apresentaram n'aquelle glorioso certame, confesso, pela reminiscência que conservo, que nem a França
nem a Italia - a Italia que guarda em si orgulhosa, como rainha das bellas artes, a chave do segredo da
esculptura, depois de Miguel Angelo - apresentaram entre a profusão de bustos exhibidos um trabalho
mais completo, seja qual fôr o lado por que o analysemos. E sendo-me permittido subir ao tribunal da
imprensa para proclamar alto e b o m som esta verdade irrefutável, não faço mais do que cumprir um
religioso dever.
Conceda-me, portanto, o m e u caro e illustre collega Soares dos Reis, antigo discípulo da nossa
academia, que lhe aperte cordialmente a mão, aconselhando-o a que não se desalente ante as baixesas
sociaes, porque, como sabe, é immenso o catalogo dos martyres que profundaram as sciencias, a
litteratura e as artes. O m u n d o é e será o que tem sido atravez dos séculos e em todos os lugares; e
Soares dos Reis e Simões, que são duas glorias portuguesas, não devem baquear em face das economias
inqualificáveis, do indifferentismo filho da pouquíssima educação artística que é característica entre nós,
n e m tão p o u c o enfraquecer seus espíritos, que as intrigas mesquinhas, a inveja, e o egoismo, tentam
assaltar.
E quando Soares dos Reis apresentar em publico os retratos dos dous generaes brazileiros, a
imagem poética de u m Christo crucificado que está esculpindo em madeira, e a sua preciosíssima
estatua em mármore, de grandesa natural, representando o «Desterrado», executada em Roma e

412

retocada no Porto, dir-me heis então, amigo leitor, se é exaggerado o meu elogio ou se rendo culto e
homenagem áquelles a quem temos o rigoroso dever de proteger e respeitar.
Porto, 6 de junho de 1874. - F. J. Resende.
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BELLAS-ARTES
«L'art est un si merveilleux trésor qu'il suffit a l'artiste d'en conquérir une parcelle
pour que son oeuvre ne périsse point avec lui»
CHARLES BLANC.
E' partindo d'esté principio que vamos observar cuidadosamente os trabalhos de

bellas-artes expostos no palácio da industria para vêr se algumas das dignas expositoras e
expositores conseguiu colher do maravilhoso thesouro uma parcella.
Temos diante de nós um quadro a óleo do snr. P. Lassere, distincto pintor cujos
trabalhos nos são familiares ha annos. Concedamos-lhe, por honra do Porto, o primeiro
lugar entre seus irmãos n'esta exposição.
Não conhecemos nacionalidades quando analysamos obras. - De Inglaterra nos
vem o exemplo.
Parece-nos que na composição das flores, que é a especialidade d'esté notável
artista, como na de figuras, se revela o talento, e este encontramol-o já como primeira
qualidade no conjunto de flores e fructos do snr. Lassere. As suas rosas, brilhantes de
colorido e harmonia, ageitam-se sem constrangimento e á vontade; graciosas, frescas,
fidelíssimas pela forma, luminosas, sem ferirem a vista, nos ensinam o caminho até suas
companheiras no mesmo quadro - as outras flores e a folhagem que se engrinalda em
torno de um cacho d'uvas brancas que poucos sabem pintar e imitar com tanta sciencia e
arte, e o qual retirado para o seu segundo plano como o necessário vigor em relação ao
grau de luz secundário que recebe, desenvolve o appetite aos menos apaixonados. Mais
retirados ainda, alguns pecegos com o avelludado próprio, com a frescura natural parecem
deixar adivinhar o sabor, cercados ainda de flores, que enfeitam o conjuncto do quadro
sempre feliz e verdadeiro, apparecendo-nos umas, meio escondidas outras, vivendo entre si
felizes, porque o pincel do talentoso artista não foi, creando-as tão formosas, instrumento
cortante a recortar-lhes os contornos, não foi o escuptor a modelal-as sobre o mármore.
Pôde, é verdade, ser uma flor habilmente pintada; mas quando ligada a outra se
não casam bem as extremidades de suas pétalas, mal vai áquelle a quem a natureza não deu
olhos mais observadores e eschola de melhores mestres. Se alguma cousa nos desagrada
n'este bello trabalho são as folhas das roseiras por demasiadamente pronunciadas e verdes.
Concederam ao snr. Prospero Lassere uma medalha de prata!...
Não se descontente com isto o mimoso pintor. A sua flora foi a rainha da festa.
Nem tem o illustre collega que agradecer-nos nem os invejosos que cnminar-nos,
n'esta simples analyse em que, por fortuna nossa, não entra o aguilhão das paixões ruins.
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As medalhas de ouro, prata ou cobre persistem como ficam archivadas as
qualificações

do

jury: mas

as

obras passarão

também

á posteridade

que

julgará

imparcialmente.
Fiquemos por aqui relativamente ao snr. Lassere.
Apresenta-se do lado esquerdo do snr. Lassere o snr. Chaves com o seu ramilhete
n'uma taça ou jarra. Fino, delicadíssimo era o pincel que contornou as muitas rosas e mais
plantas de que elle se compõe; débil foi o sol que como através d'um crepe transparente
nos deixa vêr o colorido geral do quadro.
Estas flores observadas de perto e cada uma separadamente, nos provam que o
seu author possue n'um elevado grau o processo de execução mas aquelles tons lugubres
entre cada pétala fazem-nos desconfiar que não calculou maduramente os

reflexos

transmittidos de umas para outras, a sua transparência e a belleza incomparável das cores
locaes. Quando uma pintura se acha isolada e a observamos em o nosso laboratório, illudese não raras vezes a nossa alma; o desengano chega, porém, quando outras apparecem em
publico, acercando-se

da nossa, offerecendo

a confrontação.

O

claro-escuro,

esta

nobilíssima qualidade da arte não está á sua verdadeira altura, a meu vêr no conjuncto do
ramilhete do snr. Chaves, que ha-de acolher, estamos d'isto convencidos, benignamente a
nossa humilde observação, c o m o ufanar-se com a qualificação do illustre jury...
Prosigamos.
Como se revela n ' u m alto grau de intelligencia e arte o m o d o como o snr.
Pannemaker, cujo pincel não tínhamos a honra de conhecer, se houve na execução das suas
flores em que dominam os brancos sacrificados, conservando toda a sua nitidez e
transparência! - C o m o foi feliz na composição dos seus fetos, que são o enlevo da nossa
alma no campo, e cujo recorte delicadíssimo bem tarde foi apreciado por nós os
portuguezes!
Quanto é formosa esta moldura, esta ornamentação natural em t o m o das mais
singelas florinhas ou das flores aristocráticas dos jardins! T u d o está muito bem n'este
quadro tímido um pouco em alguns pontos, no fundo; mas o que destoa são aquellas rosas
que não parecem do m e s m o pincel, observadas como execução e côr. N'esta especialidade
temos para exemplos úteis os snrs. Lassere e Chaves.
D o distincto alumno da Academia Portuense de Bellas- Artes, o snr. Souza Pinto,
encontramos já trabalhos esperançosos, merecendo o primeiro lugar o seu ramo de flores
n'uma jarra, execução que não é de um amador, como erradamente o classificou o jury, mas
de u m estudante que tem seguido com exemplar regularidade o curso da eschola. A pintura
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d'esté joven, tendo tal ou qual affinidade com a do snr. Chaves, patentêa-nos u m certo
desenvolvimento de execução que merece respeito se attendermos ao tempo de estudo que
tem seu joven author, a quem aconselhamos a imitação das flores do snr. Lassere.
O jury entendendo que o cestinho garrido, e guardanapo e as uvas pretas e as
brancas (que estão verdes) era trabalho mais notável e superior ao quadro das

flores,

premiou este e deixou aquelle, que é mais difficil e de mais delicada execução!... Defeito de
organismo ou erro voluntário? N ã o sabemos nem procuramos saber. Aconselhamos, que é
o nosso dever, ao snr. Souza Pinto que abandone por emquanto as uvas, que não digere
ainda, e que se entregue de alma e coração ás flores, que é a sua bossa.
São realmente lindas as flores do snr. Pousão, que parecem cegar-nos pela
violência do seu colorido. Poderiam ser menos nitidas, e, á maneira da flora do snr. Lassere,
mais flexiveis, mais mimosas. Esta planta, uma das mais bellas da criação pela côr; a qual
um leve toque fere, que o sol desbota, não deve parecer-nos de porcellana.
O copo é infelicíssimo; deveria eliminal-o porque tira parte do mérito ao seu
quadro sinho.
N ã o sabemos executar flores, mas a longa pratica e as exposições universaes que
havemos visitado, nos authorisam a fallar imparcialmente, sem hypocrisia, a nossos dignos
collegas, feridos uns pelo raio, n'este certame, outros assombrados, muitos laureados com
justiça...ou sem ella.
Sentimo-nos b e m ao contemplar o quadro com fructos, assignado pelo snr.
Malheiro. Aquillo não é uma pintura crua, permitta-se-nos o termo, mas um trabalho a que
o tempo parece haver legado o que nas escholas se não ensina nem se aprende, isto é, o
tom geral suave, o colorido dourado, recordando-nos a eschola veneziana. Esta qualidade
revela grande vocação e u m sentimento individual, dote invejável de que dispõe o snr.
Malheiro.
Entre os fructos representados, só aquelle limão partido, no primeiro plano,
mereceria uma medalha de ouro. N ã o me consta, porém, que o seu author

fosse

contemplado na distribuição de prémios a esmo, como espirituosamente ouvimos a u m
cavalheiro que passava.
Se o snr. Malheiro quizesse, poderia ter empregado mais cuidado na execução das
suas uvas, aliás de bella tinta, e no desenho e perspectiva linear do vaso que forma o
segundo plano do seu óptimo quadro. O premio do snr. Malheiro é a sua obra. As
medalhas conferidas pelo jury nem corrigiram os defeitos aos quadros, nem lhes roubaram
as bellezas.

j

Até com o snr. Pacheco foi cruel o jury! Pois não vão dar-lhe u m premio de 2."
classe, a elle, que tem na exposição uma pinturasinha que me parece representar umas
maçãs! Mas o que tem graça foi o engano do respeitável jury, collocando, na sua
precipitação, o cartão do premio n'um outro quadro em que se vê pintado um ninho, uma
rosa e não sabemos que mais, tudo aliás largamente esboçado, e n o qual nós, os irmãos pela
arte, conhecemos bem o pincel que deve ser infallivelmente o do antigo discipulo da nossa
Academia - o snr. Costa.
Foi também uma desconsideração ao mestre, pois já que a benevolência, a pressa,
a irreflexão ou o que quizerem chamar-lhe, obrigou o illustrado jury a dai prémios a esmo, não
lhe ficaria mal conferir uma medalha de ouro a este trabalho do mestre que o discipulo
ousou assignar com o seu n o m e , cuja lettra é a mesma d'aquellas maçãs que representem a
infância da arte\...
Perguntarei ao amador de bellasartes ou aos artista propriamente dito, qual das
duas pinturas expostas mereceria com mais imparcialidade e justiça o 2.° premio ou a
medalha de cobre: a que parece mostrar-nos maçãs ou a que representa legumes, devida ao
esperançoso pincel da e x c . m a snr. 1 D . Leonor A . Gonçalves, de quem vimos já no salão da
Academia Polytechnica u m excellente retrato do finado distinctissimo professor Girão ?
Até com as senhoras foi amabilissimo o jury!
N ã o encontrariam uma execução intelligente na couve representada pela e x c . m a
snr. a D . Leonor?
N ã o poderam ou não quiseram dar-se ao trabalho de conhecer a différencia entre
o pincel do snr. Costa e o do snr. Pacheco? E do pincel do snr. Pacheco, no seu quadro (o
das maçãs) até o da e x c . m a snr. a D . Leonor não encontraram enorme distancia?
Continuemos a visita, que não param aqui os erros ... involuntários...
Conferiram um 3.° premio ao snr. J. M. Alves Costa: não conhecemos o seu
pincel nem nos daremos ao trabalho de indagar se é amador ou segue o curso de pintura: o
que entendemos é vêr harmonia geral no seu quadro de fructos e flores; n'elle encontram
uns pecegos delicados de côr, e todo o plano em que sobre a taça estão collocados, affastase bem do primeiro plano em que representa com mais vigor de luz outros fructos a que
não perdoamos a symetria que a sociedade acha muito linda nas mezas de b o m tom, mas
da qual fugiria Sneyders, o companheiro immortal de Rubens e todos os pintores de flores,
fructos, animaes e plantas.
N o t e b e m o intelligente leitor: por caridade recebeu este pintor um 3° premio.
Q u e liberalidade!...
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Aguarellas

Como paisagista, c o m o pincel franco e firme, concedamos o primeiro lugar a miss
Roope, cujo nome se lê no cartão. N ' u m plano inferior, pessimamente collocados,
observamos dous quadrosinhos com ramos, assignados pela snr. a D . Hedwiges Ayres de
Gouveia, cuja limpeza de trabalho e facilidade nos agradam.
D e miss J. C. Fletcher, de quem temos a honra de conhecer muitas de suas
excellentes aguarellas, encontramos um trabalho que no seu género nos parece ser o
primeiro entre todos os da exposição de Bellas Artes. A frescura, o brilho do seu colorido,
sem offender a vista, a execução intelligentissima de algumas flores e fructos, a arte com
que a delicada mão feminina compôz e ligou entre si os fructos, as flores, a folhagem, a taça
com figuras e o panno rendado sobre que descansam algumas florinhas; o parapeito
musgoso, em que o complicado grupo assenta, a cortina do fundo, o ar longiquo, tudo isto
lhe dá direito ao primeiro lugar entre as e x c . m a s expositoras, lugar que o jury entendeu não
dever conceder á distincta pintora ingleza!...
Muito patriotas somos...
Digam o que quizerem da nação ingleza; imaginem para esta nobilíssima nação
quantos defeitos quizerem, que nós a defenderemos sempre no que respeita á rectidão de
caracter, á severa justiça com que alli são julgados m o u r o s e christãos, nobres e plebeus.
T e n d o a ventura de sermos contemplados em 1870, se a memoria nos não engana,
com um convite de mr. Scott, para formar parte das exposições annuaes de Bellas-Artes,
sem que alli conhecêssemos viva alma, foi contemplado um nosso humilde trabalho,
representando «Os pescadores entrando na sua lancha, no rio Leça».
Mas isto é lá.
Por cá tudo é ordem, dando a Pedro o que pertence a Paulo, premiando o soldado
tímido e castigando-se o valente, atirando com elle para as classes inactivas!...
Aqui impera o posso, quero e m a n d o , isto sem querer offender direitos sagrados;
entre nós é apunhalada a honra do pintor que se distingue pela independência do seu
caracter, agarrando-o como doudo, arruinando-o physica e moralmente até resvalar com
elle na sepultura!... Aqui, na pátria por excellencia das grandes e originaes reformas, em
materia de bellas-artes, uma cidade como o Porto tem que curvar a cabeça ante o sábio jury
lisbonense, para que as nossas obras sigam para a exposição universal de ParizL.

Perdão, amigo leitor, perdão. Não sabemos se nos desvairam as paixões, se nos
robustecem a alma estas invejasinhas de uns e arrogância de outros que pensam assustar os
filhos do trabalho nascidos n'este Porto invencivel e heróico, que os supplantará sempre
pela sua actividade.
Consolo-se, pois, miss Fletcher, que a sua poética aguarella tem o mérito real que
os homens de qualquer nação a que pertençam lhe não roubarão nunca.
Da exc. m a snr.a D. Amália Malta Rodrigues encontramos um outro trabalho, que,
a nosso vêr, é original, merecendo os maiores elogios; representa, executadas com musgos
sobre diversos vidros algumas arvores, ao que nos parece, copiadas do natural: são os
nossos carvalhos intelligentemente caracterisados como se o pincel familiarisado do
paizagista lá fosse pintal-os.
S. exc. m a filha occupa ao lado de sua mãe um distinctissimo lugar, como
expositora de flores de cera. A nosso vêr é quem dignamente substitue n'este certame o
nosso talentoso e chorado florista Filippe Simões.

Photographias

Foi premiado com medalha de ouro o célebre photographo, snr. Carlos Relvas,
porque admirado e respeitados como primeiros no seu género os trabalhos d'esté amador
nos paizes estrangeiros, lastima seria que o jury adormecessse ante elles.
O graciosíssimo ramo que apresentou em phototypia, e os fructos sobre uma taça
adornada com plantas, são verdadeiramente uma obra prima. Como não louvaríamos e
agradeceríamos ao snr. Carlos Relvas se honrasse a nossa academia com a offerta d'estas
suas obras e das photographias do seu chalêt, na Gollegã, verdadeira habitação de fadas, em
que a arte e o bom gosto imperam no sentido absoluto!
Algumas das óptimas photographias do snr. Carlos Relvas, representando
paizagens, tão mal collocadas foram ao subir a escada que dá accesso para as galerias, que
nem pudemos analysal-as; e o mesmo succède a outras que representam a luxuriosa
vegetação de S. Thomé e Principe.
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São muito dignas de attenção outras photographias que vimos representando
cachos de uvas e outros exemplares de vides.
E do distincte photographo o snr. Henrique Nunes, de quem o jury se lembrou
com uma medalha de prata, porque não ficará o Porto possuindo algumas das suas rosas,
que não nos seduzem pela sua nitidez, mas que nos encantaram pela morbidez de suas
pétalas! Que adoráveis trabalhos aquelles!
Não nos pareceram menos apreciáveis as plantas photographadas da casa Fritz,
sendo excellentes os trabalhos de mr. Wequer e os do snr. J. A. de Moraes, entre estes a
photographia representando os coqueiros e varias paizagens da Africa.
Com difficuldade pudemos vêr umas medalhas do nosso distinctissimo gravador o
snr. Molarinho, que foram gravadas para premiar os expositores que as merecessem.
Haviamos analysado as provas em lacre e confessamos não parecerem estas as
mesmas. Tal foi a infelicidade ou a pressa na cunhagem.
Os prémios cahiram como chuva que os ventos fagueiros arremessaram dentro do
templo para certos lugares... Premiando-se gravuras em chapa como algumas que por lá
encontramos bem infelizes, porque foi desconsiderado de um modo pouco digno do Porto,
um gravador laureado mais do que uma vez entre as nações onde a gravura tem chegado ao
seu maior grau de perfeição? Porque?
Responda a opinião publica.
Outras medalhas estavam expostas entre as do nosso célebre gravador portuense
que se distinguem... pelo aceio das caixas. Pareceram-nos cópias de uma medalha executada
pelo snr. Molarinho para a Sociedade Humanitária; mas são cópias que merecem a maxima
indulgência.
Procuramos fugir do erro n'este despretencioso trabalho. Lentes perfeitas não
dispõe d'ellas, a pobre humanidade; fundando-se n'estas razões não tem peccados o
illustrado jury.
Porto, 4 de julho de 1877.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE.
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S E C Ç Ã O D E BELLAS A R T E S
A' Cidade de Braga
Bracara Augusta, cumpre-vos mostrar ao m u n d o artístico que sois a nobre herdeira do
honroso titulo que vos legou a civilisação romana.
Pela intima affeição aos nossos thesouros, eu, filho do Porto, conhecedor de que as vossas
aspirações acompanham o progresso do século actual, e com inteira confiança nos sentimentos
elevados de um povo religioso por convicção, de um clero illustrado, vou rogar-vos que salveis em
quanto é tempo, do domínio dos ignorantes, duas obras de arte que são de nós todos.
E ' a vós, e x c . m o e r e v . 0 1 0 snr. arcebispo, pastor respeitável do obediente rebanho que as
vossas virtudes dominam; é a vós, principalmente, que me dirijo por este meio, porque uma palavra
vossa, um desejo manifestado por vós á digna confraria do sanctuario do B o m Jesus, irá, creio-o
firmemente,

remediar o mal e o perigo a que infelizmente se acham expostos dois óptimos quadros a

óleo, encarcerados desde muitos annos n o gabinete dos milagres ou sachristia de aquelle templo.
Uma das telas, a que encontrei mais damnificada, representa n o primeiro plano, u m rico
negociante do século passado, da cidade de Lisboa, que ao vêr um dia em grande risco de naufragarem
suas mercadorias na entrada da barra d'aquella capital, possuido da fé intima, da verdadeira fé religiosa,
implora de joelhos a salvação da sua fortuna a Jesus Christo, que se observa na parte superior do
quadro. A figura do protogonista, magistralmente executada, vestindo se b e m me recordo, o traje
usado n o tempo do marquez de Pombal e na qual sobresahe o colleté de rica côr vermelha carmesim,
desapparecerá brevemente sob as constantes camadas de p ó , queimada pelo sol que durante certas
horas do dia lhe bate de chapa, roubando-lhe o colorido! T e n d o occasião de ver novamente esta
formosa pintura, magoou-me a sua desgraçada sorte e a impiedade de quem a feriu com um rasgão! —
Elle será pouco e pouco precedido de outros, se um coração generoso, uma cabeça intelligente, u m
espirito culto não prestar immediatamente os soccorros de que carece este primor do nosso celebre
Sequeira, d'esté mestre que representara bizarramente as bellas artes em Roma, onde estudou, e a quem
nós pagamos hoje com a mais negra ingratidão, ferindo e deixando cahir em ruinas um de seus florões
artísticos, uma pérola da sua invejável coroa!...
O Porto, que tem a ventura de possuir dentro de seus muros um distinctissimo restaurador de
pinturas antigas e modernas, restituiria ao seu estado primitivo o quadro de que me estou occupando.
Para esta cura radical e urgente tomarei a liberdade de apresentar aos dignos leitores d'esté jornal o snr.
Manoel A. de Moura, com o curso completo da nossa Academia de Bellas-Artes, em quem deposito a
maxima confiança.
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Louvar-vos-hemos, pois, meretisstmo senhor arcebispo, nos os cultores de bellas-artes, se de
vós ou dos cavalheiros a quem está confiado o elegante templo do Bom Jesus, emanar uma ordem a
vossos subordinados, para que seja com urgência removida do logar em que se acha e restaurada, esta
pintura que tem grande valor estimativo.
A religião ligada á arte por laços indissolúveis, a nossa sublime religião, que inspirara o grande
Raphael, Flandrin e outros, que será eternamente a preferida, por que ella e só ella approxima mais de
Deus a nossa alma, não quer que a fé interpretada pelo engenho humano, por meio dos pincéis e das
cores, seja para os filhos de uma cidade com os foros de augusta, uma palavra vã em nome sem
significação.
Abusarei da vossa benevolência, falando-vos ainda da outra pintura, que como a precedente,
tem sido condemnada á mesma prisão cellular, mas digna egualmente do mais sagrado respeito pelo
personagem que representa, pelo nobilissimo pincel que a executou. E' o retrato do finado bispo do
Porto, D. Jeronymo, pintado pelo meu melhor amigo, fallecido ha annos, Augusto de Roquemont,
astro refulgente que tão brilhante papel representara nas bellas-artes, pintando quadros dos nossos
costumes nacionaes, e retratos inexcediveis de similhança e vigor, como o fora o nosso chorado A.
Herculano na litteratura e na historia. Roquemont, filho natural do principe de Hesse, antes da sua
residência no Porto, não encontrou rival; depois do seu passamento não veio ainda a esta nobre cidade
retratista algum que o igualasse, apesar dos elogios a esmo e sem o perfeito conhecimento de causa,
prodigalisados a outros retratistas estrangeiros e nacionaes, que, como nós, por mais que caminhemos
não nos será permittido aproximar-nos d'esté insigne artista, cujas virtudes igualavam também as do
immortal Herculano.
Para corroborar a minha opinião vejam-se os retratos que Roquemont deixou no Porto,
observem-se os que tive a ventura de vêr no palácio do snr. conde da Azenha, em Guimarães, que
podem ser pagos a pezo de ouro!..
Compre-vos, pois, senhores, remover, salvar sem perda de tempo as duas pinturas que são o
thema da minha supplica e que se acham, como outras muitas em Portugal, como as da Sé de Vizeu,
por exemplo, das quaes vos pintarei o seu desgraçado e indiscriptivo estado, se um dia me sobejar
tempo, condemnadas a péssimas condições de luz e hygiene, e a viverem em logar acanhado, sem o
cuidado quotidiano de limpeza que é indispensável para se evitar a sua morte lenta pela acção continua
do pó e do tempo. E o peior é que muitas vezes quadros assim deteriorados pelo desleixo, pela falta
absoluta de instrucção e amor pelo bello, são mandados assassinar intencionalmente; encarregando-se
d'esta difficilima missão quaesquer atrevidos borradores que auctorisados pela sua propria ignorância, e
alguns pela sua malvadez, os sacrificam como vândalos que são em cousas da arte, restaurando os a seu
modo, ou applicando-lhes, para os limparem, a agua de raz, ou espirito de therebentina, como certo

malvado fez em tempo ao primoroso retábulo do Baptismo de Jesus Christo, attribuido a Gran Vasco, que
ainda ha pouco tempo tive a felicidade de admirar na mutilada Sé de VizeuL.
Esperando que as minhas observações e pedido sejam attendidas, é de crer que uma ordem
terminante, transmittida a quem vive em contacto com os apreciáveis quadros do Bom Jesus, seja
bastante para que n'esta cidade se cure a lepra que invade o famoso quadro de Sequeira, evitando que
os phariseus o martyrisem como succedeu aos frescos que embellezam o tecto da vossa catedral, rica de
ornamentação, onde o inconsciente caiador com mão sacrílega alterou os contornos exteriores d'essas
obras de arte, que espíritos cultos de outras epochas la mandaram executar por talentosos pintores.
Poderia observar-vos outros estragos sob o ponto de vista architectonico, fallar vos da
destruição de monumentos em granito e madeira que eram a verdadeira historia da nossa pátria, mas
evital-o-hei n'esta occasião porque vos assiste o direito de perguntar-nos a nós os portuenses, que foi
feito da notável casa das ameias em frente das egrejas de S. Francisco, de outra habitação manuelina, que
fora ha annos demolida, na esquina da Ferraria de Baixo - e vendida para Inglaterra; finalmente da
capellinha de S. Roque, construída segundo me parece, em 1500, em consequência de um voto, e cuja
demolição recente deu mais um publico testimunho de incúria no estrago da sua ornamentação e
cantaria, devido a não ser cuidadosamente apeada para se reconstruir n'outro logar, como se faz em
toda a parte — menos em Portugal.
E sabeis, meus caros leitores, a applicação que estão dando a estas relíquias do passado? Ide
ao lugar de que vos fallo e sereis como eu, testemunha, de que é considerada alvenaria toda a pedra da
mencionada capella de S. Roque, passando do sagrado lugar em que fora collocada para o novo
aqueducto do rio da villa...
Porto, 24 de setembro de 1877.
Francisco José Resende.
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Estudos sobre a Exposição Universal de Paris
Meus amigos,
Eis-me finalmente n'esta capital de bellas-artes, o berço em que se embalaram os
meus pobres sonhos de gloria! Eis-me em Paris p o r mercê da honrosa informação que o
e x c . m o snr. conde de Samodães, m e u dignissimo chefe, teve a bondade de dar ao snr.
ministro do reino. Assim pude eu, com três meses de licença e os meus simples ordenados
de lente da Academia Portuense de Bellas Artes, vir estudar este glorioso certamen, e já é
ser afortunado, attenta a penúria do thesouro e a circumstancia muito attendivel de não ter
aprendido a ser politico, mas única e exclusivamente a trabalhar.
Q u a n d o aqui vim com o mesmo propósito em 1867, devendo também á
benevolência do e x c . m o snr. conde de Samodães a honra de ser escolhido entre os meus
dignos collegas, tive 40 libras como ajuda de custo para a viagem, offerecida pelo governo.
Igual quantia recebeu p o r então o primeiro representante da gravura portuguesa, o laureado
Mollarinho. Hoje — felises tempos! — vivemos n'uma abundância excepcional, graças á
protecção que ca poderes públicos dispensam ás artes e assim é facilimo fa2er estudos n'uni
paiz c o m o a França, quando somos tão prodigamente remunerados... com os nossos
ordenados.
Mas onde ia eu? Deixemos considerações que fatigam os leitores, e vamos ao que
os interessa, se em verdade ha ainda n o nosso paiz quem pense em assumptos artísticos.
E'natural a impaciência que nos acommette, ao chegar a um paiz estrangeiro, em
ver o que é nosso e dos outros. Voei ao Trocadero, e deante de tantos esplendores senti o
meu animo opprimido por um sentimento de admiração e de dôr. Abria-se aos meus olhos
embevecidos, deslumbrados, o templo augusto do trabalho; admirando os primores do
pensamento que se tradusiam em obras que sobrevivem aos seus auctores, procurei então
em roda de mim alguma coisa que me aviventasse as saudades e me recordasse as glorias da
pátria. Vi, e não m e rejubilei! N a metade esquerda do sumptuoso edifício, ao longo de
«acanhado salão», e na direita, vivem em santa paz Portugal e a Grécia, não o Portugal de
Vasco da Gama e do infante D . Henriques, n e m a Grécia de Periches, mas dois
mansíssimos cordeiros que vêem perpassar os visitantes, uns com sorriso de mota, outros
com certo ar de compaixão.
N ã o nos desgostemos comtudo. Ha nações de um só expositor ou de dois.
Apresentando nós 43 trabalhos artisticos e a Grécia 97, ainda não ficamos muito mal. N ã o
nos desgostemos, repito.

Agora, deante de tão grande números de obras d'arte, n'um palácio immenso,
occupando, em sentido longitudinal, o centro do edifício, separadas as différentes escolas
em salões que seguem uns aos outros em linha recta, á parte a prodigiosa quantidade de
estatuas e grupos que guarnecem o recinto da exposição, comprehende-se que é
espinhosissima a tarefa que de bom grado me impuz. Começarei por isso enumerando
todos os trabalhos que apresenta cada uma das nações expositoras.
A França, primeira sempre nas luctas do trabalho intellectual, expõe, salvo algum
pequeno erro de conta, 2:071 obras d'arte, abrangendo todos os ramos. A Gran Bretanha e
Irlanda 729. Os Estados Unidos 156 Noruega 68; Suécia 102; Italia 337; Japão 20; China 7;
Hespanha 158; Hungria 104; Austria 512; Russia 297; Suissa 144; Bélgica 431; Grécia 97;
Dinamarca 94.
A Republica Argentina expõe 12 obras; Guatemala 4; Haiti 2; Mexico 1; Peru 12;
Uruguay 62; Venezuela 7; Persia 1; Tunesia 8; Gran-ducado do Luxemburgo 10; Republica
de S. Marino 4; Portugal 43; Hollanda 135; Allemanha 199 - Total 9:231 obras de bellas
artes.
A' vista da espantosa cifra, adivinha-se que não mencionarei senão as principaes e
essas mesmas de fugida. De que Deus me livrará, mais aos leitores, é de confrontar o nosso
movimento artistico com o das nações mais adiantadas. Vamos com a Persia, e ainda assim
confessemos que não vamos em má companhia. O único expositor d'aquelle paiz chama-se
Nasr-Eddin Schah, e tem tractamento de magestade. Apresenta esculpturas e gravuras em
medalhas, e por isto vê o nosso Mollarinho que o soberano persa não desdoira a sua
altíssima posição, meneando os buris que o nosso amigo e compatricio tanto ennobrece.
Paris 17 de julho de 1878.
FRANCISCO JOSÉ RESENDE.
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BELLAS ARTES
ESTUDOS SOBRE A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS
(2.a Carta)
Meus amigos,
O publico intelligente e não intelligente vai passando por entre as nossas cousas
de bellas artes e industria e diz assim: Voila le Portugal mas não pára, segue!...
A formosa collecção de medalhas do nosso exímio Molarinho aqui está, a
desventurada, na extrema esquerda dos nossos quadros.
Os nossos patrícios do sul, como gostam de obsequial-o, fasendo, sempre que
podem, justiça ao seu incontestável talento, quiseram n'esta exposição mostrar ao mundo a
veneração e o respeito por tão notável artista.
Por isso collocaram-lhe as medalhas a um canto, a prumo, ás escuras\... As do
gravador Campos, isto é, as suas moedas de ouro e prata, estão como em ceu claro e
límpido.
Commentem os meus bons leitores esta generosidade dos lisboetas.
Pedi que as medalhas sacrificadas de Molarinho fossem removidas, collocando-as
ao lado das de Campos para ser mais fácil o confronto, mas não consegui ser attendido...
O snr. visconde de Villa Maior respondeu-me a seu modo, com certa auctoridade
negativa, que eu lhe desculpo... Possuo do mesmo cavalheiro um documento em que s.
exc.a me promettera mandar collocar o meu quadro na altura conveniente, affirmando-me
mais tarde, em outro documento, que estavam satisfeitos os meus desejos e eu vim
encontral-o em muito maior altura! As únicas pinturas em boas condições de luz são as do
snr. Luppi. Assim deve ser, porque na exposição em Lisboa, ellas não ficaram muito á
vontade do meu illustrado collega.
Passemos ás nações grandes. Como, segundo me informam, se tem ahi transcrioto
exagerados elogios acerca de uma tela de grandes dimensões, que se acha exposta, intitulada
«Les torches de Neron» desde já declaro que não sei como justificar-se, até certo ponto,
similhante fama.
O heroe brutal da horrível festa, Nero que o espectador devia encontrar
immediatamente, não o vê com essa pressa, porque a personagem desapparece-lhe por
entre a sarrabulhada (desculpe-se-me o termo) de figuras e acessórios que o cercam.
Esquecimento absoluto das leis de claro escuro, confusão de cores, pobresa d'estylo,
nenhuma perspectiva a destacar os planos! A parte esquerda do quadro, aquella onde estão
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ligadas como múmias no alto dos postes as duas victimas do imperador-verdugo, é a
melhor porque no desventurado velho está impressa a resignação e na formosa don2ella,
collocada a seu lado e olhando-o, traduz-se bem a dor afflictiva que já experimenta vendose próxima a ser devorada pelas chammas. A vasta composição é espirituosa, são bem
desenhadas as figuras, e os typos recordam bem a época em que tão sábios e moraes
imperadores gostavam de divertir-se á custa do sangue humano!
Fico por aqui por falta absoluta de tempo, mas promette continuar.
Pariz 18 de julho de 1878.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE.
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BELLAS ARTES
ESTUDOS SOBRE A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL D E PARIS

(3.° Carta)
Meus amigos,
Como pintor d'assumptos religiosos tem o primeiro logar entre todos os seus
confrades, sejam elles de que nacionalidade forem, mi. Bouguereau, artista francez, sendo
este pintor igualmente um dos primeiros no género «retrato» em que mr. Cot, francez
também, não tem rival que o desthromse. Robert Fleury, que já era conhecido em Paris
quando aqui estudei em 1855, tem na exposição o retrato de uma senhora, de grandeza
natural, calçando a luva. Finissima teUa e em tanta maneira que a tomariamos como sahida
do pincel de Raphael! E' um primor d'execuçào, uma maravilha da arte moderna e uma
resposta sublime, dada aos clássicos.
Mr. Côt provou seu robusto talento no retrato do corpo inteiro, grandeza natural
da marechala Mac-Mahon. E' uma senhora formosa, rozada, deixando vêr umas mãos
delicadíssimas que o artista executou d'um modo notável.
Mr Jaquinard... que pincel o seu como retratista! O retrato a óleo de mr. Dufaure,
ministro de justiça, vale bem um Vandyck. Este individuo está ah vivo, fala-nos; não é uma
tella, é a natureza! O retrato do marechal Canrobert com a sua expressão marcial nobre e
bem accentuada, visto até ao joelho olhando sobre o nosso lado direito, considero-o uma
obra magnifica, mas de inferior quilate. A mão direita destoa um pouco pela acção e pelo
contorno.
Nos salões francezes ainda se encontram retratos de mérito, como eu desejam
pintal-os; outros ha que eu considero, apesar dos nomes loucamente festejados que os
assignam o escarneo da arte, a decadência d'ella pela monomania de quererem algumas
cabeças volcanicas formar escolas novas, impossiveis. Não darei conta ao leitor d'esses nem
das suas obras.
Esquecia-me, porem mencionar o retrato em busto, do eminente pintor francez
mr. Robert Fleury, d'esté sympathico artista a quem o pincel primoroso de mr. Machard
divinisou.
Nem Raphael, nem Andrea del Sarto acabaram melhor dous notáveis retratos, que
d'elles conheço, sendo, do primeiro um cardeal, existente no salão oval do museu de
Madrid; e do segundo um busto existente na galeria de Bellas-artes de Lisboa.
Ainda ha pouco eu disse que mr. Bouguereau era hoje o primeiro pintor
d'assumptos religiosos. Tenho bases solidas para sustentar o meu juizo acerca deste
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artista.Tendo passado horas consoladoras diante das suas pinturas a óleo, umas de grandeza
natural e outras de pequenas dimensões principiarei por contar a impressão que ellas me
tem causado.
Venha o leitor commigo vêr de perto, de longe, em dia claro ou escuro,
collocando-se em qualquer ponto, onde quizer. Como é poético, mystico, celestial, este
quadro que seu autor intitula «Uma alma para o céu» - São de grandeza natural as três
figuras. Dois anjos na attitude da ascenção amparam nos braços o cadaver da Virgem com
os braços estendidos, a frente cahida sobre o nosso lado, e em cujas feições encontramos,
não a expressão repelente da morte, mas o reflexo da virtude. Parecendo suspensas no ar
estas adoráveis figuras ligase de tal modo o grupo; entrelaçam-se tão graciosamente os
braços sustentando no seu vôo o corpo inerte da Virgem; acha-se tanta simplicidade nas
formas dos corpos nús, em que ha linhas tão raphaelescas, ainda que menos arredondadas,
tanta suavidade na passagem de umas cores para outras tantas sciencia no claro-escuro,
conhecimentos tão profundos das leis da harmonia na passagem do foco luminoso do ar,
onde quasi desaparece o espirito voando e a parte esquerda e inferior onde tudo respira
tristeza apesar das rosas que vão cahindo, que nós, meu caro leitor, necessariamente nos
tomaremos de assombro. Já se vê com quanta facilidade desculparemos a acção das pernas
do anjo do segundo plano, vestido com roupagens azues, para adrnirar-lhe aquelle meio
perfil que tudo tem de cêo, da terra nada. - E isto é executado com primor inexcedivel,
sem cores violentas nem grandes contraposições de luz e sombra.
As obras expostas por mr. Bouguerau são doze e todas ellas dignas, por qualquer
lado tentemos analysal-as, de uma distincta nação como a França. - De todas me occuparei
sem exaggerar seu mérito, já que não abundam as que merecem a minha attenção em tão
numeroso certamen.
Paris 26 de Julho de 1878.
Francisco José Resende.
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BELLAS ARTES
ESTUDOS SOBRE A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS
(4." Carta)
Meus amigos,
Continuarei a occupar-me das telas de mr. Bouguereau. No seu quadro intitulado
«A Caridade», parece-me que o rosto da figura principal se apresenta demasiadamente
perpendicular e de frente, sendo frio de sentimento. Não será isto um defeito, porque o
artista lá tem a sua ideia que nós, muitas vezes, não sabemos interpretar bem.
Parece-me que o braço esquerdo da Caridade se confunde, nos contornos, com os
corpos que o cercam; é que o seu effeito de claro-escuro deixa alguma coisa a desejar. A
creança que dorme no colo da Caridade representa, no máximo grau, o somno da
innocencia, terna, formosa, angelica! Que pena não ser mais feliz o braço que encosta ao
rosto, e mais bem proporcionadas as pernas!...
O menino nú que já tem apoiado o joelho direito sobre os da Caridade, e a outra
perna estendida tentando aproximar-se-lhe do peito, que está coberto, é de uma felicidade
de côr extraordinária. As carnes são mórbidas, vendo-se claramente a cutis delicada,
transparente, que caractérisa esta edade.
O rosto, de meio perfil, meigo e na sombra, é transparente, ornado com os mais
lindos cabellos.
A mão direita da Caridade que descança sobre o braço do outro innocente é bella,
destacando-se sem violência de tons, sem exaggero de sombras. A' nossa esquerda está
sentado em degrau um menino. Parece vivo! O tom de carne é quente; a perna que dobra, e
a que se estende nada deixam a desejar. Nós vemos nos clássicos só bellezas; e eu accusome d'esta idolatria injustificada, porque, á medida que os vou estudando, mais imperfeições
encontro em muitos d'elles. Telas existem d'estes homens que as gerações immortalisaram,
comtudo não são isentas de gravissimas incorrecções, imperdoáveis na epocha presente.
Mr. Bouguereau conseguiu dar relevo, tanto quanto é licito desejar-se, a esta
creança, pintando-a sobre um fundo de cinzento-perola. Do lado opposto, aconchegada,
encostando-se aos pés mimosos e delicados da Caridade, apparece-nos uma menina cheia
de candura celestial, sem que um raio de luz lhe illumine o rosto angélico, e aquelles
cabellos annelados, louros. E' com adorável tristeza que ella nos está olhando apesar da
sombra, cuja illusão é completa!!

U m vaso de metal tombado, d'onde vão cahindo moedas d'oiro, serve d'apoio a
u m dos pés da Caridade. Agrupar d'esté m o d o quatro creanças, harmonisar as diversas
cores de carne, dar uma perfeita ideia dos diversos planos, formar um todo sem ser
simétrico, imprimir-lhe a graça que n'esta preciosa tela encontro como em todas as do
eminente pintor, só u m Bouguereau é capaz de tanto! Se intitularem este artista um Raphael
só lhe fazem justiça. Dizer-se que é molle o seu pincel, que não empasta, que não deita tinta
aos montões sobre as suas telas, não será dizer-se que não quer ser trolha, mas pintor? Se nos
observarem ainde que é fraco; que são monótonas as suas carnes, e que ellas não
apresentam o vigor d'outras, nós lhe responderemos com a pureza das suas linhas, com a
poesia das suas ideias, c o m a perfeita execução de seu pincel aristocrático, mimoso,
raphaelesco!! E m summa, depois de Flandrin, d'esté pintor religioso a quem

seus

admiradores e amigos levantaram um m o n u m e n t o na antiquíssima igreja de S. Germain
des-Près, onde existem suas preciosas obras, ainda n e n h u m pintor, seja elle de que
nacionalidade fôr, triumphou de um m o d o tão brilhante, na arte religiosa e no género
retrato.
Q u a n d o n'um salão de grandes dimensões, em que avultado numero de telas se
apresentam á nossa vista, nos sentimos attrahidos de um m o d o irresistível ante as obras de
mr. Bouguereau é porque elle é o rei d'esta creação immensa!
E no meio da minha contemplação, d'esté prazer que a nosssa alma experimenta,
como é cruel ouvirmos phrases banaes, deshonestas, diante d'algumas figuras nuas,
proferidas alta e b o m som por homens de gravata ao pescoço, filhos d'esta nobre França,
acompanhando-as com risadas estúpidas!...
Ainda bem que as bellas-artes são animadas aqui enthusiasticamente por governos
illustrados, que não tratam exclusivamente de politica, como certo paiz muito nosso
conhecido!
- O pavilhão, chamado de Flora, nas Tulherias, isto é, o que forma o angulo
opposto ao do lado do Sena, aquelle que habitara o nosso chorado e santo rei, o senhor D .
Pedro V, está sendo reconstruído desde a base. E ' um m o n u m e n t o architectonico e um
b o m modelo d'ornamentação, embora talvez u m pouco pesado no seu todo. A antiga Casa
da Camará ou Hotel de Ville, que a Communa illuminou, com petróleo, está sendo também
reconstruída. E ' um palácio que occupa, em quadrado, uma area respeitável; e cujo modelo
em gesso, nitidamente feito, está na secção architectonica da França, assim como o
trabalho a aguarella, em grandes dimensões, dos planos, cortes, desenhos d'ensemble e de
detalhe, executados p o r mr. Deperthes, em collaboração com mr. P I. E.

- A celebre columna Vendôme, toda de bronze, opulenta como obra de arte e
monumento histórico, que a paixão politica exaltada de um artista como fora Courbet fizera
derrubar, eil-a aqui está como a vi em 1855.
Desculpem os meus bons leitores, se me desviei, em parte, do assumpto que me
trouxe aqui. Como porem não lhes prometto seguir caminho direito, mas dar-lhes uma
ideia geral do que fôr vendo, haja indulgência para com o seu patricio.
Paris, 31 de julho de 1878.
Francisco José Resende.
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BELLAS ARTES
ESTUDOS SOBRE A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS
(5.a Carta)
Meus amigos,
Estou deveras encantado deante do Raphael francez, mr. Bourguereau. Que
querem? As suas obras deslumbram-me n'este pantheon das artes! Se eu tentar estabelecer
o paralello entre Murille e mr. Bourguereau, direi que o immortal pintor hespanhol foi mais
rosado, mais variado nas carnes, quando representava anjos ou chérubins; dava-lhe o quer
que é de vago nas passagens de umas para outras, nas diversas figuras, coloria-as não sei
com que variedade adorável de tons que nos parece não tornará a ter imitador
relativamente a esta qualidade; mas Bourguereau, se n'este ponto lhe fica inferior, excede
aquelle grande mestre no perfeito acabado de todos os detalhes, nas extremidades, na
expressão das suas phisionomias, que transportam a nossa alma a um mundo ideal.
Estou diante da Virgem Consoladora - A mãi de Deus ergue os braços, e, sentada de
frente, mostra umas mãos delicadíssimas de forma, mimosas de colorido: tem os olhos
voltados para o ceu, olhando com a serenidade dos espirites superiores. O rosto e o panno
que lhe envolve a cabeça sobresahem d'uma aureela doirada que no meu intender prejudica
sempre a harmonia geral dos quadros.
Uma mãi angustiada possuida de fé intima na religião de nossos pães indo
procurar lenitivo para a sua dôr maternal, dor imensa, que se não confunde com nenhuma
outra, cahe aos joelhos da Virgem onde nos apparecem vista de lado com os braços nús
estendidos, apertando as mãos e cruzando os dedos.
Se a arte consegue triumphar da naturesa, mr. Bourguereau, disse a ultima palavra,
imprimindo nas feições da desditosa mulher o reflexo verdadeiro do estado da sua alma!
Desenhando o rosto de um modo irreprehensivel, ha na modelação um saber de tão subido
quilate, no meio perfil tombado entre os braços um conhecimento tal da alteração das
feições no tranze porque a infeliz passa; a modelação é tão apropriada ao acto, no abatido
da face, na respiração difficil, no entre-aberto dos olhos, na côr sobre o roxo que os
contorna, na lividez das faces que eu não sei qual foi o segredo para executar-se uma obra
assim primorosa!
Em baixo, aos pés formosos da Virgem, desenhados com aquelle escrúpulo que
caractérisa todos os quadros de Bourguereau, está estendido no degrau o cadaver livido do
filhinho idolatrado. Dir-se-ia uma criança morta, não uma pintura ali representada!
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A serenidade da Virgem que implora a Deus um milagre, o profundo desalento da
mãi, a sua suprema agonia, sem exaggero de formas, sem exaggero de cores, o rosto livido
da creança morta, o tom de cada uma d'estas figuras, a perfeita harmonia no todo, aquellas
rosas em botão algumas, outras desfolhadas e cahidas no chão, se tudo isto não é poesia, se
não é o bello ideal da arte, então, não sei eu comprehendel-o!
Deixemos, meus caros amigos, esta brilhante jóia e venham commigo sentar-se
algum tempo diante d'outro poema admiravelmente descripto pelos pincéis do mesmo
auctor, representando «A piedade». Este assumpto, centos de veses repetido, desde os
tempos áureos do christianismo até hoje, ainda encontrou novo interprete no artista
francez. Não ha aqui escorços extravagantes, nem formas exageradas.
O corpo de Jesus, caido com toda a naturalidade nos braços da Virgem sentada,
que o aperta entre seus braços crusando lhe sobre o peito as mãos, é rigorosamente
desdenhado desde a cabeça, vista n'uma posição difficilima, pois está voltada para cima, até
ás extremidades. A parte anatómica accusa-se, mas não como a desenvolvia Alberto Durer,
Perugino e outros. A luz, batendo quasi de frente sobre o cadaver do Redemptor e
deixando-o em meias tintas, perde a sua intensidade á medida que vai passando para os
outros corpos, de modo que este grupo principal destaca-se, sem o auxilio das grandes
maças, do grupo dos anjos que ficam no plano immediato todos de grandesa natural.
Alguns d'estes, vistos só a meio do corpo, parecem mover-se no ar em attitudes submissas
e difficeis, denotando no rosto um elevado grau de sentimento. A Virgem chora, nas não
contrahe as feições. Assim o comprehende mr. Bourguereau, e, no meu entender,
comprehendeu bem.
- Continua sendo extraordinária a affluencia ao recinto da exposição, de tal sorte
que se me torna muitas veses difficil tirar as minhas notas.
Já fiz a minha primeira visita ao Palácio das Bellas-Artes, nos Campos Elyseos,
onde encontrei em 25 salões 4:985 obras de arte, incluindo a pintura, esculptura,
architectura, gravura e lithographia! Se me sobrar tempo dir-lhes-hei alguma coisa a
respeito d'esta exposição annual.
Paris 6 de agosto de 1878.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE.
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BELLAS-ARTES
ESTUDOS SOBRE A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS
(6. " Carta)
Meus amigos,
Receio enfadar os leitores voltando a falar de mr. Bouguereau. Desculpem este
artista é simplesmente um génio que estuda profundamente a naturesa, se é que não a
adivinha, colhendo d'ella o bom e o óptimo como o fariam os sábios artistas gregos.
Aqui temos «A Virgem, o menino Jesus e S. João Baptista». Uma perfeita maravilha! E'
tal a bellesa do colorido do menino, os seus contornos são tão puros e o todo, considerado
como desenho, é d'uma correcção tal, que melhor não o executaria Raphael. E não tem
sombras esta sublime pintura! Ou se algumas apparecem, são leves e transparentes, como
me parece vel-as ao natural.
Os pincéis de mr. Bouguereau não se inspiram somente no florilégio christão, que
também a mithologia lhe proporciona assumpto para tronos immortaes ; e senão, haja vista
a esta Flora à Zephyro. Respira-se aqui o ar puro dos campos e dos bosques onde viemos
encontrar Flora, indolentemente reccostada na relva, tendo cobertos os joelhos com uma
leve seda carmezi, sob cujas pregas todas, se lhe desenha o corpo gentil. A deusa volta-se
um pouco para o Zephyro que descera veloz, tendo o pé esquerdo mal pouzado ainda no
solo e a perna direita no ar, no momento de imprimir-lhe levemente um osculo na face;
Flora recebe esse osculo, sorrindo cheia d'amor. No regaço de Flora e na relva estão rosas e
outras flores matisando e adornando o grupo em que o contraste de colorido nas carnes
nos dous sexos ê encantador. - Figura esbelta, este Zephyro lembra os que esculpiam os
gregos, d'outras eras que vão longe.
Um assumpto sympathico do mesmo género attrahe a attenção do publico: é o
que representa - As Nymphas. Não me consta, pelo menos não tenho visto nas galerias
clássicas um quadro em que alguns grupos de donzellas nuas sejam desenhadas com tão
grande conhecimento do corpo feminino, e que impressionem tanto, pelo colorido, pela
morbidez, pela graça e pela expressão phisionomica. Graciosamente deitada sobre a relva
está a primeira nympha voltada para as duas companheiras que se baloiçam n'uma corda,
olhando-nos, sobressaindo o corpo gentil d'uma sobre as carnes transparentes da outra, e
ambas sobre o fundo.Este representa uma gruta, na rocha, d'onde se dependura a hera e
outras plantas. A' nossa esquerda sae do lago uma nympha, e sobre a margem penteia-se

outra, recebendo apenas um raio de luz, que lhe contorna o lado direito. Lá mais ao fundo,
em reflexo, destaca-se ainda outro grupo de formosas donzellas em attitudes honestas e
felicissimas.
A mocidade e o amor consiste em duas únicas figuras de grandesa natural em que se
admiram as formas sempre correctas do corpo feminino, auxiliada a modelação por meias
tintas. A mocidade olhando para cima, para o amor, que tem sobre seu hombro esquerdo,
paga um sorriso, não sei se malicioso se innocente, com outro sorriso extremamente meigo.
No fundo escuro da paisagem destaca-se, como em todas as telas de mr. Bouguereau, este
grupo acabado com a mesma perfeição que caracterisava a escola romana.
Agora, a religião da família, e Analisarei a analyse das obras do grande artista. A
tela que mr. Bouguereau intitula A Irmã mais velha representa uma rapariga do povo
contando, o máximo, as suas 16 primaveras. Está sentada n'uma cadeira ordinária, na acção
de calçar a meia á criancinha que de sobre os seus joelhos nos está olhando, cheia de vida.
O fundo representa uma parede caiada, tom ingrato de que o talento de mr. Bouguereau se
acha sem nenhuma difficuldade. Ao lado, a toalha estendida, e no chão um alguidar e um
armário ao fundo. Se querem o realismo da arte, teem n'este quadro um exemplar
excellente.
Paris, 14 d'Agosto de 1878.
FRANCISCO JOSÉ RESENDE.
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Meus amigos,
Segundo o meu modo de ver, parece que em França a pintura histórica, religiosa,
mythologica e de paisagem principia no seu período de decadência!
Ao recordar-me das famosas telas de mr. Yvon, Delacroix, Girardet, Ingres,
Flandrin, Horace Vernet; de paisagistas como Rosseau sinto uma profunda dôr ao ver que
estes espoentes superiores, assim como na Allemanha Kaulbach, não deixassem quem
nobremente os substituisse, a não ser um ou outro artista que se conserva corajosamente
na brecha, não permittindo que a arte seja arremessada ao lodaçal das innovações barbaras,
impossiveis, a que seus sacerdotes chamam «eschola realista».
Invadido o sagrado campo do bello por este exercito de descobridores de pintura
a «vassoura» elle tenta demolir até aos alicerces, o edifício gigantesco que nos legaram os
luminares d'esta geração, que dormem sobre seus túmulos, mas que viverão sempre nos
museus, nos templos, nos palácios, e nas casas particulares.
Entrando nos salões do Museu do Luxembourg, n'este esplendido palácio que foi
habitação de Marie de Medicis, possuo-me de uma consolação interior, que não é fácil
explicar, ante a aristocracia da arte. E' aqui onde o immortal pincel de Muller nos commove
e obriga a permanecer no mais religioso silencio, quando contemplamos o seu quadro
intitulado «Chamamento das ultimas victimas do terror» em que os affectos humanos se
accentuant de modo muito palpitante e verdadeiro; n'aquella drama de lagrimas, de
desalento, e de todos os castos amores, maternal, filial e conjugal, em que vemos as mais
bellas e nobres physionomias francesas d'esse tempo abatidas, lacrimosas, contrastando
com o cynismo dos mandatários d'alta justiça que chamam por sua vez as desventuradas e
innocentes victimas da Bastilha. Quando vemos um poema d'estes, que vale bem o poema
de Dante, desenvolvido com mão de mestre em figuras de grandesa natural, e fomos
testimunha do effeito moral que elle um dia produsiu no animo de um nosso amigo e
patricio, o snr. Mollarinho, mal podemos demorar-nos deante da maior parte das telas
expostas hoje na actual exposição universal e na dos Campos Elysios, onde parece não
haver presidido o espirito e o pincel bem educado do artista, mas simplesmente a «colher
de trolha!...»

Faço, todavia justiça á fertilidade e espirituosa imaginação de grande numero de
pintores de quasi todas as nações no que diz respeito a figuras. Esta qualidade é sem duvida
a mais característica na actualidade. Não falta a graça e o engenho nos variadíssimos
episódios que milhares de telas nos apresentam nem tão pouco falta o desenho, esta base
solida, sem a qual desapruma todo e qualquer edifício que o pintor tente construir; mas
como nós encontrámos na prodigiosa descoberta photographica o meio de dispendar a
sciencia, copiando apenas o que a machina reproduz, mal podemos vangloriar-nos de bem
interpretar o natural.
Algumas figuras nuas de mulher, género em que abunda a exposição, encontro eu
por aqui, cujos exemplares photographicos possuo em Portugal! Seguindo-se este caminho,
o pintor copia ou cria?...
Segundo o exame que tenho feito, os quadros em que as figuras não teem mais de
palmo, levam a palma ás maiores telas expostas. - A correcção do desenho é tal, que não
ha palavras para a elogiar! E a quem devem seus auctores esta puresa de linhas, esta
verdade nas phisionomias, seja qual fôr a paixão que as domine? — Não será á
photographia?
Depois, não encontro senão um ou outro quadro histórico entre immensa
quantidade de telasinhas representando scenas de familia, ou costumes campestres.
Que quer isto dizer? Como é que nem a Allemanha nos pinta seus triumphos nem
a França seus reveses? Já não se executam celebres telas para Versailles, onde os pincéis
immortaes de Paul Delaroche lá deixaram Carlos Magne passando os Alpes, os do meu querido
mestre mr. Yvon os triumphos da França contra a Russia, e os de Horace Vernet os
combates de cavallaria no Oriente. Tudo isto acabou! E porque? Será porque o auxilio ás
artes depende da forma dos governos, ou da sua illustração?
Emquanto os meus pacientes leitores pensam n'isto, concedam-me licença que vá
como o peregrino á exposição e lá continue a tirar as minhas notas.
Paris, 16 d Agosto de 1878.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE.

umento n.° 222

" ° Primeiro de Janeiro" - Porto/ 31.8.1878 - B.P.M.P.

BELLAS-ARTES
ESTUDOS SOBRE A EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE PARIS
(8a carta)

Meus amigos,
Venho realmente encantado da Exposição Histórica do Trocadero! Havendo gasto os meus dias
e o meu tempo dentro dos salões de Bellas-artes, no Campo de Marte, desde que cheguei a Paris, entrei
hontem na grande galeria que forma o lado esquerdo do Trocadero, onde nós encontramos a vida
interna e externa de todos os povos do globo desde os tempos mais remotos. Entre esta exposição e a
que pertence a diversas nações, que já visitei também apressadamente, a qual occupa o lado direito, ha
muita afinidade.
Se nas extensíssimas galerias do Campo de Marte, o espirito se me prendeu por vezes ante as
maravilhas do século actual, em que a industria e as artes fabris teem, talvez, tocado a meta de
perfeição, aqui senhoreia-me outro sentimento em face das gerações que nos precederam.
Consta de 15 salas esta interessantíssima galeria. Em logar de principiarmos o nosso exame
pelos objectos que representam as mais remotas eras, somos obrigados a entrar pelo lado opposto
observando os usos, costumes e a civilização dos povos que mais se aproximam do século actual.
Quando cheguei á ultima sala, desci a escadaria, pensando poder sahir por esse lado. Estavam as portas
fechadas, e, como não havia em volta de mim curiosos observadores d'estas reliquias, que constituem
o estudo mais util, contemplei na boa

paz do Senhor a arte primitiva e antiguidades

gaulezas,

encontrando algumas esculturas gallo-romanas, um monumento em honra de Seunius Solemnis, baixos
relevos, e uma estatueta de bronze, obra de arte do grande mestre, que no pedestal, tem gravado este
nome Retiarius No braço erguido tem o tridente, e olha altivo para o nosso lado direito. Marrocos
romanos com inscripções abertas em pedra sirnilhante á nossa de Coimbra, e o tumulo de Philippe
Hardi, em 1404, com óptimas photographias representando as figuras emblemáticas que o adornam.
Ao subir novamente a escada notei que as paredes eram revestidas de tapeçarias
representando episódios, dos quaes são proprietários diversos cavalheiros francezes.
Na primeira sala, á esquerda, depois de vêr o óptimo panorama sobre os jardins, profusão de
edifícios de todos os gostos que se acham semeados até ao palácio do Campo de Marte, e a cidade de
Paris que se estende para este lado a mais de 2 léguas, chamou a minha attenção um tumulo gaulez no
qual se encontra o craneo e quasi todo o esqueleto na posição horisontal; á direita e esquerda estão as
rodas de ferro e eixos que encaixilhavam as peças de madeira de que se compunha o carro d'aquelle
guerreiro. Tem alguns botões, a sua espada

carcomida, o seu bracelete d'oiro na canela do braço

esquerdo, o elmo, amaçado aos pés, e o desenho d'elle d'entro da grande vitrina, á qual deram
exactamente a forma exterior da sepultura, nos lados, plano inferior e superior. Não só esta peça, mas

439

todas as outras incluindo o vaso grande de origem etrusca, estão desenhadas e coloridas com a maxima
perfeição! No mesmo tumulo vi também os arreios dos cavallos adornados com cruzes encrustadas de
coral.
As jóias, as armas do guerreiro também se acham dispostas com tal cuidado e saber que
podemos ter a certeza de vêr n'aquelle logar os restos do heroe, exactamente como foram encontrados
pelos notáveis archeologos, Faurdrigiaes, Morel e Piette, incansáveis exploradores que teem
enriquecido, como muitos outros em França, as suas notabilissimas colecções, expostas hoje d'um
modo esplendido. Agora que principia entre nós o amor pela sciencia; agora que o snr. Sarmento tem
mostrado á evidencia quanto pode um espirito illustrado, explorando, a expensas ruas, as ruinas da
Citania, alimentamos a esperança de encontrar um dia em Portugal a historia antiga escripta nos
monumentos e utensílios que nos deixaram os povos de remotas eras.
Muito terei ainda que contar-lhes e aos meus leitores, se porventura continuarem a ser
indulgentes para commigo.
Paris, 20 d'agosto de 1878.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE
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Meus amigos,
Vamos observar, cada uma por sua vez, as duas grandes telas de mr. Robert
Fleury, d'esté patriarca da pintura que já em 1824 havia recebido a primeira medalha de 2.a
classe.
N ã o é elle um artista da moda; é um pintor serio e respeitável, que pensa e sabe
executar, e que não quer dar entrada no seu nobre atelir ao realismo tão apregoado pelas
crianças de paleta em p u n h o , e p o r alguns cultores de fresca data... que lidam para derrubar
o templo sagrado da arte e do bello.
Robert

Fleury,

dissipulo

d'insignes

pintores

franceses,

como

foram

Paul

Delaroche o Leon Cogniet, recebera d'elles as puras aguas do baptismo; e em 1870 a
medalha de honra foi digna recompensa do seu mérito real. Parece-me, porem, que esta
igualdade perante a lei já não era idolo também n'aquelle tempo, á vista dos prémios obtidos
p o r u m Daubigny, paisagista, que conta centos de adoradores, sem que eu possa de m o d o
algum comprehender ou encontrar a bellesa occulta nas suas obras!...
«Pynei, medico em chefe de la Salpétrière, em 1795v> é o titulo do quadro de Fleury que
primeiro analysamos: está á minha esquerda.
Diz a historia que Pynei protestara

de uma maneira brilhante contra os

tratamentos odiosos de que eram victimas os alienados, invocando as leis da humanidade e
empregando meios de repressão, sabiamente concebidos, em logar das violências e dos
maus tratamentos. D'esté m o d o foi o iniciador d'uma reforma moral e material, que devia
n o futuro attingir o seu completo desenvovimento.
E ' por isso que nós o contemplamos a este apostolo da sciencia e h o m e m de
coração, quasi no centro do quadro com seu vestido e calção escuro, chapéu á republica,
phisionomia animada, intelligente e bondosa, visto de meio perfil, assistindo á operação de
soltar o cinto de ferro que cingia uma formosa doida, joven e elegante, coberta apenas com
a camisa e saia branca, tendo os cabellos loiros em desalinho, meias caidas e chinellos. E
ella, como creatura inconsciente, olha-nos, parecendo não dar accordo de si! C o m o isto é
bello e triste ao mesmo tempo!...
Mais para a nossa direita, no chão e em linha, estão algumas desventuradas, umas
rasgando-se, debatendo-se no solo, descobrindo o peito. Esta scena começa por uma

galante donzella estirada, como d'encontro ao lado direito do quadro, pernas estendidas,
nuas, braços caidos, algemada, um chinello calçado outro não; olha de meio perfil, para o
medico, e adivinha-se logo nas feições distinctissimas uma d'essas creaturas que foram
talvez a luz brilhante dos salões franceses n'aquella epocha.
Para a esquerda do quadro, onde a luz já não actua, mas em que damos conta de
tudo o que alli se passa, olha para nós rindo, com o riso da demência, outra donzella com
as cadeias e annel de ferro. Um empregado, proximo do medico, deixa perceber no modo
como se apresenta que dentro em si pulsa ainda um coração não endurecido n'aquelle meio
tão pouco invejável. Entre este grupo, observa-se o espirito e o sentimento de Fleury,
apresentando como contraste ás desordens mentaes de todas aquellas mulheres, uma
sympathica menina entre os 16 e 17 annos que beija a mão ao bemfeitor da humanidade, o
qual, tendo na esquerda a sua bengala de grande castão d'ouro, estende a direita e deixa
imprimir-lhe o osculo da innocencia e da virtude agradecida. E' talvez uma filha que tem
sua mãe n'aquelle theatro de horrores.
Vêem-se os postes a que estão presas as dementes de diversas idades; vêem-se
mais distantes no interior do edificio, umas mulheres descendo, e algumas curiosas
próximas do medico.
Toda esta scena comove de perto ou de longe.
O modo de pintar e de desenhar, e os conhecimentos d'optica que possue mr.
Fleury são de tal quilate, a cor é tão verdadeira, posto um pouco alterada pelos óleos, que
toda a gente, desde o homem maquina até os espíritos cultos formam um ajuntamento
compacto ante esta verdadeira jóia. E que venha o apregoado quadro Les torches de Néron,
obra da Russia, medir-se com o poema que a traços largos descrevemos!
Paris, 26 de agosto de 1878.
FRANCISCO JOSÉ REZENDE.
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Ourivesaria Moutinho,
Successotes
Durante dous mezes que habitamos Paris, por occasião da Exposição Universal, observando
detidamente tudo quanto dentro e fóra d'aquelle explendido certamen se offerecera á nossa vista com
relação a bellas-artes, forçoso foi confessarmos que o primeiro estabelecimento de jóias, considerado
como arte e luxo, era o de Mr. Baucheron, no Palais Royal.
O Porto porém, «.sempre o primeiro em todas as iniciativas úteis e fecundas» concebendo a ideia de
rivalisar com aquelle notabilissimo bazar, encontrou na intelligencia e gosto artistico do snr. dr. José
Augusto Correia de Barros, successores da casa Moutinho, os elementos necessários para
emprehenderem uma obra que ficasse á altura d'aquella; e, graças á actividade de tão esclarecidos
obreiros appareceu, em pouco tempo, concluido na rua de Santo Antonio este estabelecimento
modelo que é a um tempo a expressão genuína do animo portuense, e um museu, uma escola pratica,
onde podem, e devem, ir estudar os nossos entalhadores, marceneiros, fundidores,

pintores

d'ornamentaçao e serralheiros que nem foram educados para tal nem estão habituados a executar
vitrinas de ferro, como a que se acha na frente do mencionado estabelecimento.
Dominando o estylo N E O - G R E G O puro, sobre a face dos moveis, são abertos a goiva, em
madeira de pereira que, pelo processo habilmente empregado, com tal arte e firmeza de corte são elles
executados, que os tomarão antes como gravados em chapa metálica ou impressos por meio de
machinas. Por este modo a luz, actuando na superficie polida dos moveis, não envernisados (pois é
esta uma das condições do estylo) faz com que as graciosas curvas e circumflexas acabando como em
contornos desenhados a crayão, pareçam uma imitação, a óleo, de veludo preto. E as folhas a acantho
que são o característico d'esté nobre estylo NEO-GREGO, lá apparecem em toda a parte, nos seus
logares próprios, delatando os conhecimentos technicos e práticos dos primeiros desenhadores e
entalhadores parisienses.
Analysando com attenção o movei que avança, cerca de 1 metro, até ao centro esquerdo da
ourivesaria, nós não sabemos qual admirar mais, se a mão que executou aquellas elegantes e delicadas
columnas que sustentam a cupula, se o cérebro, que concebeu e o lapis que desenhou aquelle
principesco fogão de gaz, cujas linhas e perfis, como as do contador fronteiro, vistas e estudadas por
qualquer lado, nos apparecem sempre de irrepenhensivel correcção e airosidade.
E, como se ainda não fosse bastante essa manifestação do bello, apparece-nos, do lado
esquerdo e direito, nos chanframentos do fogão e contador óptimos bronzes fundidos, em tom antigo,
representando quatro caryatides sobre pilares ornamentados que adelgaçam para a base, ostentando na
cabeça vasos pompeianos encimados por notáveis globos de crystal fosco, na superficie dos quais nos

deslumbra ainda a ornamentação neo-grega, p o r onde côa a lu2 em tons dourados! N o centro do fogão
descança uma estatueta, egualmente de bronze antigo, symbolisando a «mesa da cadeira», tendo a sua
roupagem cingida e e m p u n h a n d o na mão direita a lyra; e, pois que os espelhos reproduzem como
pintando n o fundo indiscriptivel a rica baixela de prata, os moveis, os bronzes, o candelabro e o tecto
finalmente - o effeito geral d'esté sanctuario artistico é digno de um Benvenutto Cellini!
Ainda mais: como alma se enleva para Deus na contemplação de tudo quanto nos arrebata os
sentidos, olhando para cima, observamos u m tecto magistralmente executado a óleo, pelo tão
talentoso, quanto b o m e modesto artista mr. Lefèvre, o auctor das preciosas pinturas de ornamentação
que aformoseam a «sala chinela» e outras do snr. visconde da Silva Monteiro.
Seguindo, rigorosamente, o m e s m o estylo e época na combinação das cores com o ouro
fosco, a cornija assim pintada, p o r mr. Lefèvre, é em nossa opinião, uma das jóias da nova ourivesaria.
A côr local do tecto sendo de gris perle tem, de espaço a espaço, pequenas cruzes a ouro fosco que
rematam em forma de flor de lyz, á grega, guarnecendo-o nos quatro lados uma cercadura de folhagem
e hastes graciosíssimas, n ' u m t o m sobre o verde bronze onde não só admiramos o elegante desenho,
mas a primorosa execução. N o lado interior brilham as gregas a ouro fosco sobre sua larga cinta côr de
veludo preto; e do lado exterior uma guarnição de pérolas, pelo m e s m o processo, cujo effeito é
maravilhoso, sem comtudo sacrificar a attenção da excellente ourivesaria e jóias que vemos expostas.
O centro do tecto é egualmente ornamentado em tom semilhando o bronze; d'elle pende o
candelabro em harmonia com os outros metaes e demais accessorios.
Para que haja homogeneidade, para que em tudo reine a mesma harmonia são de veludo granada
a côr das paredes, e a cortina luxuosa que guarnece o arco abatido na porta do fundo, encimada com a
firma, a ouro fosco, da casa Moutinho, Successores.
N o angulo direito, á entrada do n o v o estabelecimento, ainda deparamos com um óptimo vaso
de bronze, estylo etrusco, que serve de cigarreira, o qual assenta sobre a cabeça de um galgo tendo aos
lados o fino cadeado, e na bôcca u m chicote, atado em forma circumflexa, onde se encostam bengalas
e guarda-chuvas; e, como o r n a m e n t o superior das vitrinas exteriores, de ferro fundido, as folhas de
acanto. Os productos expostos n'este logar de honra, dão credito aos nossos ourives que conseguirão
imitar seus collegas d'outras epochas, se tiverem a coragem de estudar regularmente o curso de
desenho de figura, dedicando-se á modelação, em baixo relevo, na Escola Industrial Portuense.
O aspecto grave, severo, poético m e s m o , que, á luz do gaz deslumbra o espectador; este
conjuncto de bellezas artísticas que se aconchegam sem se comprimirem; a justa proporção entre o
todo e os detalhes, transportam-nos a um m u n d o melhor, onde a arte é religiosamente venerada e
amada, onde o sentimento do bello se traduz nos mais simples objectos de uso.
Este m u n d o é a França! Q u a n d o em outras epochas D . João 3.°, D . João 5.° e outros
monarchas protejeram as artes, pagando a artistas nacionaes e a artistas de nacionalidade estrangeira

com dinheiro que não custou a ganhar, estes emprehendimentos eram facillissimos; e a quando simples
particulares que só tem como património a sua coragem e o seu bem cultivado espirito projectam e
mandam pôr em pratica obras de tão subido quilate, nós os respeitamos e admiramos sinceramente.
Não accusem pois os dignos proprietários da Ourivesaria Moutinho, de haverem confiado
seus trabalhos a artistas e artifices que não são nossos concidadãos. - As artes e os artistas téem uma
pátria commum: ainda que pertençamos a esta ou áquella nação, somos sempre irmãos; e quando em
adoração no templo e ante o altar de Minerva, nos encontramos alli, não ha inimigos; a nossa
linguagem é a mesma, embora sejamos uma ou outra vez, n'aquelle logar, assaltados por paixões
mesquinhas impropias do nosso sacerdócio.
A quantos accusam o signatário d'estas linhas, só por que tem prestado sincero culto aos
obreiros que por vezes apparecem entre nós, illuminando o nosso e espirito d'elles, a esses respondemlhes os factos, que vem ensinar-nos o caminho da instrucção.
Visitem pois a nova ourivesaria Moutinho, Successores e digam-me se ha exagero, ou se se
enganou a imprensa seria do Porto. Estudem o monumento d'arte de que venho fallando, observem-o
attentamente, deixando em casa algum infundado orgulho, e longe de hostilizarem quem pagou e quem
trabalhou, apresentando o pão do espirito, não em livros com que pouco aproveitariam, mas em
trabalhos práticos, hão de abençoar uns e outros.
E para que os filhos do trabalho não fiquem ignorando quem foram os auctores das diversas
peças primorosamente executadas, d'esta formosa pérola portuense, vamos mencional-os.
Alem de mr. Lefévre, que reside no Porto, o auctor da pintura do tecto e cornija, fabricante
da vitrina á frente da rua e de toda a obra de ferro foi mr. Landry; os moveis e armação são de mr.
Charles Gundelwein; os bronzes vieram das fabricas de mr. Sturn. O artifice que tudo dirigiu, vindo
expressamente de Paris para este fim foi mr. Pierre Cases que não só montou todas as peças de crystal
e ferro com inexcedivel precisão, mas collocou em seus logares as diversas peças dos moveis e bronzes;
porque, alem de ser correcto desenhador liniar, é marceneiro, vidraceiro, carpinteiro, exercendo
também a profissão de serralheiro.
As senhoras portuenses que exuberantes provas estão dando do muito amor que consagram
ás bellas-artes, não tardarão em ir honrar a distinctissima ourivesaria que pobremente descrevemos, na
certeza de que ella não é só a primeira do paiz, mas que pôde figurar igualmente em Pariz ao lado da de
mr. Bamheron.
Concluímos, felicitando com a maxima sinceridade os snrs. dr. Barros e Costa, pelo seu
arrojado emprehendimento.
Porto, 15 de janeiro de 1879. — Francisco José Resende, lente da Academia de Bellas-Artes.
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FOLHETIM

BOM JESUS DO M O N T E

CARTA AO EX.m° SNR. DR. JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO
Quando v. ex.a se dignou vir ao Porto consultar-me com referencia ao primoroso
quadro de Sequeira, representando um negociante implorando, ajoelhado, a protecção de Jesus
Christo, eu disse a v. ex.a que só o especialista Moura, residente no Porto, seria
competentissimo para restaural-o, e que eu me responsabilisava pelo resultado.- Tenho a
consciência de que fallei verdade ao ex.m° snr. dr. Carvalho, - porque a jóia de Sequeira lá está
no santuário do Bom Jesus do Monte, tão perfeita como no momento de ser concluida pelo
seu auctor.
Mais tarde honrou-me v. ex.a novamente, consultando-me sobre quem pintaria, de um
modo digno de apresentar-se a nacionaes e estrangeiros, o interior do templo do mesmo Bom
Jesus do Monte; satisfazendo gostosamente ao pedido de v. ex.a, pedido que eu respeitava por
que n'elle via a ideia de um espirito culto, de um sentimento natural de affeição á arte, e uma
mesma franqueza e imparcialidade que, felizmente, tem guiado todos os actos da minha vida
artística, inculquei a v. ex.a mr. Casimir Lèfévre, sem me importar com a sua nacionalidade,
porque, conhecendo-o pouco, como homem, tinha na maior consideração seus trabalhos, dos
quaes vi alguns pela primeira vez, em Paris, no explendido palacete da duqueza de Vicense, rua
de S. Lazaro n.° 123, e no palácio do marquez de Jumillac, rua de Anjou, St. Honoré, n.° 73.
Quando mesmo não houvesse visto esses notáveis trabalhos de ornamentação, pintados
a óleo, bastava Ter conhecimento das honrosas medalhas de prata que o mesmo artista possue;
uma d'ellas mostra a effigie de Luiz Fillipe de um lado, e no reverso- Academia Rouen, 9 de agosto
de 1845- concedida ao artista pelos seus desenhos de impressão decorativa; a outra foi
conferida a mr. Lèfévre pela impressão de flores para papel pintado.
Durante muito tempo se ignoraram entre nós os vastos conhecimentos que possue este
distincto artista.
N'um paiz, mais bem educado e fadado para artes do que o nosso é, só pela impressão
das mais delicadas flores, sobre o natural, à parte a pintura em esmalte e sobre vidro, que lhe
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são egualmente familiares, não lhe houvera sido necessário, como b o m chimico que é, recorrer
á arte photographica, que exerceu muito tempo em Lisboa e no Porto, até ser convidado para
pintar alguns dos salões, no luxuoso palacete que á rua da Restauração possue o snr. visconde
da Silva Monteiro.
Foi n'esta habitação que mr. Lèfévre, manifestando pela primeira vez em Portugal os
explendores de seu formoso talento na especialidade, augmentou, se é possível, a minha
admiração pelos novos fructos da sua arte. A sala chinela é typica e pôde ser apresentada aos
mais exigentes criticos, não fallando de outros trabalhos que vi, há annos, no mesmo palacete,
e que então descrevi n o Commeráo do Porto.
Recentemente foi digna de geral applauso a pintura executada n o tecto da ourivesaria
Moutinho, successores, á rua de Santo Antonio, e a nova photographia Salvini, á rua do
Almada, n o estylo oriental.
Baseando-me pois sobre tão importantes trabalhos d'esté eminente artista, apresentei-o
com a maxima confiança a v. exc. a como o primeiro no seu género residente no Porto; porque,
quando um paiz é enriquecido com m o n u m e n t o s notáveis, sejam elles executados por obreiros
nacionaes ou estrangeiros, elle attesta no presente e no porvir a sua illustração pela acertada
escolha.
-A eschola fica, e o h o m e m desapparece.
E ' por isso que o Rio de Janeiro, Lisboa, o Porto, n'uma palavra, é por isso que as
nações mais cultas e adiantadas possuem obras de arte de immenso valor estimativo,
executadas por artistas de nacionalidade estrangeira.
Feito o contracto, confiou v. exc. a a mr. Lèfévre a ornamentação interior do elegante
templo do Bom Jesus, onde tive occasião de vêr seus primeiros estudos em grandes cartões,
desenhados a carvão vegetal.
Adoptado pelo artista o estylo Luis XV,

guardadas as devidas proporções em relação_à

altura entre o pavimento e a abobada, houve-se elle, no trabalho já feito na capella-mór,
segundo a analyse que há pouco fiz, de m o d o tal, que sustenta dignamente seu laureado n o m e
e a consideração por elle merecida no seu paiz natal, a França, que occupa o primeiro logar no
m u n d o pelo supremo gosto artístico que a caractérisa, sendo

n'aquelle nobre

nação

enthusiasticamente protegidas as artes, as sciencias e as letras pelos particulares e pelos
governos, sejam elles imperialistas, monarchicos ou republicanos.

A côr geral da pintura, adoptada por mr. Lèfévre, em harmonia e no mesmo estylo dos
ornamentos e serpentinas dos altares, é de m o d o a imitar os tons geraes do ouro, cujo effeito é
excellente, satisfazendo

a vista do espectador como proporção, como forma, e como

promenores. As curvas e circumfiexas

enchem os diversos espaços no tecto, sem se

comprimirem, sem haver monotonia, não sendo as folhagens pezadas, nem as hasteas
demasiado fortes, como infelizmente se vê na egreja de Santo Ildefonso d'esta cidade.
Quando estiver concluida a capella-mór me convenço de que o n o m e de v. exc. a , como
auctor da iniciativa, e o da exc. ma meza, ficarão para sempre ligados ao importantíssimo
trabalho do brioso artista, e salva a minha responsabilidade.
E ' para sentir que, feita tão util reforma n o interior do Sanctuario, se conservem,
attestando o nosso atrazo, em certa epocha, aquellas disformes figuras de pau (pintadas a cores
!) que existem no altar-mór, capazes de fazer perder a devoção ás almas mais intimamente
ligadas á sublime religião do Nazareno;- dizem que aquellas figuras, quasi

informes,

representam judeus, soldados romanos, ou não sei o que; sem receio d'enganar-me, classificalas hia de desgraciosas caricaturas que, formando numerosa collecção com as das capellas, e
com as exteriores em granito, parece conservarem-se alli em exposição permanente, para nos
deslustrarem aos olhos dos estrangeiros e aguilhoarem a irrisão publica!.
Quando u m cavalheiro como v. exc. a a quem não faltam nem a fé christã nem o
sentimento do bello, nem tão pouco a probidade na administração dos dinheiros que os fieis
levam ao Senhor do Monte, teve a coragem

de emprehender

obras de tão

subido

quilate,deveria a meu vêr, levar a cabo, pouco e pouco, sua gloriosa tarefa, mandando substituir
aquelles m o n o s (perdôe-se-me o termo) de pau e pedra por imagens sérias, que revelem a
expressão do sentimento divino, que

nos obriguem pelas linhas suaves da physionomia a

pensar e a sentir, para que as formas geraes do corpo, a simplicidade das attitudes, e das
roupagens façam comprehender ao povo por meio da arte o que elle não entende nos livros
sagrados; desappareçam, pois, e bem depressa, aquelles judeus e soldados romanos devidos ao
escopro do curioso santeiro, analphabète talvez, que nunca teve conhecimento d'estas duas
raças tão perfeitas de physionomia e corpo. Se um dia se conseguisse esta reforma, sendo a
esculptura representada por Simões de Almeida, o auctor da famosa estatua de D. Sebastião, e
da Puberdade, que salvaram as nossas bellas-artes na ultima exposição universal de Paris; se
aquella prosaica e fastidiosa escadaria em linhas rectas se alterasse descrevendo curvas,
adornando-a flores e arvores que suavisariam os ardentes raios solares n o verão, tornar-se-hia

essa longa subida mais pittoresca e salutar, disputando primazias á bem delineada estrada que,
em zigue-zague e coberta de frondoso arvoredo, vae até á esplanada do Sanctuario.
Deixaria de cumprir o meu dever se concluisse esta carta que tomo a liberdade de dirigir
a v. exc. a n'um dos mais importantes jornaes do paiz, se não mencionasse n'ella o respeitável
n o m e do exc. mo snr.dr. Antonio Brandão Ferreira, que dirige com intelligencia, affeição e gosto,
a ornamentação e trabalhos do parque, e a quem peço licença paro fazer algumas observações
suggeridas pela pratica do que tenho visto e estudado fora do nosso paiz.
Affigura-se-me que quando a nova arborisação se desenvolver, o lago e as cascatas se
vestirem e adornarem
que representa

formando-lhes

moldura graciosa a hera, esta planta de folha persistente,

um papel importantíssimo em Paris e na Allemanha; quando os penedos se

cobrirem de musgo, desapparecendo a nudez de alguns muros de supporte,- em que desagrada
a linha recta e o picão; quando o illustrado engenheiro tornar o bosque do Bom Jesus, uma
aproximada imitação do bosque de Boulogne, nos subúrbios de Paris, onde o rústico,
verdadeira imitação da natureza, se liga com a relva verde esmeralda dos tapetes, sobre a qual
com o mais apurado gosto e arte estão dispostas as flores parecendo bordadas a matiz; quando
as magnificas e elegantes columnas, que existiam n'um edifício do campo de Santa Anna,
forem também, (porque devem ir) para a pittoresca montanha, rica d'aguas, dispondo-as o
digno director em forma circular, troncando algumas (se não estiverem todas perdidas),
formando lhes no centro um lago animado com rãas e aves, plantando a hera na base das
columnas para que ella, mais tarde, suspendendo-se d'essa espécie de ruinas, as engrinalde,
tornando mais poética a architectura, como se vê no adorável parque de Monceaux, em Paris;
quando os visitantes virem também n'este logar a formosa taça que, outr'ora, só de per si
adornava o campo de Sant'Anna, se o camartelo do mestre pedreiro a não houver desfeito em
pedaços; quando alguns bustos de grandes homens nos apparecerem, aqui e além, á sombra do
luxurioso arvoredo, as aves exóticas, os peixes, os fetos reaes existirem nas margens dos lagos e
cascatas, e á superficie da agua as plantas aquáticas, porque tudo offerece estudo ao naturalista
e ao amador; quando, finalmente, os carros americanos transportarem os recem-chegados até á
plata forma, proximo do templo, onde já se encontram soffriveis hotéis, nós teremos então
uma poderosa rival de Cintra, excedendo-a, levando-lhe vantagem pela riqueza de suas
abundantes aguas, pelos seus férteis terrenos, pelo panorama indiscriptivel que se gosa sobre as
extensas campinas tapetadas de verde, desenhando-lhe num dos pontos, em frente da porta do
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sanctuario, a - Brochara Augusta, e ainda mais, pelo esplendido, bello, admirável horisonte a
qualquer hora do dia, em qualquer estação do anno em que a acção da luz, actuando sobre a
natureza, forma quadros pittorescos e variados, de verão ou no inverno, ao amanhecer ou ao
entardecer, em dias límpidos ou tempestuosos, que produzindo na alma dos artistas, e nos que
amam verdadeiramente a sua pátria, impressões enthusiasticas, obrigará a permanecerem n'este
logar a todas as pessoas que conhecerem a Italia, a Suissa ou a America, merecendo
eternamente as bênçãos de Deus este saudoso torrão de Portugal.

Porto, 30 de setembro de 1879.
Francisco José Resende, professor da Academia de Bellas-Artes.
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A exposição de bellas-artes no salão camoniano.
Concedamos, ao entrar n'este salão, o logar de honra a dois pintores illustres, o
mallogrado pintor Metrass, e o sr. Luppi, meritissimo professor de pintura histórica da
academia real de bellas-artes de Lisboa.
Metrass, que em Roma completara os seus estudos e que na quadra mais bella,
mais risonha da da vida se finara, legou á nossa pátria e á capital onde nasceu, entre outros
fructos de seu grande engenho, este monumento de arte portugueza, de que vamos
occupar-nos, que é, sem contestação, senão a primeira, pelo menos uma das primeiras telas,
desde a creação das nossas duas academias de bellas-artes.
Tomando Metrass por thema - a leitura dos Lusíadas pelo nosso immortal Camões
diante do jovem rei D. Sebastião n'um parque real de Cintra - nós vemos o heroe no centro
do quadro sobre a verdejante relva de pé vestido de preto, lendo inspirado o seu
incomparável poema épico; em grupos artisticamente collocados, estão do nosso lado
esquerdo el-rei e o cardeal D.Henrique, sentados em frente da fidalguia portugueza.
Sobresahindo este personagem pela cor carmezim de seus hábitos talares, executados e
coloridos com maestria; ao lado esquerdo do cardeal pintou Metrass o jovem rei com a face
e parte superior do corpo na sombra, projectada por alguns ramos do frondoso arvoredo
que serve de docel aquella scena respeitável. Porque não illuminaria Metrass brilhantemente
a face e toda a figura do monarcha, deixando na sombra a do cardeal D. Henrique? Seria
porque a igreja triumpha sempre e os sceptros baqueiam como succedeu, mais tarde, em
Alcácer kibir, onde fora sacrificado, como o leitor sabe, o rei com toda a flor da nobreza
pátria, subindo ao throno o cardeal - O artista levou para o tumulo a sua ideia philosophica
quando não fosse uma ideia artística puramente convencional, em que são bellissemos e de
grande effeito os contrastes de luz e sombra.
Todos os fidalgos da corte que, irreprehensivelmente vestidos, formam o lado
direito do quadro ou esquerda do espectador, são notáveis pelas suas attitudes tão variadas
quanto distinctas, prestando respeitosa attenção ao sublime cantor das nossas glorias: são
notáveis pelo desenho que os ennobrece, e pela vida que se observa nas diversas
physionomias, entre as quaes algumas teem o duplo mérito de serem retratos leis de
contemporâneos, colegas e amigos do nosso finado pintor, destacando-se optimamente o
retrato do esculptor lisbonense Victor Bastos, cuja similhança é como a de uma
photographia, com a differença, porem, de que ha mais vida e melhor expressão individual
n'este trabalho.

Respira-se n'esta preciosa tela o ar do campo, gosando-se ao mesmo tempo um
dos mais poéticos pontos de vista, que o formoso parque de Cintra nos offerece.
Tão primoroso quadro pode ser considerado como de primeira plana, a parte
outras qualidades, pela de colorido, que é u m sentimento natural do artista, e a que se
prestam admiravelmente os luxuosos trajes e cores d'aquella época; o analysado e
considerado como paizagem tem egualmente um logar de honra entre as obras d'esté
género em Portugal, apesar dos apregoados realismos da arte, importados de Paris por
mancebos que, durante a sua frequência n'aquella encantadora capital do m u n d o artístico,
não souberam ou não quizeram distinguir o óptimo do péssimo...
Se os diversos grupos que formam a parte esquerda do quadro do Metrass são
menos ricos de côr, menos bellos nas attitudes das diversas figuras, se quasi todas ellas
recebem uma luz secundaria, ou de reflexo, foi isso expressamente feito para que a vista do
expectador se fixasse de preferencia sobre o nobre vulto de Camões, e depois sobre o
cardeal, o rei e a sua corte, não dando tanta attenção aos empregados subalternos.
Tendo visto, ha annos, nos aposentos reaes de el-rei o sr. D . Fernando, nosso
antigo e magnânimo protector, a obra de que nos occupamos, ella nos surprehendeu outro
dia, admirando-a, tendo ainda presentes na memoria os quadros de subido quilate que
vimos na ultima exposição universal de Paris.
Bem haja, pois, o rei artista que generosamente accedeu ao pedido feito a sua
magestade pelo nosso meritissimo chefe o e x m o sr. conde de Samodães, consentindo que
viesse abrilhantar e salvar a nossa exposição de bellas-artes em honra de Camões esta jóia da
coroa artística de Metrass.
Passemos á obra do sr. Luppi representando a partida de Vasco da Gama para a
índia. É portuguez de lei quem occupa seu precioso tempo com estes assumptos deixando
na tela as primeiras, as mais arrojadas e gigantescas façanhas da nossa historia pátria.
Irreflectida

e imperdoável foi a leviandade de quem collocou os quadros,

chegando xamã a outra duas escolas, dous estylos diametralmente oppostos, sacrificando-se a
pintura a symetria, quando havia logar sufficiente

no salão, o local mais

favorável

relativamente a luz. Seria erro involuntário, innocencia ou intenção malévola? Cremos que
foi innocencia... Ainda assim, o quadro do sr. Luppi, apresentando na parte do ar um
colorido frio, demasiado ultramarino n'um paiz meridional como o nosso, quando mesmo
a scena se passasse nos melhores dias da estação calmosa, com estes dous males a
prejudical-o, é elle executado com tal arte que, tendo por visinho o colorido palaciano e
aristocrático de Metrass, partilhava da attenção publica pela illusão optica nas aguas do Tejo

que se descobriam até a barra, pelas naus que fluctuavam em diversos planos, pelas lanchas
e galeotas com seus grupos de remadores e guerreiros p r o m p t e s a partir; sobresahindo
entre estas a de Vasco da Gama, de pé, respeitosamente descoberto em presença de D .
Manoel, que no cães de Belém, a frente do ajuntamento das diversas classes, lhe apontava
para o mar.
N o quadro do Metrass está b e m carecterisada a escola italiana, pela execução
vagarosa e esmerada, na tela do sr. Luppi observa se uma execução, em sentido opposto,
rápida, toque reflectido, resoluto, empaste valente como o soube empregar seu

finado

collega; com a differença, porem, de que Mestrass ameigava o toque com o esbatedor para
contentar de longe e perto os exigentes...os menos cultos em materia de bellas-artes, os que
gostam finalmente de cheiraras, tintas...
O digno professor Luppi, sem ter em conta estas contemplações, pinta para os
artistas e para o publico inteligente, segundo caminho direito como Carolus Durand,
mostrando como é que, com pinceladas e uns burrõesinhos de tinta, como lhe chama o vulgo,
se consegue dar relevo e vida aos corpos, illusão e perspectiva aérea as paizagens ou as
marinhas.
N ã o nos occuparemos do outro quadro de Metrass representando, de grandeza
natural, Ignez de Castro prestes a ser assassinada, p o r nos parecer secundário, ainda que,
como composição, tem muito mérito, attendendo-se ao m o d o como a desventurada mãe
aconchega seus filhinhos contra o peito, olhando horrorisada para os malvados que se
approximam.
D o lado direito e esquerdo dos dous primeiros quadros de que demos uma vaga
ideia, estavam (também em symetria) dous esbocetos allegoricos a Camões; o da esquerda
pertence ao pincel do professor jubilado de pintura histórica em Lisboa, o sr. Fonseca; o da
direita ao sr. Oliveira, que foi antigo discipulo da nossa academia.
D o snr. Molarinho (sobrinho do primeiro gravador de Portugal), e distincte
alumno da Academia Portuense, estava exposto u m busto de Camões de grandeza natural,
a óleo, executado com energia.
Adornavam o salão o Camoneano mais alguns desenhos e gravuras, sendo de
b o m effeito o naufrágio de Camões, reproducção da obra de Horace Vernet.
N ' u m a das vitrines admiramos, como sempre, os notabilissimos episódios tirados
dos Lusiadas pelo eminente gravador Gerard, que fora uma das mais brilhantes glorias da
França no seu tempo. Estes trabalhos são esmeradas reproducções da Casa Fritz.

Também se viam alli algumas reproducções executadas na Allemanha de subido
mérito, relativas aos Lusíadas .
O desenho devido á penna do snr. Ponsão, reproduzindo Camões, é de primeira
plana.
Entre as esculpturas expostas tomava a direita e a todas a que expoz o snr.
Antonio Couceiro: é uma allegoria em baixo relevo, modelada no barro, com grande
numero de figuras, formando os diversos grupos uma óptima composição. No centro do
quadro, sobre um pedestal, vê se um medalhão com o busto de Luiz de Camões
collocando-lhe uma coroa o Porto vestido de guerreiro; sentada na base do pedestal escreve
a História a data do fallecimento do heroe lusitano. A' nossa esquerda estão as quatro
partes do mundo representadas por figuras humanas e animaes; á nossa direita, no segundo
plano, as artes, as sciencias e as lettras: e áquem, do mesmo lado, o clero, nobreza e povo,
que se approximam do protagonista levando-lhe coroas civicas. N'esta fértil composição
em que o auctor nos manifesta seus recursos intellectuaes e artísticos, as figuras
aconchegam-se, mas não se comprimem.
Os três grupos teem guardadas as devidas proporções, relativamente ao lugar e
plano que occupam. Não é este um trabalho acabado, sendo, todavia, mais do que um
esboço; no fundo desenha-se ainda a fachada principal do palácio das artes e da industria
(intitulado de Crystal) onde os portuenses correram em massa, tornando brilhantissimas
aquellas festas em honra do nosso cantor modelo. «Honra, pois» ao snr. Couceiro, que, se
considerado como artista o admiramos hoje, apezar de s. exc1. não ter cursado as academias
e os ateliers de Roma e Paris, sem mesmo ter saido do Porto, observado como homem
curvamo-nos respeitosamente ante a fidalguia de seus nobilíssimos sentimentos...
Se as exc. m a s leitoras e leitores d'esté apreciável jornal nos permittem sair por um
momento do recinto da exposição, é dever nosso dizer-lhes que, d'entre os bustos de
Camões, presentemente modelados no Porto, distingue-se de um modo honroso para seu
auctor, o que vimos esculpido, em ponto pequeno, pelo filho mais velho do snr. Couceiro.
Sem ter cursado a Academia, recebendo apenas lições praticas e theoricas de seu honrado
pai, elle copiou com intelligencia a gravura de Gerard, imprimindo no seu excellente busto
a nobre expressão de sentimento e altivez que caractérisa o original.
Não é menos digno de especial menção o pequeno busto de menina que do
natural copiou seu filho segundo cuja similhança é satisfatória.
E' para sentir que para vermos estes fructos de uma intelligencia distincta seja
necessário arrastar com a modéstia de seu joven auctor.

Voltando á exposição, encontramos ainda, na secção d'esculptura, dous baixos
relevos: 1 executado pelo snr. Fonseca, decano dos nossos professores, e director da
Academia Portuense de Bellas-artes; e representa um d'elles uma allegoria a Camões, cuja
composição é agradável, sendo elegante e bem posta a figura do heroe. - O outro baixo
relevo representa o triste episodio do assassinato de D. Ignez de Castro, o qual tem certas
qualidades apreciáveis. Louvores, pois, ao illustre esculptor que, apezar dos annos, dos
desgostos, e de boa vontade que provavelmente alguém terá de ver a sua cadeira abandonada
por s. exc.a, estamos certos de que o digno professor trabalhará e se fará respeitar em
quanto suas forças lh'o permittirem, sendo n'esta solemne occasião o único professor que
se representou no salão da exposição Camoneana. Honra lhe seja.
Na vitrine do centro via-se exposto um pequeno busto de Camões, propriedade
do snr. Antonio Moreira Cabral. Este busto em madeira tem uma execução regular, e o
colorido está em harmonia com as descripções contemporâneas de Camões.
No fundo do salão, via-se egualmente um outro busto, em gesso, representando o
poeta.
Também vimos exposta uma garatuje que por casualidade observamos: eram
bonecos coloridos, que alguém disse ser -Luiz de Camões moribundo, em companhia da
mãesinha e do seu Jau!... E esta relíquia muito guardada dentro de um cofre de vidro! Parece impossivel que no salão se admittissem estes brinquedos infantis.
Porto, 24 de junho de 1880
Francisco J. Rezende

"O Commercio do Portuguez" - Porto/9.9.1880 - B.P.M.P.

ocumento n.° 227

BELLAS-ARTES
O CONCURSO D E PINTURA HISTÓRICA
EDE
PAYSAGEM
N'este concurso para pensionistas do estado, no estrangeiro, tem incontestável
direito ao logar de honra o snr. Ramalho, distincto alumno da Academia Real de BellasArtes, em Lisboa.
Não lhe fazemos favor, nem elogio.
São três os trabalhos de cada candidato. Os alumnos que se dedicam á pintura
histórica foram obrigados, segundo o programma, a executar uma figura nua, pintada a
óleo, uma cabeça humana e uma composição histórica, em harmonia com o assumpto que
lhes sahisse em sorte. Os candidatos que seguem o curso de paysagem foram obrigados a
desenhar uma figura académica, nua, uma paysagem pintada a óleo, copiada do natural, e
uma cabeça de animal.
A figura nua, desenhada pelo snr. Ramalho, analysada por qualquer dos lados de
que se compõe uma obra de arte, é o trabalho mais completo que se apresenta na
exposição. Toda a linha exterior do desenho é correcta; as massas são bem graduadas; o
claro-escuro reflectidamente estudado; a modelação escultural, sem todavia haver durezas
nem exageros; a execução é excellente. Parece-nos que a proporção geral do modelo vivo é
menos robusta, sendo mais franzina a copia de seu antagonista Pousão; convém notar que
este alumno está familiarisado com o modelo, e o snr. Ramalho, vindo da Academia de
Lisboa, não o conhecia...
Passando á paysagem do snr. Ramalho, diremos que o trabalho d'esté alumno é
um acontecimento. Se procuraes no seu trabalho o empaste, encontral-o-heis; se desejaes a
mais apropriada imitação da natureza, relativamente á pratica e forças do alumno, lá a
tendes; se quereis o effeito do sol, visivelmente o descobrireis em sua vigorosa paysagem. Se
amaes o arvoredo nas suas variadas formas e côr, está elle habilmente imitado. Os cedros,
as roseiras do Japão, e outras arvores que adornam o pequeno parque, vêem-se
caracterisadas com feição propria. Como é verdadeiro e áspero o terreno e as muitas pedras
da obra em desalinho, cobrindo uma grande parte da nova rua da Batalha! Como são bem
realistas as figuras dos pedreiros trabalhando, e alguns em escorçol
O alumno inteligentíssimo e pensador, applicando no primeiro plano do seu
quadro, á nossa direita, luz intensa nas pedras que projectam sombra bastante forte,

conseguiu notável effeito de optica, graduando com máximo cuidado, como se fora um
artista muito pratico, a luz de m o d o a enfraquecer-se

até ao extremo da rua em

construcção, resultando d'esté processo muita illusão nos terrenos, attenuando-lhe o snr.
Ramalho a monotonia com veladuras em diversos e bem calculados pontos.
A vedação do bosque, á nossa esquerda, construída com taboado, foi bem
executada pelo snr. Ramalho, sendo esta um dos pormenores difficeis de seu explendido
quadro.
Estando o auctor d'estas linhas u m pouco familiarisado com o colorido da
natureza campestre por havel-o estudado na camará escura, parece-lhe que o snr. Ramalho o
imitou de m o d o que bem merece o titulo de pintor realista, procurando com seu vigoroso
pincel ser sincero — na forma e na côr.
Se o digno leitor quizer acompanhar-nos, seguindo ainda este concorrente, vamos
encontral-o brilhante no seu ultimo estudo para completar o programma. Havendo o jury
preparatório resolvido que fosse copiada do natural pelos dous candidatos paisagistas uma
cabeça de jumentinho, foi o snr. Ramalho que nos apresentou a mais fiel copia. O pello em
desalinho, em lustro, sujo, próprio da edade, a parte musculosa do pescoço, o sentimento
no olhar e o desenho da cabeça, tudo, finalmente é digno de louvores, porque estamos
sinceramente convencidos de que se o snr. Ramalho fôr o preferido para ir estudar a Paris
- como é de inteira justiça - e voltar u m dia á pátria (o que não deverá fazer porque ella lhe
pagará como pagou a Luiz de Camões!...) não executará melhor u m trabalho n'este género.
Cedam, pois, os chamados professores a palma a este inspirado artista que tanto honra
Portugal.
Permittam-me os illustres leitores que saiamos um pouco do campo da arte
para informal-os de que o snr. Ramalho, tendo sido em tempo caixeiro n o Porto, por tal
m o d o se sentia artista que, deixando a nossa terra, lá foi para Lisboa, onde encontrou,
graças á Providencia, uma alma nobre, u m espirito elevado, o qual, pensionando o joven
alumno, tem a gloria invejável de ver hoje os fructos da sua abençoada generosidade, tão
rara, tão mesquinha em Portugal!...
Relativamente aos trabalhos d'esté concorrente, são os do snr. Pousão mais
inferiores, havendo sensivel differença na sua paisagem!
A modelação da figura nua do snr. Pousão é fraca ao lado da de seu antagonista
Ramalho. O claro-escuro é menos accentuado; o contorno exterior é bom; como já disse, é
mais franzina a proporção geral do seu modelo (que muito bem conhecemos) e que é o
m e s m o copiado pelos dous concorrentes.

A sua paisagem seria muito acceitavel se não estivesse em contacto immediate
com a do snr. Ramalho. O snr. Pousão, não comprehendendo bem as cores da natureza, só
é culpado n'esta falta o defeito das suas lentes. O arvoredo, supposto ser tractado
largamente, não tem a feição propria; os terrenos são monótonos, e falso o tom geral; mal
conhece, por emquanto, o snr. Pousão, a luz propria de cada corpo, segundo o estado
atmospherico, as sombras d'esse corpo, e a sombra projectada, que é diversa. O modo
como executou o ar, e o coloriu, é importado do estrangeiro onde ha uma escola de
estouvados que não quer seguir a sabia escola allemã de paisagistas, brilhantemente
representada na ultima exposição de 1878, em Paris. De este defeito também se resente um
pouco o ar na paisagem do snr. Ramalho. A cabeça do jumentinho é digna de elogio,
attendendo-se á sua limpa e franca execução, ao seu desenho, menos á similhança com
animal, que não parece o mesmo que executara o snr. Ramalho.
Estamos diante dos trabalhos dos dous concorrentes de pintura histórica. O
nosso hospede, snr. Condeixa, houve-se de um modo digno no colorido e no vigor da sua
figura núa, que é palpitante de vida, embora se descuidasse um quasi nada no hombro
direito, em toda a perna direita, e na tibia esquerda, quando contornou. As carnes de seu
joven modelo téem bellezas que nem mesmo seu auctor as comprehenderá senão quando
se extasiar ante as grandiosas e magicas telas de Rubens, e d'outras do seu tempo, e
d'alguns pintores da escola franceza actual, como Bauguererau, e de outros da escola
allemã.
Se alguém tentar contra seu formoso trabalho, só porque o snr. Condeixa foi
menos cuidadoso em alguns pontos, relativamente a desenho, responda-lhes que o chefe
immortal da escola flamenga, como Homero, também algumas vezes dormiu, acordando
todavia inspirado por Deus para legar á posterioridade suas preciosas allegorias e o seu
incomparável «Descimento da cruz» em que se exalta a soberana realeza do génio.
Anatomicamente observada a figura núa do snr. Condeixa, ella revela os
conhecimentos de seu auctor n'esta parte de organismo humano, estudo a que tantos annos
se dedicou o grande Miguel Angelo!
A cabeça de mulher, cópia do natural, sentimos dizel-o com franqueza de que
somos capazes, é pobremente desenhada! - mas tem vida, e o tom das carnes é rico,
relativamente ao mesmo trabalho do snr. J. Pinto.
A cópia executada por este ultimo alumno da nossa academia, é correctamente
desenhada, estylo agradável, alguma dureza nos contornos, e alguns tons inadmissíveis.

A sua figura núa caminhou para o idealismo, como a do snr. Condeixa para o
realismo. E' para sentir que, não sendo o snr. J. Pinto colorista, não encontre quem lhe
prepare a paleta de modo a fazer-lhe comprehender, assim como á maxima parte dos
nossos alumnos, quaes as tintas mais apropriadas para esta encantadora qualidade da
pintura a óleo...
Sombras e meias tintas térreas, esverdinhadas, sujas, não se applicam nas carnes!...
E' um crime.
O esbocêto, assumpto tirado da historia romana, apresentado pelo snr. Condeixa,
representando a mãe dos Grachos, é tímido como execução, agradável como tom geral,
distincte moralmente encarado. Em quanto a vaidosa romana mostra sentada suas ricas
jóias a Cornélia, esta, approximando-se com seus dois filhos, chegados a si, um mais tímido
que o outro, parece dizer-lhe apresentando os innocentes: - «São estas as minhas umcas
jóias.»
O alumno que d'esté modo comprehende o amor maternal, e o sentimento
elevado de uma dama distincta pelo seu talento, tem já um logar nobre entre seus
condiscípulos.
No esbocêto do snr. J. Pinto, Cornélia não é a adorável mãe dos Grachos, mas um
phantasma, desculpe-nos o termo, a quem falta empunhar uma espada, vendo-se de cada
lado seus filhos puchando-lhe pelas brancas roupagens.
A dama sentada não é mais feliz, sendo bonito o effeito de luz.
O nosso juízo, sem paixão nem favor, ahi fica. Aguardemos a decisão do tribunal.
E' de crer serão considerados, - como irmãos — todos os quatro concorrentes,
porque uns e outros são filhos das nossas academias, assistindo-lhes, perante o jury, o
mesmo direito de rectidão, imparcialidade e justiça, porque todos téem talento.
Porto, 1 de agosto de 1880.
Resende
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FOLHETIM
APONTAMENTOS D E VIAGEM

(NOTAS DE UMA CARTEIRA)
Quando ao atravessar a ponte sobre o Douro vemos, ainda que rapidamente, esse
incomparável panorama com que a natureza ornamentou um dos arrabaldes do nosso
heróico Porto, triste coisa é lembrar-se a gente que não tornará a encontrar senão ao passar
em frente de Coimbra outro quadro assim, senão tão bello, pelo menos por egual
interessante e gracioso.
*
N'umas estações o amor, o cuidado para umas flores nos pequenos jardins que os
chefes mandam arranjar para seu recreio nas poucas horas d'ocio que podem ter; n'outras,
o despreso, o abandono, a immundicie.
*
Uma mulher da republica de Andorra, minha companheira de viagem, teve a
paciência de trazer para Portugal o seu magnifico cão, e recondusil-o para a cara pátria.

Na estação de Portalegre esperavam os passageiros que se destinassem a outro
ponto duas diligencias que para credito nosso deveriam ser inutilisadas na ponte de S.
João...

No Crato já ha flores na estação; substitue-as um grande deposito de cortiça que
nós exportamos para a Inglaterra, mandando elles, os nossos amigos e alliados, em troca, umas
rolhas que lhes pagamos pontualmente. Faliam três viajantes em trigos, queixando-se de
que o anno vae mau; que diriam elles então se tivessem visto o cometa que hoje
contemplamos perpendicular á estrella polar, n'esta grandiosa praça da Concordia, á meia
noite, emquanto o omnibus não nos conduz a Batignolles? Então julgavam elles para
sempre perdida a sua agricultura. Saindo d'aqui os três gordos sujeitos dotados de
magnificas vozes de baixos profundo, fique só com o fiscal do governo — que sepulchro!

Ao passar em Assumar avistamos a povoação que se encosta ás ruínas
imponentes, enegrecidas de um grandiso templo que torna mesquinhas as outra habitações.
Em Santa Eulália apparece novamente o gosto pelas flores em um jardimsinho ao
lado da estação cuidadosamente tratado. Cada tolo com sua mania : alguns chefes preferem
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as hervas bravas por mais comprehensiveis; outros, essas mimosas obras da creação que no
peito das damas, no casaco dos elegantes, n o interior das habitações e nas telas dos
pintores, tiveram e terão eternamente o primeiro e o mais querido logar.
*
Lá fica já ao longe a nossa praça de Elvas, branca c o m o u m lençol, se um dia, o
que não devemos esperar, as bailas hespanholas não forem ennegrecel-a... Ahi passa agora
rapidamente sobre o riacho que nos separa da Hespanha o comboio em que vou; nunca vi
separação de reino para reino tão pobresinha!
Estou em Badajoz. Graças á Providencia já não são, como outr'ora, tão exigentes
os senhores guardas da alfandega do reino visinho. Triste coisa é vermos, porém, os nossos
empregados sem apparencia alguma com a qual se façam respeitar, ao passo que apenas
chegamos á estação, se nos impõe logo o ar marcial dos carabineiros e dos fiscaes pelo seu
uniforme; entre nós não recommendam os governos de motu-continuo que o soldado traga a
sua farda limpa, a cabeça erguida e a luva calçada; é preferível o lustro sebento das golas, a,
mão nua estando em serviço.
Bem fazem a guarda municipal e os guardas civis, que se esmeram em se fardar
c o m toda a limpeza, porque é esse o único meio de conquistar o inimigo mulher, que em
todas as ruas e becos do Porto os assalta para polir-lhes cuidadosamente os botões da farda
e a cadeia do relógio.

Quasi nos limites da nossa pátria, que eu deixei por alguns dias, era b o m o aspecto
das vinhas, quando ellas aqui, ao passar-se p o r entre essas extensíssimas planícies de
Bordéus, apresentam, na maxima parte, a côr amarellada, as cepas nuas como infelizmente
succède no nosso D o u r o , onde estão quasi calvas aquellas altivas montanhas que eram o
enlevo dos olhos e a riqueza da nação.
Ha proprietários em Bordéus que se vêem na dura necessidade de trabalhar, como
succède hoje a u m individuo, m e u companheiro de viagem, o qual recebendo como
producto das suas vinhas, vinte mil francos, não tem hoje com que cultive o que lhe resta!

Uma das classes que caractérisa singularmente a nossa visinha Hespanha é o
vadio, o mandrião, o larapio, entes encantadores que nos cercam por todos os lados ao
chegar ás estações, principiando esse interessante quadro em Badajoz para acabar em
Hendaya! e tendo o seu lado esquerdo em Tuy e o direito nas proximidades de Marselha,
fronteira de França.

D'antes quando se gastavam dias em diligencia atravessando os desertos de
Castella-velha, com grave risco da vida e da bolsa, custava um jantar nas chamadas fondas
onde paravam os carros, uma peseta, hoje que desappareceram esses longos dias de
enfadonhas viagens, temos em lugar de fondas, óptimos restaurantes, e muitos d'elles tanto
ou mais aceados que os de França; d'antes, n'essa Hespanha que foi e será sempre a terra
dos terriveis salteadores, só tinha-mos a tratar nas mencionadas fondas com o moço, hoje
apresentam-se nas diversas estações onde demora mais o comboyo as donas dos
restaurantes perfeitamente bem vestidas, mostrando-se nobremente no balcão, emquanto
os creados, tão engravatados e limpos como em outras nações nos servem atenciosamente,
tendo os viajantes sempre cravados em si os olhos penetrantes e bellos das formosa
proprietárias para que ninguém saia sem pagar.
A limpêsa, o aceio, o luxo, a óptima cosinha já não podiam ser pagas por uma
peseta, mas por seis ou sete tostões, quando o viajante se senta á meza.
Um certo abuso que se dá entre nós está banido para cá; é o abuso em que
notavelmente se distingue o proprietário do restaurante de Coimbra, que servindo-nos a
sopa de modo a esfolar-nos as guellas, arranja as coisas de maneira que ao tocar a sineta
para partir o comboyo, paga o passageiro 500 reis e sea com a boca escaldada e o ventre
sem alimento.
Por cá felizmente para proveito e economia do estrangeiro paga-se só o que se
pede nas estações onde ha restaurante, embora custe um prato de sopa, que não seria
sufficiente para uma creança, seis ou oito vinténs.
*
Cabeça dei Buey é uma povoação importante onde servem perfeitamente, e em
Puerto Llano o serviço é egualmente bom, sendo nas platas-formas substituidos, á primeira
vista, os empregados por grande numero de senhoras, algumas formosas, todas
sympathicas, e distinctamente vestidas.
N'este logar já apparece a estação enfeitada com jardins que á falta de tempo e
cuidados do seu chefe vão creando erva; grandes rebanhos de carneiros magníficos como
abundam em Hespanha povoavam estas immediações, o calor tropical e o reverbero da luz
projectada sobre os trigos seccos também martyrisa o viajante, que tem ao menos a
consolação de ser, com raros intervallos, acompanhado pelos carabineiros ás vezes
atacados do somno durante o trajecto que fazem como quaesquer outros mortaes. Com o
seu uniforme vistoso vel-os tombar a cabeça imitando o cura rubicundo ao tocar corneta

na sua borracha, faz-nos esquecer por m o m e n t o s a enfadonha e m o n ó t o n a marcha dos
comboyos.
Sendo hoje rápidas as viagens, como sabem, cançam mais o espirito humano do
que as que nós, quando novos fazia-mos do Porto á Foz n'aquellas alegres carroças tiradas
p o r bois.

E ' coisa notável, que n o serviço agricola se não veja uma só mulher na ceifa dos
trigos, quando por desgraça do nosso já tão pobre paiz, raro é ver, especialmente no
Minho, trabalho em que o numero das mulheres não seja muito superior ao dos homens! Progresso negativo da emigração para a America que nos tem roubado a melhor riqueza
que possuiamos - os braços humanos - que lá vão servir o Brazil, povoando os seus
cemitérios e os seus sertões os cadáveres de centenares de nossos irmãos!...

Finalmente, meus caros, depois de tantas vezes ouvirmos a voz nasal e prolongada
dos empregados hespanhoes cantando-nos o - Viajem ai tren - quando ás vezes nenhum se
encontra fora das carruagens; e a voz das raparigas apregoando a sua -Aguardiente y
rosquilhas - avista-se Madrid ao longe por entre a neblina, parecendo que a cidade coronada
está sempre á mesma distancia, apesar da velocidade do trem.

Confesso-lhes que me surprehendeu a elegante estação do ferro e crystal que os
hespanhoes construiram desde a ultima vez que passei em Hespanha com direcção a esta
capital, vindo do Porto.
O que é imperdoável, vergonhoso mesmo para uma nação orgulhosa e rica como
esta, é que ainda esteja b e m perto do imponente palácio real aquella estação do caminho de
ferro do norte, feita de madeira, que eu já conheço assim desde 1867? T u d o alli é immundo,
escuro e sem ar! N ã o nos queixemos pois só de nós, que cá e lá...
(Continua)
Francisco José' Resende.
Paris, 5 de julho d e 1881.
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FOLHETIM
APONTAMENTOS D E VIAGEM

(NOTAS DE UMA CARTEIRA)
(Continuado do n." 158)
A arte de empalmar dinheiro á gente, roubando-lh'o dos bolsos, passando nos
moedas falsas, dando-nos nos trocos menos dinheiro, ou ficando com o que, por falta de
pratica damos de mais, está em Madrid altamente desenvolvida, substituindo d'esté modo o
amável facalhão de ponta e mola.
*
Uns reverendos gordos, lustrosos, rubicundos, bonitos mesmo, viajam hoje em
grande escala desde que a gente deixa Badajoz.
E nem em Hespanha nem aqui em França é fácil encontrar signaes evidentes de
penitencia nas suas phisionomias; na Hespanha são de uma amabilidade para as damas mais
do que manda o Evangelho: e ellas, novas e encantadoras como as vi no comboyo e em
algumas estações, attendiam-nos com candura filial em quanto elles descançavam das suas
fadigas espirituaes...
- Não ha como ser padre!
*
Atravessamos o Mansanares sobre uma solida ponte; e ao presentir o seu
nauseabundo cheiro e a immundicie dos regatos que são as suas aguas, onde á falta de
outras se lavam as roupas das nobres madrilenas, tive novamente saudades das aguas do
nosso bello Douro pela sua abundância, côr e transparência!
Diz o regulamento dos caminhos de ferro portuguezes que chega o trem a Madrid
ás cinco horas da manhã, nós porém chegamos ás sete! De duas uma : ou ha erro de
imprensa ou irregularidade no serviço em Hespanha.
*
Serviço que n'esta nação é muito regular, regularissimo mesmo, é o de matar
touros, tendo eu visto um, morto, atirado na encosta do terreno proximo de uma estação,
e, pela conversa dos que entraram, notei que a matança fora grande e digna de corações
bem formados!
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Nas ruas de Madrid vi uma creada que para não se incommodar atou u m cordel
na cesta prendendo-o ao pescoço do animal que aos trambulhões, e ás vezes quasi
asphixiado, ia seguindo como podia a barbara muchacha.
*
A o sair das estações de Madrid somos tão perseguidos pelos moços, agentes de
hotéis e cocheiros seguindo-nos a muita distancia, que se torna necessária a intervenção
policial como d'esta vez me succedeu.

Parece que a elegância parisiense já foi mais notável aqui, querendo levar-lhe a
palma as senhoras madrilenas; de antes ficava-se desapontado, e isto apenas ha três annos,
quando, habituados a ver desde a modesta obreira até á mais distincta dama, o pé
perfeitamente calçado com o sapato que então se usava de entrada descoberta, deixávamos
Paris e entravamos em Madrid.
Hoje pelo contrario, a mesma criada madrilena que mal se ataviava para ir ás
compras, enfeita-se bem, anda muito aceiada e b e m calçada.
A thesoura da modista parisiense e os coletes de espartilho téem aperfeiçoado de
tal m o d o os corpos das aristocráticas damas hespanholas, que não é raro vê-las no geral tão
elegantes como as mais elegantes parisienses, e mais nobres n o porte, com mais alma, mais
coração, revelando-se

este sentimento

na expressão

das phisionomias; todavia

em

Hespanha assistem as senhoras ás touradas e louvam os capinhas dando palmas, atirando
prendas aos assassinos dos touros!...
Mas, bellezas em phisionomias femininas como se encontram a cada m o m e n t o
n'aquella Madrid, isso é raro ver-se aqui; o orgulho das damas parisienses accentua-se
notavelmente; seja em caminhos de ferro, nos theatros ou nos carros americanos, as
senhoras olham-se de travez, mas não se faliam; e aquella senhora que passar ou se sentar
fronteira a outras, passa por uma analyse rigorosíssima.

E m toda a parte o m u n d o é o m e s m o , me escreveu um dia Francisco Gomes de
A m o r i m n ' u m album que possue e elle tem razão.
Pensava eu, quando estive em Madrid que n'aquella capital já haveria uma
magnifica praça de mercado, não direi com as proporções das Halles Centrales de Paris, mas
em harmonia com a população d'aquella capital; enganei-me, porém, ficando desapontado
ao ver na Praça dei Carmen o mesmo mercador que ha vinte e tantos annos lá estava,
cheirando mal como cheirava então; e tão alto, que em volta das barracas toca a gente com

a cabeça n o tecto, sahindo difficilmente com o casaco limpo ao passar n'aquelles bêcos
estreitos, onde toda a qualidade de legumes, e carnes ensanguentadas t o m a m quasi a largura
das passagens!!
E u bem sei que aqui, em Paris, na formosa e alegre capital, ainda estacionam ás
portas de muitos estabelecimentos carros de mão, com legumes, peixe, etc., etc., e que ás
portas das hortaliceiras ha uma exposição constante de legumes com tristíssima apparencia,
que na nossa praça do Anjo estariam já inutilisados por baixo das mezas; mas ao menos
sendo as ruas largas, soffre-se, tolera-se esta espécie de roupa suja á vista de toda a gente;
em Madrid , porém, aquella alpercata, e pé nú, a camisa arregaçada no h o m e m do povo,
aquelle lenço em forma de coroa, cingindo-lhe o negro e curto cabello, aquella ausência de
limpeza nos pés e nos braços, tudo revela e revelará sempre em Hespanha o instinto do
sangue e o adorno inseparável do facalhão; ainda assim no repelente aspecto da falta de
limpeza nas classes inferiores, o Porto leva a palma a todas as cidades! Triste é dizel-o, mas
é a pura verdade.
E também em parte alguma c o m o no Porto a gente vê essa alluvião de vadios, de
garotos selvagens, que são o inimigo implacável do exterior das propriedades, do arvoredo
e da humanidade, armados impunemente das pedras com que muitas vezes obsequeiam as
pessoas que transitam nas ruas!! N e m aqui nem em Madrid se vêem as paredes todas
riscadas, com nomes e contornos obscenos como ahi.
*
Madrid

na

sua

proporção

relativamente

a Paris

marcha

mais

apressada.

Construem-se palacetes riquissimos, como os melhores de Paris, a principiar na grande
avenida de Recoletos até ao edifício da Exposição de bellas artes, seguindo os trabalhos de
desaterros para novas ruas até á Praça das Descalças, bairro Salamanca, etc.
*
A marqueza de tal, tendo mandado edificar n o passeio dos Recoletos um
principesco palácio, como não lhe agradasse, mandou-o demolir para ser reconstruido!
Perguntando eu a um dos operários a edade d'essa senhora, respondeu-me que andava nos
seus cincoenta e tantos annos, e que era uma das primeiras fortunas de Madrid; ao passo
que esta senhora atira para fora do bolso com grandes sommas, quantos infelizes sem
pão!... O m u n d o é assim!
Se por um lado caminha a passos largos o progresso material, por outro vae na
vanguarda o progresso moral, educando-se em conventos dirigidos por irmãs da caridade e
jesuitas centenares de creanças, braços roubados ao trabalho e á famiha!...

*
A praça Maior em Madrid que eu conheci immunda, que se atravessava de noite
com muito custo á falta de lampõeões, está hoje completamente reformada, sendo
substituido o nome antigo pelo de Praça da Constituição. Em volta da estatua collossal, em
bronze, de Carlos III, já não ha barrancos, mas um jardim arborisado com gradeamento em
volta, cujas portas, á falta de melhor ideia, são fechadas com arame de ferro galvanisado,
que o empregado torce á mão á noite, para destorcer pela manhã seguinte ás 6 horas.
As quatro faxadas interiores da praça estão concluídas agora, e do lado do relógio
pintaram nas paredes figuras allegoricas a cores; raspada toda a cantaria, tratam de pôr
novos capiteis onde se lê nas duas inscripções gravadas, ou pintadas nas laminas, o seguinte
: Foi obra principiada por Filipe 3 o , restaurada em 1880. A estatua de Carlos 3 o é uma
excellente obra d'arte; mas o cavallo que pelas suas proporções poderia facilmente engulir o
cavalleiro, é quasi cilíndrico, e poderia ter servido para o cerco de Roma.
Debalde procura a gente em Madrid um restaurante decente, e se algum apparece,
está muito encapotado para que não entre ar, nem luz, nem a vista dos curiosos. Estive
n'um d'estes rarissimos restaurantes onde mal se viam alguns individuos que como
envergonhados satisfaziam a primeira necessidade da vida. Aqui os truiteurs ou pequenos
restaurantes invadem quasi todos os boulevards ou avenidas de Paris, e a fileira de mesas e
freguezes não tem conta, tomam quasi a grande largura d'alguns passeios. Muitos
apontamentos tenho ainda na minha carteira que lhes remetterei para o seu apreciável
jornal, se os julgarem dignos d'algum interesse.
{Continua)
Francisco José Resende.

Paris, 5 de julho de 1881.
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Meus bons amigos,

No dia 28 de Junho proximo passado, tive a fortuna de poder ver no grande salão
da Escola de Bellas-Artes os trabalhos dos alumnos pensionados em Roma pelo governo
francez. A entrada era pelo lado do cães; na primeira sala da entrada, ao rez do chão, estava
representada a esculptura,m a gravura em chapa, cunhos, pedra fina, e alguns desenhos.
Principiando a minha analyse da direita para a esquerda, observei uma estatua
colossal, em gesso, e outra em mármore, representando a «Idade de ferro» executadas
ambas pelo alumno de 4 o anno, mr.Lanson. Esta figura está de pé, e, tendo a lança na mão
direita, estende o braço esquerdo para a frente, vendo-se prostado a seus pés outro
guerreiro. E'um estudo grandioso em que se revellammuitos conhecimentos sobre o
modelo vivo; porém, ainda que o tronco seja bom, e apropriada a expressão da
physionomia, não se pode admitir o mau effeito que produz a perna direita, apresentandose hirta e de más formas. E se no gesso é sensivel este defeito, mais saliente se torna elle na
estatua em mármore, cuja copia ficou por concluir.
Mr. Cordonnier, estudante de 3 o anno, apresentou um trabalho em barro cosido,
que intitula«Estudo.» Nem tanta modéstia! O estudo é de tal ordem, que por momentos
me pareceu contemplar uma mulher velha e não uma esculptura! N'este género confesso
que ainda não vi por aqui cousa superior, nem com tanta vida, nem melhor encontrei na
ultima Exposição Universal de Paris, tão pouco na de Madrid, onde se apresentaram
distinctamente D. Raphael Ataché, e D. N. Carcasó.
Em seguida a este óptimo retrato de velha, apresenta-se-nos o esboço de uma
estatua em barro cosido, graciosissima com relação ao seu movimento e notável como
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proporções geraes: medirá 3 palmos dálto.—Seu auctor, mr. Grasset, alumno que era de 2 o
anno, já não existe.Intitulára elle o seu estudo « Ensaio á caça.»
Mr. Tajel promette honrar a sua pátria, e a prova d 'isso é o trabalho que enviou
representando, em grandesa natural, em meio relevo (gesso) « O joven poeta moribundo»
que, sentado, se apoia no anjo que por taz d'elle e de pé lhe está segurando a cabeça com
uma mão, na acção de erguer-se da terra, em quanto que com a outra lhe offerece uma

coroa.
O moribundo, meio nú, exprime o mais doce sentimento na physionomia, vista de
meio perfil, tendo o braço esquerdo caido e na mão direita a penna que descança sobre o
papel; no fundo vê-se um túmulo por onde sobe a hera. Panejamentos, proporções,
desenhos do nu, tudo é excellente nas duas figuras; e note-se que este alumno completou o
seu I o anno em Roma!
Mr. Tajel, alumno do I o anno, enviou de Roma a estatua de Discobole, copia
executada em mármore com a maxima perfeição. Esta obra pertence ao Estado.
Mr. Bottée, estudante do 2 o anno, é um talento superior. Apresentando em meio
relevo a imagem de S. Sebastião, não só concebeu o sentimento elevado do seu mártir, que
vemos com a cabeça pendida, mas poz ainda em pratica a sua concepção idealisando a
phisionomia do moribundo que é um primor. O corpo pendido do tronco em que o santo
tem preso o braço direito é tratado com saber e consciência; tudo está estudado, tudo feito;
a mão direita collocada sobre o coração, a parte anatómica de toda a figura humana,
admirável! Pelo lado superior vem o anjo com a coroa. Tsto não é o apregoado realismo,
ou antes materialismo sórdido, tanto em moda nosestouvados imberbes de fresca data, que
tem aqui em Paris muitos camaradas prestes a lançar a arte no abysmo, como a Communa
lançou Paris.
Do mesmo mr. Bottée esteve exposto um baixo relevo em pequenas proporções,
intitulado_ Bijou du printemps, em gesso, que é igualmente um mimo de execução e de
poesia.
DESENHOS-Mr. Boisson, alumno do 4 o anno, apresentou 0 amor sagrado e o
profano, (copia de Ticiano), e a Virgem e o menino Jesus, (copia de Bellini).
Mr. Dubois, alumno do 2°anno, mandou uma copia da Venus, desenho muito
secundário!
GRAVURA EM MEDALHA - Era notável a de mr. Bottée, sob o pento de vista
de composição, representando a agricultura; como buril está-lhe eminente o nosso celebre
Molarinho. Também apresentou um busto em Onix, que era notável.

A gravura em aço executada por um estudante do 2 o anno, representando o retrato
de Angelo Doni, é vigorosa e um trabalho notável no seu género, recordando o estylo de
Raphael Morguen.
Depois de vistos estes trabalhos, que o publico observava com grande interesse,
subi a graciosa escadaria que dá acesso para o primeiro andar, parando a cada momento
para vêr as notáveis copias de grandesa natural, feitas por distinctos artistas francezes em
Italia, Hollanda, Hespanha, etc. O Christo morto, de Ribera, é um assombro, e bem assim a
Lugubre barca de Miguel Angelo; as copias de Raphael, Rubens e outros, que estão no
mesmo logar, são fielmente executadas.
Entrando no salão estavam, á nossa direita, os trabalhos de pintura, desenho e
aquarelas: à esquerda, a architectura.
O primeiro quadro a óleo, pertence a mr. Bramtot, estudante de I o anno, é uma
figura nua, de grandeza natural, representando Ixion. O paciente, de costas, em attitude
violentíssima, está preso a uma grande e solida roda com cordas fortes, tendo a perna
direita dobrada sobre a chapa, a esquerda estendida, e cravados ambos os pés.Tudo está
sacrificado ao protogonista; a expressão do rosto, apesar de se ver muito cahido para traz,
revelia perfeitamente o desespero dàquella alma, que tenta asphyxiar a serpente que tem na
mão direita.E' sombrio, é quasi negro o ar, rompendo pela parte inferior as chammas e o
fumo.
Pareceu-me que mal se poderia adaptar-se o pé esquerdo à chapa da roda, por estar
a perna

estendida; mas, pecados

todos

nós

os temos,

e só não

possuímos,

desgraçadamente, em Portugal, quem saiba pintar uma figura assim, que se recomenda pelo
óptimo desenho, pela naturalissima côr, pelos grandes conhecimentos anatómicos, e pela
séria execução, inspirada da eschola do eminente pintor mr. Bouguereau. Esta formosa tela
terá cerca de três metros d'alto.
O segundo quadro pertence ao estudante do 2 o anno, mr. Schommer: tem por
titulo L Í baiser mortel, tirado d'uma legenda brazileira. A execução pareceu-me um pouco
tirnida.
O assunto é assim resolvido: Uma dama nua sentada em cochins de pennas,
veludos, sedas escarlates,pelles, etc., abraça a cabeça do amante, quasi moribundo,
encostando-a a si; e elle, o desditoso, tendo a mão esquerda entr-aberta, agarra o manto que
o envolve, com a direita: é n'esse braço que a morte envolvida também em seu negro
manto, e de costas, lhe toca com a parte óssea da mão.

O traje do h o m e m caractérisa b e m os costumes da America; e a amante, formoso
modelo de 16 primaveras, recebendo

apenas luz na parte inferior do corpo, mas luz

brilhante, sendo muito transparente a sombra, chama toda a attenção do espectador para
esse ponto, deixando nas trevas o vulto sinistro da morte.
Mr. Chartran, pensionista de 3 o anno, estando em Veneza, fez o estudo de uma
mulher do povo, de grandeza natural, que ficou por concluir. A cabeça da mulher tem vida
e expressão de dôr moral, na attitude em que se encontra, olhando para o ar, e com as
mãos cruzadas sobre o joelho.
Apresentou também uma copia de Paulo Veronese, figuras de grandeza natural,
representando

o Casamento myistico de Santa

Catbarina, sendo

esta magnifica

copia

propriedade do Estado. N ã o conheço o original, mas à vista da copia fico convencido que
foi uma das obras mais primorosas que legou à posteridade aquelle immortal pintor
venesiano. A maxima parte dos materialissimos pintores actaes riem diante d'estas obras
sublimes, inspiradas pela religião consoladora do Crucificado!
Que formosa e divina é a physionomia da Virgem e de santa Catharina tocando
com a extremidade dos dedos n o corpo do menino Deus! E haverá nada mais angélico do
que o rosto do anjo formando grupo entre estas duas figuras, e a candura dos outros dous
anjos que no primeiro plano lêem? C o m o são vaporosos, graciosíssimos os chérubins que
entre nuvens variadas na cor e na forma descem do alto trazendo coroas!
Collocando-nos em distancia perece que os corpos se destacam perfeitamente uns
dos outros. Esta tela medirá quatro metros, se me não engano.
O alumno do 4 o anno, mr. Wencker, enviou a Roma a Predica de S.João Chrystomo
contra a imperatriz Eudoxia, quadro de grandes proporções que está por concluir.
A composição é vasta, agglomerando-se os assistentes em atitudes naturalissimas; o
jovem artista escolheu de preferencia a gente do p o v o , e cada uma d'estas figuras, sentadas,
exprime irreprehensivelmente, quer pela atitude quer pela physionomia, o sentimento que a
domina ao ouvir da boca do sacerdote, collocado n o púlpito e voltado para a imperatriz em
attitude arrogante, as palavras que elle lhe dirige. E ella, a altiva creatura, apesar de não estar
concluida esta parte do quadro, entre as damas que na varanda lhe fazem corte, encara com
ar soberbo o venerando sacerdote.
O m o d o de pintar d'esté artista e a sua côr inclinam-se mais para a escola
hespanhola : e, como a luz projectada das figuras vem do alto, a ilusão optica é
surprehendente, não sendo menos para admirar a variedade de physionomias, que
supponho serem todas retratos.

Também se vêem duas aquarellas, uma representando S. Jorge,figurasbem movidas
e habilmente bem tocadas; a outra, a Oração sobre a barca, tocada com muita liberdade; são
trabalhos de estudantes do 3 o anno.
Dous desenhos mais, copias um de um baixo relevo de M. Angelo, outro de pintura
clássica, obras de estudantes de l°anno, completam esta secção.
Na secção de achitectura dão muita honra à França os pensionistas em Roma.
Óptimos trabalhos em escala grande, de monumentos Romanos, de Pompeia, Veneza,
Palestrina, sendo no entender dos peritos de grande valor artístico e scientifico os grandes
cartões que representam o templo da Fortuna. O numero dos trabalhos expostos subia
talvez a cincoenta. Este oprimo e elegante salão tem revestidas as paredes com copias dos
grandes cartões de Raphael que vi há annos em Hamptoncourt.
E' riquissima a colleção de copias que se admiram no salão de honra da Escola de
Bellas-Artes, principiando pelas figuras bíblicas collossaes, copias exactas dos frescos de M.
Angelo, na Capella Sixtina, as quaes adornam o tecto do mesmo salão. A Ascensão, copia do
imortal quadro de Ticiano, que foi a sua gloria, e a copia d'outro quadro representando a
Morte de S. João Dominicano, também de Ticiano, cujo original foi reduzido a cinzas n'um
incêndio; a Madona de Julio Romano; o Papa Leão X, de Raphael; a admirável copia de
Rembrant representando Uma lição de anatomia é um assombro de verdade! Todos os
discípulos que escutam a lição do mestre estão como vivos deante do cadaver banhado de
luz brilhante: parece estar realmente sobre a meza. E além das copias dos melhores quadros
de Raphael muitas outras me chamariam repetidas vezes áquelle adorável templo!
Voltando novamente a ver os trabalhos dos pensionistas em Roma, era vedada ao
publico a entrada n'este importante salão, porque o jury não tardava a ir julgar os cincoenta
a sessenta estudos do modelo vivo executados pelos estudantes de esculptura. Pareceramme todos bem proporcionados, accusando as bem accentuadas formas do modelo. Era
curioso ver os alumnos, de blusa, cada um a retocar o seu trabalho antes da chegada do
jury.
Um d'estes dias, por intervenção de meu antigo mestre e distinctissimo amigo, mi.
Yvon, consegui ver os trabalhos de concurso dos estudantes de architectura, que subiam ao
numero de oitenta e tantos. Que variedade e que caprichos de ornamentação e de
architectura!
O assunpto dado era Um Casino em que a arte, dizia o programma, devia ostentar
tudo quanto há de mais belo.

E realmente, de grande fertilidade e riqueza de imaginação eram algumas d'estas
obras!

Até breve.

Pans, 9 de julho de 1881.

Francisco José Resende
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II
Meus bons amigos.
O governo da republica franceza houve por bem retirar da galeria principal do
Luxembourg o primorosíssimo quadro de Muller representando Uappel des dernières victimes
de la terreur.

Já em tempo descrevi, segundo as minhas forças, este poema da Arte, e confessolhes que tal medida me revoltou, pois que, se o actual governo mandou gravar nas fachadas
de todos os estabelecimentos públicos, egrejas etc., as três sagradas palavras - liberdade —
eguladade — fraternidade, para que vem elle agora encarcerar, senão na Bastilha, pelo menos
em algum sótão, uma das glorias da arte moderna em França?
Se isto é progresso, se isto é liberdade, então não sei que significam essas duas
palavras ou mesmo as três com que catéchisa o povo!...
Não sei também que mal fizeram á republica actual as notáveis telas de Paul de la
Roche e de Horace Vernet, que existiam na mesma galeria.
E' que os mortos já não téem influencia na sociedade...
Verdade seja que beneficiou o publico abolindo o tributo dos guardas-chuvas e
bengalas, por que se pagava um ou dous soldos, permittindo que a gente suba com ellas, o
que não evita que algum dia soffra uma estocada qualquer das obras d'arte que adornam
esta formosa galeria.
O celebre e festejado pintor mr. Bouguereau está gloriosamente representado
entre muitos notáveis artistas, com o seu quadro de grandes proporções que eu não
conhecia — A Venus, sobre as aguas, cercada de tritões, nereides e golphinhos etc. Esta
obra distingue-se entre tantas outras que a cercam por suas eminentes qualidades.
A Venus, de pé, sobre uma concha, tem os braços erguidos pegando na a
bundante trança de seu cabello, pendido o rosto maviosissimo e bello sobre o lado
esquerdo!
Não ha sombras n'este sublime quadro, que como em todos os do grande artista
as suas sombras são luz, e sol brilhante a luz directa. Apenas um filete luminoso contorna o
lado direito da figura principal, vendo-se na sombra, que o não parece, a modelação d'esté
gentil corpo de mulher, que eu não conheço mais perfeito nos quadros clássicos nem nas
estatuas. A' direita de Venus um grupo formado pelo tritão e as nereides, invejável
contraste de cores entre o corpo masculino e feminino; no plano inferior meninos sobre os

golphinhos , com a cutis tão natural que se chega quasi a uma illusão! - A' nossa esquerda,
outro tritão abraçando uma nereide, e mais no alto, fazendo fundo á Deusa, um gracioso
grupo de meninos apparecendo e desapparecendo por entre as nuvens vaporosas.
Flandrin, o eminente Flandrin, o Raphael de França que deixou nos templos de
Paris rasto luminoso da religião christã, poetisada nas adoráveis imagens que enchem as
igrejas de S. Germano des Près, S. Vincent de Paul, e outras, está perfeitamente substituído
pelo actual Bouguereau, que é idealista de primeira plana, interpretadando a mythologia e a
religião com a maxima philosofia, e juntando a esta preciosa qualidade a de um
correctíssimo desenhador, e de um pintor que segue a execução raphaelesca sem se
importar com os furiosos trolhas que aviltam a arte ...
Tendo eu recebido a subida honra de ser apresentado a mr. Bouguereau por meio
de uma carta com que me obsequiou o meu respeitável e antigo mestre mr. Yvon,
considero-me feliz pelo modo familiar com que fui recebido por este eminente pintor, que
vive retirado do grande e infernal bulido parisiense, na rua Notre Dame des Champs, para
os lados do Luxemburgo. O seu salão de estudo e trabalho é no ultimo e terceiro andar da
casa que habita, confortável e luxuosa como a de mr. Yvon. Recebido com maneiras que
desde logo me penhoraram, encontrei o grande artista em mangas de camisa, e vestido de
preto; a sua physionomia, distincta pela regularidade das feições, pela côr dos olhos sobre o
azul, pela alvura dos seus cabellos, bigode e barba, fez com que á primeira vista
sympathisasse com o auctor das obras que na exposição universal de 1878 eu havia
admirado com enthusiasmo e descripto ligeiramente no nosso popular jornal o Primeiro de
Janeiro. Fazendo eu merecidos elogios ao quadro a que acabo de referir-me, relativamente á
escolha da luz, me disse mr. Bouguereau que fora isso resultado de um simples acaso,
porque, copiando o seu modelo de mulher no atelier de crystal, contiguo e situado pelo
lado exterior d'aquelle em que estava pintado, na occasião em que o ar se cobrira,
momentos depois veio um raio de sol iluminar o seu modelo pelo lado direito, apanhando
então rapidamente tão singular effeito, que mr. Bouguereau julga não ter sido ainda obtido
por nenhum dos seus collegas.
O eminente artista tinha no cavalete a pintura de uma formosissima nympha
sahindo de um lago, ornado com plantas aquáticas, figura de grandeza natural, alliando-se a
um pincel delicado e fino a modelação conscienciosa do corpo humano.
Através da cutis mimosa da nympha apparecem as veias serpeando sobre os
peitos, e executadas de maneira a illudir completamente, quer de perto quer em distancia.

Mr. Bouguereau estava copiando o seu quadro em mais pequeno ponto,
dizendo-me que Copil fizera a acquisição d'elle para ser gravado, e que são os americanos
inglezes os compradores de todas as suas obras: tal é a fama adquirida nas exposições por
este distincto membro do Instituto de França.
Discursando sobre este processo de pintar á moda com colher de trolha,
prophetisou o grande artista que poderá durar ainda um certo numero d'annos, mas que
apesar de contar em França grande numero de affeiçoados, tem de cair irremediavelmente
porque não é um estylo serio.
Observei a mr. Bouguereau que uma execução tão mimosa devia tornar muito
moroso o acabamento de seus trabalhos, a elle então respondeu:
- Está enganado, pinto tanto ou mais depressa do que qualquer outro dos meus
collegas.
E r e a l m e n t e quem faz a copia da sua figura mythologica p o u c o mais
de m e t a d e

do natural

em quatro

secções, executada

de m o d o

que

r e c o n h e c e ser copia pela differença de t a m a n h o , deve ser d o t a d o

se

d'uma

facilidade e x t r a o r d i n á r i a no manejo do pincel.
Quando discorriamos sobre os diversos modos de pintar, apontando o artista para
um grande quadro, que tem na parede representado um assumpto do Dante, cujo
desenvolvimento é verdadeiramente dantesco pelas attitudes violentas em que se debatem
os condemnados, quadro que nunca lhe fora comprado, apesar de executado no estylo de
grosso empaste e sombras opacas, disse:
- O meu antigo mestre sustenta que a arte se tornou commercio , e que quem não
pintar de certo modo vai de encontro aos seus interesses.
Ao lado do trabalho que executava mr. Bouguereau havia mais dous já concluídos,
representando a Família Sagrada, cada um de seu modo, sendo as figuras da grandesa
natural.
Quasi divinas eram todas as phisionomias! Um discipulo

do artista copiava,

trajando a sua blusa, um d'estes dous quadros; depois de bem contornado esboçava-o com
a combinação de duas tintas - Vandick-brown e asphalto.
F i n a l m e n t e , depois da longa palestra, p e r g u n t a n d o - m e o e m i n e n t e
artista com m u i t o i n t e r e s s e pelo estado das bellas artes em Portugal, se
h a v i a m o s , c o m o a H e s p a n h a , formado uma eschola, se o g o v e r n o animava
as bellas artes, se os particulares ricos e n c o m m e n d a v a m
respondi-lhe

que

ultimamente

havia

o

governo

de

muitas

Portugal

obras,

mandado

e x e c u t a r a L u p p i u m q u a d r o p o r q u a t r o c o n t o s de reis, q u a d r o que

fora

v e n d i d o p e l o c u s t o , s e g u n d o li n ' u m d o s n o s s o s m e l h o r e s j o r n a e s .
Retirando-me penhoradissimo, deixei com saudade esse sympathico pintor que se
revelia nas suas obras e que foi, segundo me disse, meu contemporâneo n o tempo em que
estudei aqui em 1855.
Voltando no domingo 3 do corrente, a casa de mr. Yvon, porque o mesmo snr.
me fizera a subida honra de convidar-me para o seu jantar, e agradecendo a fineza recebida
de me apresentar mr. Bouguereau, passei na companhia d'elle , de sua esposa, mesmo
Yvon, e de seu b o m filho, u m dos melhores dias da minha vida.
Entre outros quadros, vi nos cavaletes de mr. Yvon três figuras mythologicas, em
esboços, mas a que representava Diana era perfeitamente acabada, colorido quente, estylo
mimoso; quatro óptimos retratos, dos quaes um representava uma formosa dama de b o m
tom, jovem e gentil, e outro de meio corpo, uma dama egualmente nova e loura fazendolhe fundo seu guardasolinho de seda branca, guarnecido com fina renda e um retrato de
h o m e m idoso condecorado com a cruz da legião d'honra, e tendo traçado seu paletó de
pelles: está vivo. N a parede do atelier, cercado de tudo quanto pôde inspirar o artista, via-se
uma grande tela, em esboço, representando Jesus Christo no alto e a seus pés grupos
immensos de santos, anjos, chérubins, etc.
Pouco depois entrava o ministro da guerra com quem mr. Yvon e sua esposa
conversaram algum t e m p o familiarmente. E m Portugal os nossos sábios ministros só se
dignam fallar com a politica...Descer ao salão d'estudo de um artista, oh! isso não; porque só
o titulo é pestífero; e é só nos nossos salões almiscarados que se adornam de sedas e
veludo...e dinheiro, que taes divindades p o d e m entrar.
A mesma falta de respeito dos inferiores para com os superiores, dos moderníssimos
para com os antigos; essa mesma lepra que invade o Porto, tem aqui o seu grande centro,
porque discutindo mr. Yvon com o ministro da guerra, esta doença moral, observei que,
profundos desgostos o feriam, porém elle felizmente dotado de u m caracter enérgico não
tem permittido que o esmaguem n e m na sua cadeira de professor na Eschola de Bellasartes, nem tão pouco na Polytechnica onde é igualmente professor.
Depois de jantar em familia que teve lugar no seu bello jardim, fallando mr. Yvon
do estado prospero das Bellas-artes em Paris, me disse que aqui se vive em um paraiso; que
ha muito dinheiro; que quasi todos os artistas téem sempre trabalho e sobre tudo os mais
distinctos; que Cabanel, Jerome e outros vivem em palacetes seus; que perto habita um
notável esculptor, e na casa contigua um litterato e escriptor distincto para quem é o busto

collossal de Miguel Angelo, a oleo, que meu mestre rinha concluido com um vigor
inexcedivel; depois conversando a respeito da arte com seu filho, de quem vi notáveis
trabalhos

architectonicos,

fiquei

convencido

de que

mr. Yvon

tem

profundos

conhecimentos da historia e que discute sobre politica com notável critério.
Dignando-se mostrar-me todo o interior da sua luxuosa habitação, tive o ensejo
de vèr as pinturas executadas por madame Yvon, sobre louças, nas quaes a mesma senhora
revelia talento não vulgar, e bem assim os retratos de seu filho, um vestido de militar, e
outro de meio perfil, grandeza natural, que vai um dos melhores de Vandyk.
Adeus, meus bons amigos: - mandar-vos-hei, podendo, mais alguns apontamentos
do que fôr observando.

Paris, 10 de julho de 1881
Francisco José

Resende.
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PARIS, 12 D E JULHO
Meu querido amigo C. W.
Ha muita gente que teme as terças-feiras porque intende que as desgraças só se preparam para
estes dias. Ora realmente tendo eu tentado a minha viagem n'uma terça-feira achei que era menos
agradável á minha visto o negro quadro que se me offereceu sobre a ponte de Canellas: era, nada
menos do que uma maquina, negra como os sete peccados mortaes, meio tombada, servindo-lhe de
algum amparo as guardas da mesma ponte. E os passageiros, para muitos dos quaes foi esta surpresa
pouco animadora, lá desceram todos com os seus arranjos de viajem, de todas as formas e peso, a
rampa que nos conduzia á margem do riacho, onde embarcando n'uma barcassa monstro, com seu
tapete de relva seca, cada um de nós se ajeitou consoante lhe foi possivel, entregue á discrição do
manso Caronte.
O quadro era realmente pitoresco, pelos trajos dos viajantes, e pela formosa paisagem. A vista
da tal maquina,é que mereceu a consideração de todos os que, ao passar-lhe por baixo, a
contemplaram, não sei se com respeito, se com timidez. Cada um de nós é que sabia se eram ou não
apressadas e violentas as pulsações do coração.
Quando consegui collocar a minha maleta dentro do comboio que do lado de Lisboa nos
esperava, é que conheci que não estava preparado nem para tal peso nem para tal calvário...
Também teve muita graça o revisor, de galão dourado, com um falar á maneira dos que
conduzem nas faluas os passageiros para a outra banda do Tejo - quando abriu a portinhola da
carruagem e me preguntou - vocemecê para onde vai?
Sim senhor: esta é que é a verdadeira significação de Ustêd hespanhol; e o tratamento mais em
harmonia com o século democrático em que vivemos.
Não achei menos espirituoso o dito de uma espécie de alemtejano, bojudo como um frade do
Varatojo, pesando talvez mil kilos, que ao sahir da carruajem com a sua gente me diz — abra-me lá essa
porta, que quero sair. O pobre mastodonte, intendendo que eu me prestava á sua intimação só por que
caberia, muito á vontade, dentro do seu ventre de balêa, carregou fortemente a hirsuta sobrancelha
vendo-me desattender o seu desejo. Confesso-te, amigo, que elle me teve quasi asfixiado em quanto
bufava para abrir o fecho da carruagem!
Uma vez na plata- forma diz elle para os seus: - Se o diabo tinha cara de hespanhol! — Ora eis
ahi está por que me não quiz abrir a porta!
Vão lá pensar na sonhada união-iberica, quando temos patriotas d'esta tempera!...
*
Aquella terça-feira continuou a fazer das suas . Tendo eu chegado a Madrid sem outro
incidente, succedeu que havendo entrado n'esta estação uma joven gravemente doente, ella deu a alma
ao creador perto do Escurial, ás 10 horas e meia da noite, e no compartimento ao lado do meu. Os
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lamentos, os choros da desventurada mãi despertaram os meus companheiros de viajem dizendo então
uma senhora hespanhola: «Es uma mujer que ha muerto». A minha estúpida curiosidade me levou a ir
contemplar aquelle rosto joven, cadavérico, livido, á luz sepulcral da lâmpada no tecto da carruagem.
D'esté lugubre acontecimento resultaram mil commentarios, e uma demora extraordinária,
emquanto não resolveram remover o cadaver, já hirto, para uma padeola manchada de sangue, que á
ultima hora chegou. Um pintor como Rosales, ou como Pradilla, se presenciassem tal scena, em que a
luz das lanternas em torno do cadaver fazia sobresair a agonia extrema da dôr maternal, qualquer
d'quelles grandes artistas haveria encontrado assunto para um quadro suberbo.
*
Em tempos que já vão longe, n'uma viajem que fiz desde a fronteira de França por Castella-aVelha, montado n'um jumento cujas orelhas mediriam, cada uma 50 centímetros, lembra-me de ter
jantado em Burgos e outras cidades ou villas pela módica quantia de uma peseta, que é negocio de 200
reis ou coisa que o valha. Agora pede a gente, em qualquer das estações onde pára o comboio, café
com leite, e elles servem-nos o alimento em uma malga ou taça solida e pesada como ferro para sermos
illudidos relativamente á quantidade do liquido dando-nos, um pãosito em forma de redolha, um pouco
mais cumprido, mas de egual diâmetro; e larga para ali una peseta viajero!
Que adorável progresso! Mas emfim é esta a lei das compensações. Viajamos atravessando
n'um dia terrenos para os quaes eram d'antes necesarios 5 ou 6; e de vez emquando também
aparecemos com as caras reduzidas a bolos de farinha de milho, fabricadas pelas nossas clássicas
padeiras, e com pernas e braços triturados, quando succède haver um choque de comboios, ou um
descarrilamento, ou um passeio aéreo d'uma ponte abaixo.

Em Placencia, ás 8 da manhã era tal a affluencia de passageiros, que d'aquella estação segui eu
só!...
Quem vê isto comparado com o movimento de passageiros do nosso Minho, lastima estas
companhias, e contenta-se ao menos com o giro do nosso dinheiro e com o movimento do nosso
povo.
Para alem de Placencia estava-me reservada uma agradável surpreza. Na estação calmosa que
atravessamos, refrigera-se-nos a alma ao vêr montanhas com as suas cumiadas cobertas de neve, como
eu vi lá no extremo horisonte, ao norte de Hespanha. Para um eminente paisagista, como foi Caláme,
esse pintor que era para a Suissa uma das suas primeiras glorias, seria este ponto de vista e esta
prespectiva aérea a mais querida inspiração.

Os arquitectos hespanhoes parece quererem roubar a palma aos francezes attendendo se a
que todas as suas estações (as de 1.° ordem) são altivas e bem ornamentadas sendo geralmente

adoptado o tijolo a que se applicam cores tão bem combinadas que dão á faxada dos edifícios pitoresca
apparencia. Parece também que os empregados subalternos vão dobrando a lingua, porque alguns já
dizem no momento da partida dos comboios Serions viajeros ai tren; isto proferido assim á maneira de
cantochão enternece a gente n'aquelles longos despovoados de côr amarella, onde os hespanhoes
prescindem do arvoredo para se enriquecerem com esse mar de trigos que o viajante encontra por
todos os lados até perder de vista!
Não querendo, amigo, enfadar-te mais nem aos leitores, ficarei hoje por aqui.
Teu muito affeiçoado.
F. J. Resende.
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Paris, 12 de julho.
Meu muito estimado C. W.
Tu que também não és dos mais affeiçoados á TERÇA-FEIRA, que pensarias de
qualquer outro dia da semana em presença do que vou contar-te? Pensavas talvez que o
inveteradíssimo preconceito não tem razão de ser.
Ora ouve lá : depois de haver passado em Valladolid, cuja animação é
extraordinária, comparada com a d'outro tempo, em Venter de Banos onde se bifurcam as
linhas para Gallisa, e outros pontos, e em cuja estação se encontra esplendido luxo no salão
de jantar, magrêsa nos alimentos e grandesa na conta, foi seguindo o camboyo até Burgos,
onde tocou ás 10 horas e meia da manhã. Não imaginas a sensação que experimentei ao vêr
o exterior da cathedral, as suas rendilhas e formosas agulhas que encimam

as elevadas

torres d'esse monumento que é uma verdadeira maravilha da arte christã, e no interior do
qual já eu passei horas agradáveis a contemplar os seus altos relevos, em pedra cujo
protagonista é Jesus Christo. Dous dias passados riaquella cidade, quando de Paris vinha
para Portugal, doente, em 1835, e outros dous passados em Zamora não esquecem
facilmente ao artista que fora adoravelmente recebido n'esta ultima cidade pela nobre
família, do irmão de Espartero... Mas deixemos estas recordações de doenças, menos as do
cavalheiroso tratamento castelhano e da arte architectonica que em Burgos se admira, e
vamos á tal quarta-feira das almas com quem me parece não estarás de mal, mas com a qual
fiquei embirrando solemnemente.
Ao meio dia, 4 de julho, chegando os viajantes a uma estação intitulada - Calzada
- esperavam ouvir o apito para a partida do trem mas, como tardasse, lá principiam algumas
desenas de cabeças a apparecer ás portinholas da comprida e negra jaula, olhando todas
para a frente; os signaes porém, succedíam-se, os empregados marchavam, suavam,
torpessavam e esquivavam-se ás interrogações nossas.
Tenho entendido, disse eu para mim, ha nova historia na linha. E era um facto.
Depois de muitas ordens e contra ordens, a machina é retirada da frente, passada para a
retaguarda do comboio, dando-se voz aos passageiros para que entrassem, até que fomos
seguindo, vagarosamente, quando, sem em tal pensar, surge na retaguarda, e não muito
longe, um outro comboio, ao qual fizeram a tempo signal d'affrouxar a machina e parar a
certa distancia!... Que diliciosos e saborosíssimos fructos não nos daria a tal QUARTAFEIRA, parenta muito próxima da terça, se este incidente se desse de nouteL. Porque o
caso tinha sua graça attendendo-se a que na nossa frente havia descarrilado uma machina que
vinha do norte, achando-se tombada, (como a nossa d'Estarreja) na via férrea!
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Ora imagina tu, m e u b o m amigo, como serias feliz se tivesses de carregar, pela
segunda vez, com a tua bagagem na distancia de meio kilometro, consolando-te a cabeça e
as costas u m sol affricano!
-Senhoras, crianças, velhas, novas, pobres, ricos, ricos sobretudo, os taes que
cheiram á aristocracia do dinheiro, e que no conforto dos estofos e da lauta mesa não
querem conhecer, nem vêr as privações dos desfavorecidos da fortuna, que optima lição
estes não iam apanhando n'esta marcha triumphal, n'esta espécie de peregrinação, sem
cortejo civico (sim, por agora estar em muito na ordem do dia os civicos cortejos)
conhecendo pela pratica e pela situação em que se achavam -

a verdadeira lei da

igualdade!... Entre os diversos episódios e os diversos actores, causava dó ver como a custo
se arrastavam algumas senhoras idosas, outras muito nutridas, e outras carregando com os
filhinhos e bagagens; como o trilho não era dos melhores, uns tropeçavam e outros caiam
para u m lado ficando as bagagens para o outro.
Entre os viajantes ia u m d'estes sujeitos que trajam de preto, desde a cabeça até
aos sapatos de dous palmos de comprido, por u m palmo de largura na base, que usam uns
chapéus com abas muito revolteadas e largas, que trazem sempre um livro muito grosso e
muito sebento debaixo do braço, que só fingem 1er quando vêem que ha testemunhas,
fazendo também a sua penitencia, - calcantepedes - até chegar, apezar do pezo das carnes, da
sua malita, do seu vetusto livro e do lenço encarnado, cuja ponta tocava no chão, n'um
estado lamentável ao pé de mim, que já m e achava installado á sombra da estação, sentado
n ' u m carrito de materiaes! O b o m h o m e m com perto dos seus 70, mas com um cachaço
que se lhe debruçava na gola, u m tanto lustrosa, ageitou-se consoante pôde, ao meu lado,
destilando, meu querido amigo, destilando como u m alambique!... E u só prescindia do
aromático cheiro, porque lá o mais, adorável era a companhia.
Estabelecendo-se o cavaco, eu estava em convulsões, porque o carrito rangia, em
consequência do peso material do pastor; temendo eu que, com alguma osciUação mais
forte, nós ficássemos ambos dentro do carro formando u m grupo bem pouco edificante,
de pernas para cima, como enterrados em uma meia pipa. Mas, graças ao Altíssimo, não
houve assumpto para Bordallo Pinheiro.
Penhorou-me o interesse que o m e u b o m companheiro t o m o u pelo esboço que
desenhei na occasião, em frente de frondosa vegetação, que n o valle tinha por fundo umas
casitas campestres arruinadas, sobresahindo além as altivas montanhas de Burgos como
verdadeiros castellos da natureza.

E tal era o interesse que o companheiro tomava, tão cultivado era o seu espirito,
que, vendo-me estar olhando para o natural e a copiar a paysagem, me perguntou
ingenuamente o que eu estava fazendo!... Quem se lembra de perigos quando se
aproximam de nós creaturinhas tão instruídas?
Finalmente, querido amigo, depois de três horas e meia de espera, levantou o arraial, e
lá seguimos o caminho de S. Sebastião de Biscais.
- Até cedo.
Teu affeiçoadissimo,
F. /. Resende.
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Paris, julho de 1883
Meu caro C. W.
Continua o péssimo t e m p o n'esta capital.
Pela manhã, ás 5 horas, sinto aqui o frio que ahi nos incommoda em janeiro.
N a minha ultima carta disse-te que Madrid tem hoje duas famosas estações de norte e sul,
mas, se tarde se elevou n'este melhoramento á altura das primeiras nações, gosa a suprema ventura de
conservar-se na rectaguarda de todas ellas relativamente a esse alluvião de demónios de todas as cores,
tamanhos e raças que, á sahida das estações nos assaltam, chegando a invadir o edificio, uns agarrandonos para entrarmos em seus cokhes, outros a meterem-se pelos olhos e pelo nariz os adresses dos
hotéis; e, finalmente os mais terríveis, que são como caffres filados ás nossas malas, cada um agarrando
o seu bocado, cercando-nos, berrando como pocessos a p o n t o de ser necessário intervir a policia, que
quasi sempre é levada ao empurrão pelo grande numero d'estes gafanhotos!...Quando conseguimos sair
incólumes d'entre a grande lucta em que elles muitas vezes se arranham soffrivelmente, devemos
lisongear-nos.
Aqui, felizmente, o passageiro chega e ninguém o apoquenta; não vê mil caras medonhas, mil
braços e duas mil mãos com garras de 10 centímetros a entrarem-lhe pelos olhos! Estão postadas
carruagens para receber bagagem e passageiro; quem se quer utilisar (tendo dinheiro) elles estão ás
ordens. Esta é a parte formosa da medalha; mas o reverso é oxidado e sujo! Oh! Este não gostam os
francezes que se veja, não...
Aqui, n'esta terra de grande civilisação, ai d'aquelle que cair em terra, e que a salvação da sua
vida dependa de um simples copo de agua, porque não tem quem lh'o offereça, só se acompanhar os
seus lamentos com o braço estendido, tendo b e m á vista dinheiro com que pague a caridade e a
generosidade parisiense] São c o m o os caffres de Madrid, mas com o sorrisosinho nos lábios e a philosophia
do indifferentismo uns com lindas maneiras, outros brutaes, como os não temos por ahi...
E nós ahi a enfadarmo-nos muito com os interesseiros habitantes de Tuy, Redendela e outros
p o n t o s da Galiza, só porque querem a remuneração do seu trabalho! E não nos desconsolamos com
estas sereias que ahi vão explorar-me, que nos levam o dinheiro e o íe?npo, dous elementos que elles tem
aqui na mais elevada consideração, e que não dispensam por nada d'esté m u n d o !
O u t r o dia uma mendiga cega, entrando n o restaurante onde eu estava comendo, não recebeu,
pedindo a todos os seus patricios que occupavam as mesas, n e m um soldo!
A única esmola que levou deu-lh'a um portuense que casualmente ali se achava!...

Hontem, passando eu no frequentadissimo boulevard dos Italianos, vi uma desgraçada, cujo
vestido eram farrapos a cobrir-lhe o corpo esquelético! Cançada, extenuadas as minguadas forças,
porque a fome lia-se no seu semblante, ella que vinha carregada com objectos de casa, trazidos ás
costas, numa espécie de cesto comprido, preso em correias que lhe passavam sob os braços, atirou
com a carga sobre um banco e ali permaneceu assentada algum tempo, até que, tentando novamente
pôr ás costas o seu pesado carreto e outro volume grande, firmou o joelho descarnado em terra, fez
um supremo esforço para levar a sua cruz, mas não teve quem a ajudasse!
Havia ali alguns individuos, e entre estes um guarda civil, que, longe de cumprirem um sagrado
dever, sorriram-se depois que a desventurada conseguiu erguer-se e caminhar!
Aqui tens, meu querido amigo, o reverso da medalha!...
Sempre o irónico e sarcástico sorriso, que é a moeda corrente com esta civilisada gente de
gravata ao pescoço, e mesmo a que não a usa, paga áquelles que soffrem!
Canta-se, bebe-se a valer, fuma-se, dança-se; emquanto os Bradas, que por aqui estão expostos
em photographia, de pé descalço, calça rota, magros como cães esfaimados, mas de espingardas em
punho, nos vão empalmando, pouco a pouco, as nossas ricas possessões!
A Allemanha, que é por excellencia a pátria dos sábios e dos philosophos, bem soube o que
fez quando disse á França, pela bôcca dos seus canhões, da sua fuzilaria e na ponta das suas espadas,
que não se invade impunemente um território alheio!...
Ficar-me-hei hoje por aqui, continuando a dar-te noticias minhas n'este apreciável periódico,
quando a disposição do meu espirito m'o permittir.
Teu dedicadissimo amigo,
F. J. Resende.
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Paris, julho 83
Meu caro C. W.
Tu que adoras as bellas-artes, apreciarás por certo qualquer notícia que d'aqui te

transmitta relativamente a este ramo do saber humano. Um d'estes dias, destinando a
manhã para uma visita á eschola de Bellas-Artes, onde haverá dois annos havia entrado,
novas e abundantíssimas riquezas encontrei. Tal é, amigo, o cuidado, a perseverança e amor
pela arte e pela archeologia que lhe dedicam, não só o ministro das bellas-artes, mas os
cônsules que representam por longes terras a França.
No grande salão, que se encontra ao rez do chão, á direita, no espaçoso e longo
pateo da eschola, surprehende-nos ao entrarmos, a copia d'esse quadro enorme do Jui^o
Final, copia que deixou para sempre assignalado o nome de Miguel Angelo Buonarotti. E'
um assombro! - Um verdadeiro assombro de composição, de philosophia, de desenho, de
claro escuro, e d'escorços, não lhe faltando lá no canto direito e parte inferior do quadro a
pungentíssima ironia com que o rei da Arte fulminou certo Cardeal!... Descrever-te as mil
bellezas que encerra esta monumental obra nem cabe em minhas forças, nem tempo eu
teria para tão árdua tarefa. Mas forçoso é dizer-te que, se um dia aqui vieres, como espero,
ao contemplar este sublime poema, tu permanecerás como magnetisado, por longo tempo
que te parecerá pouco, analysando particularmente a magestosa e imponentíssima figura do
Redemptor!
Não ha palavras, não ha expressões, não ha imagens que traduzam, que exprimam
de um modo a satisfazer a nossa alma, a magestade do Christo, a sua altiva e enérgica
attitude, a sua physionomia a sua soberana grandeza! Ninguém, até M. Angelo, nem depois
d'elle, concebeu ainda de modo tal e com tal arte e philosophia a figura de um Deus!
Por mais que se escreva, por mais que se conte, por mais que se diga, ficará
sempre na sua maxima altura o grande poema, muito além das mais minuciosas
descripções!
Essa alluvião de figuras, possantes e musculosas, que em grupos e variadíssimas
attitudes são precipitadas, umas, escapando-se outras ás garras dos demónios, levadas pelos
anjos; o contraste das physionomias angelicas com as dos réprobos, o desprezo, a
asquerosa expressão d'estes espirites quasi negros a par da dulcissima graça dos escolhidos
de Deus, as sábias leis de claro-escuro que fazem com que os corpos se destaquem, a
variante nas cores, o augmente ou diminuição de proporções, segundo a altura, ou o
personagem representado; a disposição geral da gigantesca tela, forma todo isto em nosso
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espirito tal impressão, que se retira a gente, attrahida alli irresistivelmente, como que
extenuado de contemplar a primeira maravilha que u m cérebro humano produziu!
Depois de estudarmos, e pensarmos b e m a grandeza do Jui%p Final, não sei se
daremos a preferencia a Miguel Angelo como pintor. N ' u m a pequena sala, ao lado direito
do salão, acham-se reunidas as principaes esculpturas do immortal génio; e se ellas
encerram bellezas de primeira ordem, apresentando sempre a poderosa individualidade do
esculptor, também é certo que, a par d'estas beËezas, defeitos ha tão salientes que parece
traduzirem horas infelicissimas n'aquelle
distincção e nobreza

finissimo

espirito de M. Angelo. -

Como

de presença, como a expressão pensadora que caractérisa a

physionomia de Lourenço de Médicis, é que não ha nada conhecido que se lhe approxime!
Se as estatuas representando o Dia e a Noute fossem mais correctas, assim como as
do tumulo de Julio de Medias representando a Aurora e o Crepúsculo, e acabada a cabeça e a
perna da estatua representando o Dia, que formosa obra não seria esta!
A imagem de Christo, de pé, por certo que não se eleva á altura do seu auctor. N o grupo da morte do Redemptor, que não ficou concluido, á parte a sua perfeição
anatómica, as pregas foram feitas de ideia, o que prejudica u m pouco a arte. T e m marcada a
epocha de 1564.
Proximo d'esté grupo está o Adonis moribundo, uma belleza do corpo humano.
A Virgem com o menino e este, na attitude mais encantadora, voltando-se para sua
mãe; os Escravos (por concluir) destinados ao tumulo de Julio 2 o - o Bacho e o Joven Fauno,
formosissimo!
- A Piedade - o Cupido (do museu de Resington). A

collossal cabeça de David,

dominadora pela expressão do seu olhar. O busto de M. Angelo; o busto de J. Bruto, e,
finalmente a estatua de Moysés, cuja expressão physionomica nada tem de extraordinário, á
vista do que tenho encontrado da moderna Italia e da mesma França nas exposições
universaes, accusam realmente essas horas infelizes de que fallei.
Eu, m e u b o m amigo, apresento a minha opinião, respeitando tudo quanto a
respeito do eminente pintor e esculptor se tem escripto. Todas estas obras são moldadas
em gesso sobre os próprios originaes de Miguel Angelo; e a luz, actuando sobre ellas, vinda
de uma clara-boia aberta no centro do tecto d'esta sala, penso que octogna, produz
magnifico effeito sobre as obras d'arte.
Uma das obras antigas que mais notável se apresenta, entrando no grande salão, á
direita, é u m púlpito, obra de João de Pisa, esculptor e architecto - 1240 a 1320 - sendo o
trabalho original em mármore, e outr'ora na Cathedral de Pisa.

- Os altos relevos sacros que circundam o púlpito, na sua parte superior, são de
extraordinária bellesa, não só pela concepção, mas pela composição, pelo movimento das
figuras e pelo sentimento religioso. As figuras que sustentam a cornija, as que formam o
lado esquerdo cada uma representando a sua ideia; as estatuas que sustentam as columnas,
entre estas a Caridade, que é uma bellesa, seguindo-se-lhes outras qual d'ellas a mais bella,
traduzem sempre um pensamento christão; o leão, finalmente, que na base pousa a pata
sobre um dragão, acaba por dar a todo este conjuncto a ideia do grande e original artista.
Além d'esta obra d'arte estão no salão amontoadas immensas esculpturas, sendo
também notável o busto de Perseo de Benevenutto Cellini, e o formoso esquiço da estatua
mostrando a cabeça.
É igualmente primoroso o candelabro da cathedral de Milão, do século XIII, e os
escudos e capacetes, que, tudo moldado em gesso, nos dispensam perfeitamente de irmos
vêr os originaes, porque vão os tempos muito feios para fazermos despezas em viagens.
É extraordinária a collecção já recebida, e patente ao publico, de ornamentos
christãos, fragmentos architectonicos de diversas epochas, e bustos esculpidos em 1400;
vê-se que são retratos fidelissimos como hoje se não esculpem melhores.
Subindo-se, antes de entrar no principesco salão de pinturas, parece-me admirável,
a disposição da cruz de Andrea del Sarto. Como é divina a expressão de S. Pedro, de S.
João e da Virgem!
Em outro gabinete á esquerda fica a gente horas esquecidas na contemplação de
uma das mais formosas pérolas de Corregio : É a Venus, Mercúrio e o Amor. - Que colorido,
que empaste, que vigor!
E, nota bem meu caro C , que isto são copias, e estão collocadas nas peiores
condições de luz por ser muito tenue, baixa, e de lado. O original está na galeria de
Londres. A lição de anatomia, de Rembrant, collocada na extremidade do salão á esquerda, é
tal que duvidamos se houvesse pintado antes e se pintará no futuro obra de tão subido
quilate!
Aquillo não é uma pintura : são indivíduos vivos a ouvirem a lição do mestre.
O conjunto de tantas obras, copias das obras primas dos grandes mestres, e copias
executadas por pintores notáveis da escola franceza, permittem dizer-te que esta galeria é
única no seu género.
No Hemiciclo arrebata-nos a obra immortal de Paulo de la Roche! E para sentir,
que pintada na parede, esta se esteja deteriorando, fendendo-se; e que, passado mais algum
anno, percam as artes esse padrão de gloria que legara á Escola o grande desenhador e
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pintor, como hoje poucos ou nenhuns encontro no seu género; porque, emfim, no
Hemiciclo nós vemos aquelle immenso numero de personagens que todos conversam e se
movem, havendo todavia a unidade.
Faz frente a esta obra prima o quadro de Ingres, representando Rómulo, vencedor
de Aeron (1780 a 1876) assignado Ingres - Roma 1812.
No angulo direito do pateo interior encontrei ricamente ornamentado de ouro e
cores, palmas, coroas, etc. etc., o busto em bronze de Regnault, estando gravados nas duas
columnas lateraes (com caracteres dourados) os nomes de todos os architectes mortos nas
batalhas contra a Prussia. A estatua da Gloria com o braço erguido, encostada ao pedestal,
estendendo o braço, offerece-lhe ramos de louro e carvalho.
Até cedo.
Deseja-te mil venturas o teu affeiçoadissimo.
F. J.Resende.
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BELLAS-ARTES

OS PINTORES D O PORTO E OS D'AQUI

Meu caro C. W.

Parecia-me que, raiando há pouco, em Portugal, a aurora das bellas-artes, seria
muito justo e sensato, que, n'este ramo de arte e da sciencia, nos fossemos mais rasoaveis,
mais prudentes no modo de receber e tratar com o publico elle procurou no mercado, ou
em nossos gabinetes de estudo, algumas das nossas producções, attenta à circumstancia das
poucas forças que na infância nos acompanham.
Infelizmente não succède assim. E não succède assim, porque a nossa rapaziadaartista entende (e bem mal) que os particulares dispõem de grandes meios, que téem o
gosto perfeitamente formado, e que por isso lhes assiste o rigoroso dever de fazer
acquisição das suas télasinhas- que não passam de tentativas artisticas - por preços
exorbitantes!
O raciocínio d'estes inexperientes mancebos dá o resultado negativo; e d'aqui o
motivo justificadissimo por que, no mal denominado, Palácio de Chrystal está o salão de
bellas-artes amontoado de telas, de estudo diremos, sem venda possível!
Eu poderia especificar nomes, mas não o farei.
E de mais, comparados os nossos ensaios contemporâneos, com os d'aqui, nem é
necessário vir cá, soffrem elles o pararello com os da Hespanha? Que respondam por mim
as photographias e gravuras que d'estas nações ahi recebemos.
Que se marquem preços elevados em quadros clássicos de subido quilate, como são
alguns que ahi no salão tem expostos o snr. Antonio Moreira Cabral e outros cavalheiros,
estamos de accordo; mas em estudos, propriamente ditos, isso é um abuso que deve banirse.
Esta vaidadesínha que tanto caractérisa a nossa pequena nação, devia acabar um dia,
sendo substituída por mais amor ao trabalho, muito mais amor...
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Se, em vez de andarmos constantemente a dar unhadas, sempre embrulhados na
repugnante intriga de bastidores, cuidássemos, cada um de si, sem estar sempre deprimindo
os outros; se mutuamente nos aconselhássemos; se estudássemos seriamente o pouco que
ainda lá temos de b o m , é possível que conseguíssemos largar a casca de caracol, mas, a
procurarmos sempre os atalhos desprezando a estrada real, tropeçaremos sempre.
Ora tu, meu querido amigo, que possues o sentimento intimo da arte, que a adoras,
que lhes prestas religioso e sublime culto, apezar dos pungentes soffrimentos que te
impedem de continuar a cultival-a com esmero, has-de concordar que tenho razão.
Aqui n'esta França, em que a arte moderna tem o seu império, (depois da
Allemanha) os artistas, e muitos d'elles de incontestável mérito, não julgam as suas obras à
altura em que os nossos, no seu sonhar constante, imaginam as suas!
E como não venho fallar-te do outro m u n d o fundando-me nos factos, dar-te-hei
uma ideia de como os pintores — de cá - apreciam as suas obras.
N ã o há muitos dias, que passando na rua Bonaparte, onde existe um negociante de
gravuras e quadros como há centenares em Paris, vi uma grande tela tendo duas figuras de
dimensões naturaes; a da nossa esquerda está representada nua e de costas, e são tão bem
pintadas as carnes, tanto vigor apresentam, que lembram as pinturas de Rubens e outros da
sua escola.
A outra, mulher jovem e bella, está vestida deitando sobre a cabeça d'aquella uma
toalha; a physionomia tem vida e as roupagens são verdadeiras. Representa esta tela uma
scena depois do banho.
E queres tu saber, amigo, quanto pede seu auctor por este explendido quadro, que
já figurou n o salão} — pede 1:000 francos, que são quarenta libras.
T e m o meu nobre e antigo Dr. Alexandre Braga, verdadeiro amador de bellas-artes,
na sua sala, alguns quadros comprados a certo estrangeiro, pequeninos e timidamente
executados, dos quaes cada u m d'elles talvez lhe custasse mais do que este que acabo de
mencionar-te.
N'este mesmo estabelecimento há um outro quadro representado a caça, diversos
utensilios, flores etc. etc., tendo 2 metros, de largo, peloqual pede o seu autor 600 francos!
E como tudo é executado!...
E nota bem, querido C:, que estas duas formosas telas tem caixilhos que além da
riqueza material de ouro, são preciosos como ornamentação. Se no Porto o dourador

quizesse ganhar menos e aprender mais e servir os freguezes com mais pontualidade, talvez
não levasse menos de quinze libras por qualquer trabalho destes.
Ficar-me-ei hoje por aqui, porque é quasi a hora de partir o correio ( 5 horas ).
Sempre que possa te transmittirei estas noticias que tanto te interessam.
Teu affeiçoadissimo e grato amigo
F. /. Resende.
Paris, julho de 1883
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•ocumento n.° 237
Paris, julho 83
Meu caro C. W.
O MOINHO D E LA GALETTE

Quando te dirigi a minha ultima, estava eu sentado na cadeira esqueleto que, á falta d'outras
mais escangalhadas, me serviu para descançar algum tempo.
Como o vento era forte, eu segurava as abas do chapéu para que elle não fosse bater de
encontro á bandeira tricolor que tremulava ainda, muito depois das festas da Republica, no mastro do
Moinho. Como não estava desbotada nem furada, entendi que fora feita depois do cerco de Paris...
Haverá quem possa extasiar-se diante d'estes milhões de casas que se estendem a algumas
léguas de distancia, a principiar do poente até ao nascente; mas essa gente que se extasia ou não é do
nosso Portugal ou não o conhece. Imagina, meu querido amigo, uma immensa capital de zinco, que é a
cobertura de seus tectos e ahi tens a vista sobre Paris, observada do celebre moinho de la Galette. Se
não fossem as cupolas de seus templos que apesar da perspectiva aérea se destacam por antre este
formigueiro de habitações, o tal apregoado - ponto de vista, não passaria da coisa mais monótona
d'esté mundo. Do alto das torres de Notre Dame, do alto da columna da Bastilha, no ponto
culminante das Buttes Chaumont, chamado o templo de Sybilla, e sobre as torres do Trocadero, pode
o estrangeiro fazer uma perfeita ideia d'esta capital, sendo preferivel a todos os pontos de vista o do
Trocadero.
Era á tarde quando eu me achava no lugar que ligeiramente descrevo; e o sol que n'esse dia
quis ser agradável aos parisienses escondia-se no horisonte por entre nuvens horisontaes, de purpura e
ouro. Desci.
Mil nomes, todos acabando em W-K, ou F se acham, uns inscriptos a lapis, outros gravados
no hercúleo mastro central, onde se vê a data da fundação. A' falta de espaço, os recem-chegados
atravessam seus nomes por cima dos que estão...
Assim fiz eu. Lá ficou, pelo menos, um nome portuguez.
Disse-te no principio da minha ultima que este moinho era celebre por mais de um motivo. O
que o torna talvez mais celebre não será a sua remota antiguidade, mas o haver sido proclamado no seu
terraço a — Communal...
Sim, amigo, foi ali que se planeou a horrivel matança; Foi ali que surgiu a (?) maldita dos
incendiários que fizeram desapparecer do Hotel de Ville as primorosas telas do Delacroix e d'outros
artistas; foi d'ali que partiu o raio que reduziu a cinzas as preciosidades artísticas, então existentes no
palácio das Tulherias (hoje quasi demolido) - ficando só as paredes do precioso edifício do conselho
d'estado, á beira do Sena, que era uma copia de Vinholla. A metralha e as balas vomitadas pelos
canhões postados ao lado do collegio Rolin (que tem 41 janellas na frente) na praça de Anvers e outros

muitos p o n t o s sacrificaram numerosas victimas, sendo votados á morte respeitabilissimos sacerdotes,
que eram o verdadeiro exemplo e modelos do clero france2L.
Já vès, pois, amigo, que vale muito a pena ir ver o m o i n h o de la Galette, o jardim e o
parquesito que o contorna.
Fronteiro a este lugar ha, ao nascente, um outro, cuja distancia regular é a que medêa entre a
egreja dos Clérigos e a de Santo Ildefonso, o qual merece ser visto, offerecendo aos homens
pensadores, como o e x c . m o conde de Somodães, assumpto para a sua philosophia cristã. E ' o
denominado o Calvário, no alto do m o n t e Cenis.
N'elle se encontram vestígios de sua antiquíssima egreja, tendo sido construída outra n o
m e s m o logar; mas conservando-se, escorada, a retaguarda do vetusto templo,que era ogival. Aqui
observei quadros religiosos, e entre estes alguns de subido valor artístico, representando-nos passos de
Christo.
A o lado direito ha o parque; aqui as arvores vegetam e se ostentam em toda a sua pujança
com seu rendilhado natural; porque a ávilisação e progresso de se estragar, mutilar, acanhar e tornar
caricatas todas as arvores plantadas para higyene e ornamentação publica, não passou ainda de
Portugal, e com especialidade do P o r t o , onde se acha á frente do município um cavalheiro que tendo
viajado, e sendo instruído, consente que os selvagens de fouce, thesoura e serra em p u n h o deem á
gente que visita a nossa pátria um documento tristíssimo de nossos conhecimentos em materia
similhante... A ' sombra pois d'esté frondoso arvoredo se passam horas agradáveis para que a arte
estando em todos os logares de Paris, assim c o m o está tudo quanto pôde haver de mais repugnante,
i m m u n d o e immoral aos olhos da sociedade, nós desculpemos esta roupa suja para nos instruirmos,
contemplando o que è óptimo, e que na nossa tão amada pátria jamais possuiremos.
A ' nossa direita contornando o parque encontra-se, em alto relevo, o primeiro passo de Jesus;
e, de distancia em distancia a continuação da Divina historia esculpida em mármore branco, até ao
ultimo e sétimo passo, pela parte posterior do templo.
E ' aqui que a arte religosa se apresenta bem n o drama do Calvário.
F o r m a n d o um m o n t i n h o com pedras musgosas, argamaça, e alguma terra em que se plantam
a hera, flores e uns arbustos que aqui chamam fusain; copado este logar melancólico, silencioso e
verdadeiramente poético com arvoredo, vemos a imagem de Christo esculpida, de grandesa natural,
tendo do lado direito e esquerdo o b o m e o mau ladrão. O escultor é mestre; mas exaggerou bastante
as formas do Redemptor, por que não consta que Jesus fosse tão musculoso...
N a curvatura da parede que fecha o recinto sagrado, pelo lado do norte, está uma caixinha em
que se lêem estas palavras: T r o n e p o r l'entretien des tombeaux.

O terreno que não é firme cedendo ao peso do edifício fendeu-o de alto a baixo na capellamór.
Construe-se, dizem-me que ha 12 annos, um edifício enorme que será mais uma das bellezas
architectonicas de Paris, se continuar a caminhar com a maxima velocidade que se notou na cathedral
de Colónia, a qual tinha, quando lá estive, gastos pelos séculos seus delicados lavores na entrada
principal, continuando ainda as obras n'essa epocha.
Este edifício, em construcção, custará tanto desde o solo até ao fundo dos alicerces, como até
ao seu ponto mais elevado.
Tem a mesma sorte que se deu com a nossa egreja do Bomfim; com a differença porém, que
esta obra assentando n'uma elevação seis ou sete vezes superior á da nossa egreja, elles tiveram,
segundo me informam, de ir procurar o nivel das ruas circumvisinhas, abrindo poços de 100 metros e
mais.
Sacré-Coeur é o titulo do monumento em questão, feito a expensas da genorosidade publica.
Como aqui construem os madeiramentos de modo que vendo-os, formamos quasi uma idêa
de forma geral dos edifícios, o aspecto que apresentará a faxada, com as suas duas torres latteraes,
n'essa altura vista cá de baixo, na praça d'Anvers, ou na rua Sevestre, perpendicular ao monte chamado
Buttes Montmartre deve de ser imponente. Um jardim arborisado com três ou quatro planos, e uma
escadaria de corremões de ferro ao centro para nos facilitar a subida, condusirá, mais tarde o christão a
este templo.
Ha por aqui muito que ver, meu bom amigo: è só uma questão de dinheiro, muito dinheiro...
Continua por cá o tempo mais irregular e inconstante que possas imaginar. Raros são os dias
em que o sol aparece; e, quando apparece, envergonhado á vista do incrivel consumo de anitçete que
fazem os amadores, em todos os passeios de Paris onde há cafés, restaurantes e tabernas.
Ai Portugal, Portugal;

onde tu me dizes que destilas, no momento presente, como um

alambique - Antes isso, meu bom amigo, do que andar a gente por cá com casacão de inverno, em
junho e agosto!... — Tem saúde e venturas.
Teu affeiçoado,
F. I. Resende.
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Paris, julho 83
Meu caro C. W.
E ' asqueroso o aspecto das ruas de Paris, desde as 5 horas da manhã, até que os
carros do lixo venham limpar estes despejos, verdadeiras sentinas ao ar livre. Depois, como
a miséria é muita, antes que chegue a carroça por aqui andam os desgraçados trapeiros
espalhando, como gallinhas, todos estes despejos e procurando entre elles papeis e tudo
quanto possa servir-lhes para arranjar algum soldo com que attenuar a sua faminta
existência!... Esta gente franceza que tem a vaidade de ser a primeira em civilisação, ainda
não inventou o meio de não sermos testimunhas d'estes repugnantíssimos quadros!
Por aqui a terrivel moléstia da raiva não ataca, ao que parece, a raça canina, porque
estes animaes andam muito á sua vontade sem trazerem presas no focinho essas gaiolas de
arame a que obrigam os donos as nossas leis municipaes. D'antes, em 1855, o caso era mais
serio; nem os abusos, nem a má creação e a insolência haviam progredido tanto! D'antes
nenhum cão andava por cá á solta, como hoje, bulhando, atordoando a gente com os seus
latidos, nem se viam estendidos nos passeios, dormindo a somno solto, vindo de encontro
ás pernas da gente nas suas luctas e brinquedos uns com os outros.
Os Parisienses intendem a coisa muito bem liberdade - igualdade -fraternidade. Tanto
podem estar as tires palavras gravadas no frontispício de todos os templos, como nas
coleiras de todas as matilhas de cães. Nós, os do Porto, podemos levar por aqui a nossa
dentada, por que é a lei da liberdade.
O cão pode ferrar em quem quizer, porque para o ferido curar-se tem cá as taes
maisons de santé, - mas hade pagar se quizer senão morre ou vá curar-se para a pátria...
Ah! que se aos nossos pobres cães fosse dado emprehender esta longa viagem por
terra, elles deixariam a Lusitânia entrando aqui com os Prussianos, assim como lá no Porto
tem entrado os taes senhores e senhora^... expulsos pelo actual governo francez que nos mete á
cara por toda a parte, quer nos templos quer nos estabelecimentos as três fascinadoras
palavras...
Quanto á policia também por cá está isto um pouco melhor do que ahi. No Porto
se um cidadão pára, por casualidade, em qualquer ponto a observar este ou aqelle objecto, é
filado por um agente de policia que imaginou ser provocado pelo tal cidadão; d'aqui,
conflictos, desordens e vexames; e quando nós pensamos que o delinquente - arvorado em
agente de segurança publica é rigorosamente castigado pelo seu despótico abuso, elle soffre
apenas uma interrupção de dias de serviço; e continuando a cingir a espada que deshonra,
fica habilitado para insultar quantos cidadãos quizer!... Aqui, meu amigo, fia isso, mais fino;

ouve este facto que não é maosinho, presenceado p o r mim na noute das festas da
Republica, em frente do edificio monumental da Bolça.
C o m o apesar de ser a praça espaçosa enchiam - n'a milhares de pessoas n'essa
noute da illuminação, muitos operários trepando pelos pedestaes das duas

estatuas

colossaes que formam a esquerda e direita do edificio, foram-se ageitando, como poderam,
uns agarrando-se-lhe ás caras, outros ás cabeças; estes aos braços, aquelles aos joelhos,
outros aos pés, de m o d o que as pobres das creaturinhas senão fossem hercúleas mal
poderiam com tal carga! E u ria-me do effeito que produzia o quadro natural, quando surge,
de espada desembainhada, um policia dando pranchada para a esquerda e para a direita.
Dava como cego! Elle conseguiu livrar a estatua dos seus parasitas - que, no fim
de contas eram filhos de trabalho - e queriam vêr e ouvir o concerto alli dado; porém elle
achou o seu h o m e m , porque u m dos que tinha descido agarrou-se por tal forma ao meu
amigo da espada que o levou filado pelo pescoço de encontro á massa de gente que
estacionava sob a grande columnata, sendo coadjuvado pelos seus irmãos que ganham o
pão com o suor do seu rosto. Ora apanha lá, espertalhão!
Mas este caso foi o primeiro que aqui observei, porque no geral é hoje a classe
policial prudentíssima! Haja vista ao que se passou na praça da Republica, onde a rapaziada
não d'essa que por ahi enxameia nas ruas do Porto, para honra das nossas auctoridades subia aos troncos das arvores grupando-se nas primeiras ramificações sem que os fizessem
descer.
D'isto gostei eu, porque está em harmonia com a sacratíssima palavra - liberdade.
Muito e muito teria que contar-te, amigo, e aos dignos leitores d'esté tão
conceituado periódico, se me não faltasse o tempo para concluir dous retratos de meio
corpo que estou pintando, e que m e pagam por 2;000 francos, sem molduras. Emfim, do
mal o menos.
Até breve. - Teu dedicado,
F.J.Resende.
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11.° anno-N.°185
Bellas-Artes
Do nosso amigo e distinto pintor sr. Francisco José Resende, que anda
percorrendo como um fanático da arte as primeiras capitães da Europa, recebemos uma
carta, da qual nos permittimos extrahir os paragraphos seguintes:
Londres, 4 de agosto de 1884 - Meus bons amigos:
Ao nosso patricio o illustre major Quillinan devo eu o prazer mais agradável e
pittoresco que pode imaginar-se: convidou-me s. exc.a a ir a Hafnpton-Court, estancia a 5
léguas de Londres. O nosso campo tem , sem duvida, bellezas de primeira ordem, mas o
espaço percorrido entre Londres e o palácio a que me refiro encanta a vista de todos
aquelles que teem alma para comprehender e sentir o bello! A paizagem, as caprichosas
vivendas campestres com as suas flores, as suas trepadeiras, as suas aves, os seus lagos, os
seus arbustos, são o enlevo, o arroubo do viajante estrangeiro!
Hampton-Court, sumptuosa habitação real que eu visitei ha muitos annos, soffreu,
como sabem, as consequências de uma... catastrophe. Aquella galeria notável, enriquecida
de telas de primeira grandeza, foi ferida em muitas das suas mais admiradas jóias. Levavame, naturalmente, o vivo desejo de contemplar mais uma vez a rica e bella collecção de
retratos de Van-Dick, que eu conhecia como a mais importante, mas nem um só
encontrei!... Eram pelo menos dezesete, do tempo de Carlos I, e entre elles via-se o retrato
do celebre pintor flamengo entre dois personagens de corte. Tocou a mesma sorte a um
quadro do mesmo auctor, que eu considerava como uma das mais notáveis composições
que se tem produzido. As figuras eram de grandeza natural.
Dizem-me que estão retocando estas obras e eu direi que as estão estragando!
A escola ingleza é notável no departamento da estatuária; em pintura... melhor
seria tratarem d'outro officio.
Londres, meus amigos, tem muito que ver na especialidade - bellas-artes. A galeria
nacional tem clássicos de primeira ordem, mas quanto á disposição dos quadros, incidência
da luz, e proporções do edifício, está muito longe de rivalisar com o Louvre.
O monumento de principe Alberto é a meu ver, o primeiro do mundo como
riqueza material e tamanho gigantesco. A ornamentação, combinada em oiro, bronze e
mármore, produz um bello effeito. Sobre o seu elevado pedestal e sob a cupola gothica está
o principe Alberto, cujo corpo collossal é todo dourado. Também é dourada a agulha que
remata este grandioso monumento.

Creiam, meus amigos, que vale a pena vir a Londres para contemplar este arrojo
da arte moderna.
Muito e muito mais teria que dizer-lhes, se me não faltasse o tempo. Até breve.- O
seu etc. - Francisco José Resende.
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BELLAS-ARTES
Dae a Cesar o que é de Cesar.

J. CHRISTO.
Meus bons amigos:

Já que pedem a minha opinião sobre as obras dos concorrentes a pensionistas do
Estado no estrangeiro, expostas no museu de S. Lazaro, ahi lhes remette esses
apontamentos para d'elles fazerem o uso que lhes approuver.
Penso que não é necessário ser muito entendido em coisas d'arte para conhecer, a
primeira impressão, a differença palpável entre os trabalhos (n.°l) do snr. Molarinho e os
de seus collegas J. Costa e T. Lopes (n. o s 2 e 3).
O espirito varonil, a alma de rija tempera que fizeram conhecer e respeitar Catão
d'Uttica como um dos homens mais extraordinários do seu tempo, denuncia-se
immediatamente na physionomia, na acção e na organisação externa da figura imponente
que nos apresenta o snr. Molarinho.
Catão não vacilla, não passa o tempo a reflectir sobre a sua resolução fatal,
inabalável; depois da leitura de Plutão sobre a immortalidade da alma, pede com instancia a
sua espada, ergue-a e fere o peito.
O snr. Molarinho comprehendeu bem o que leu, inspirando-se como um
verdadeiro artista. Se, pondo de parte a energia da acção considerarmos este trabalho como
obra d'arte, elle apresenta-se bem modelado, grandioso e executado nitidamente. Poderá
alguém observar que as pernas não correspondem bem á proporção do tronco, mas n'este
ponto dispensa se bem o idealismo, porque muitos homens se encontram assim e viceversa. Ha ainda uma circum-tancia a que attender, e bem a conhecem os dignos lentes da
Academia de Bellas-Artes, qual é a de esculpir ou pintar o modelo nú com os braços
erguidos, na acção em que os collocou o snr. Molarinho. Melhor do que eu, o explicaria o
distinctissimo professor e medico snr. Ricardo Jorge. Não ha obstáculo algum a encobrir a
musculatura de Catão: está completamente nú. Assim faz quem confia no seu grande
talento.
O busto representando um - Martyr christão - além de bem executado e expressivo;
não olha o martyr para a terra, mas para o firmamento. Bem sabemos que Deus está em
toda a parte; mas, no caso sujeito, o candidato imprimiu na sua figura a ideia da
immortalidade.
Relativamente á figura nua, (desenhada) julgo-a superior ás de seus collegas,
attendendo ás proporções geraes, ao modo como está tratada a cabeça, parecendo-me que

deve ser aquelle o verdadeiro retrato do modelo vivo que copiou; as mãos e pés estão
tratados com cuidado. O estylo é também uma das boas qualidades d'esté trabalho.
Esquecia-me lembrar-lhes que o candidato de quem me occupo seguiu á risca o
seu esboço que se acha igualmente exposto, ponto essencialissimo a que não devera ter-se
eximido o snr. J. Costa.
Para fazer ideia do robusto talento de Molarinho, era-me mais que sufficiente ter
visto ha tempos na tabacaria Havaneza, á rua de Santo Antonio, aquelles óptimos bustos
collossaes, esculpidos no difficilimo estylo de David d'Angers, representando os retratos
d'el-rei o snr. D. Fernando e dos snrs. dr. Delfim Maia, cónego Alves Mendes, Sousa Reis e
o de seu tio, o eminente gravador - que é explendido como retrato e como obra d'arte!
Os snrs. J. Costa e T. Lopes também são rapazes de talento, mas não os ajuda a
imaginação, nem comprehenderam bem a leitura sobre Catão, que de modo algum deveria
representar-se encostado, ageitando as pernas para descarregar o golpe sobre si mesmo, na
hora extrema. As suas physionomias não tem vida, não exprimem coragem civica: são
pensadoras, estando muito bem para outro assumpto, mas nunca para um heroe como
Catão d'Uttica. Quando se quer fugir a certas difficuldades que nos apresenta o corpo
humano, é hábil encobrir parte d'ellas com panejamentos; e assim o fizeram os dous
candidatos... A figura do snr. J. Costa sahiu-lhe extremamente anatómica! mas toda ella é
modelada com reflexão e o mesmo direi da que apresenta o snr. T. Lopes. Este candidato e
aquelle viram pelo mesmo prisma a expressão das physionomias e a inclinação das cabeças;
com a differença, porém, de que um, o snr. Lopes, apresentando um corpo mais joven,
imprimiu no rosto do seu Catão a mesma idade que se observa no Catão do snr. Costa.
Abstrahindo de todos estes deffeitos, que deviam ser menores, em attenção a terem muito
mais tempo d'estudo d'esculptura do que o snr. Molarinho, são muito dignos d'elogio e
merecedores das attenções do governo em um novo concurso.
Os seus dous bustos - martyr christão - olham para baixo... não traduzem a ideia;
mas estão habilmente esculpidos, sendo correctas as formas de qualquer lado que os
observemos : - devem ser bons retratos do modelo que copiaram. Os estudos do nú,
desenhados, confesso que não satisfazem, em todo o sentido; nem uma só das qualidades
exigidas se encontram n'elles: sinto dizel-o com esta franqueza, sem receio d'enganar-me,
porque estudo a arte ha mais de trinta e cinco annos no paiz e no estrangeiro. Quem se
propõe seguir a esculptura, deve estudar sem descanço o desenho, porque além da forma
não tem outros ornamentos este adorável ramo das bellas-artes.

Ahi tendes, pois, meus bons amigos com a maior singeleza a impressão sincera
que recebi, observando cuidadosamente os trabalhos dos três concorrentes.
Não pertenço ao respeitável jury, que tem de julgar as provas do concurso; mas
convenço-me de que um jury, presidido pelo nobre conde de Samadães, fará, no seu
veridictum, justiça inteira - dando a Cesar o que é de Cesar.
Porto - 3 o - 1885.
Vosso obrig. m o am.° e servo,
F.J.Resende,
Lente jubilado da Academia de Bellas-Artes.
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BELLAS ARTES
Lisboa, 4 de julho de 1885
Meus bons amigos.
Emquanto o paquete francez Congo, me não conduz, e a minha familia, a outras
paragens, aqui vou passando o meu tempo, ora gosando do grande Hotel Central, onde
resido, a deliciosa e animadissima vista sobre o Tejo, ora visitando tudo quanto diz respeito
a bellas-artes, e a embelesamentos na capital.
O meu primeiro cuidado, como devem suppôr, foi visitar a Academia de BellasArtes.
Quando me dirigia para esta casa de instrucção, enterrada n'um vetusto edifício
fradesco, deparei, antes de ali chegar, com uma estatua da caridade, de grandeza natural,
moldada em gesso. Como raras são entre nós as obras d'arte que logrom prender-me a
attenção, parei, entrando na officina. A primeira impressão foi agradabilissima, porque a
estatua é correcta na forma, bem proporcionada, animada de um sentimento meigo,
dulcíssimo; conjunto e pormenores irrepreensíveis.
Com a mão esquerda e braço aconchega ao peito esta adorável figura, uma
creancinha, como as que sabe executar o sábio pintor francez Bauguereau; a seus pés um
menino bem movido, esbelto, gracioso, ergue a cabeça, como ouvindo a linguagem natural
da caridade, que lhe falta curvando a cabeça, e tendo nu todo o braço direito.
O interesse que naturalmente moveu tão notável trabalho fez com que
perguntasse a um dos artifices quem era o seu auctor. E' Simões dAlmeida, me respondeu.
Envergonhei-me da minha pergunta! Quem poderia ter entre nós, executado obra
similhante? Simões dAlmeida ou Calmeis - mais ninguém.
Sem se escravisar á arte grega, Simões dAlmeida, apresenta-nos pregas
naturalissimas; quando modela uma estatua medita-a e estuda-a com madura reflexão para
que as suas obras sejam o que realmente são, verdadeiros primores d'arte.
Na mesma officina me surpreendeu igualmente o busto de José Estevão, copiado
apenas de uma fotografia. A semilhança é irrepreensível. A modelação n'este trabalho é a
arte por excellencia! Transportam para o mármore de Carrára este primor.
D'aqui segui para a academia, a dois passos de distancia, onde encontrei um dos
antigos empregados (uniformisado), attenciosa e delicadamente me conduziu elle ás aulas
que no momento funcionavam. Foi-me grato encontrar, regendo a aula do nu o celebre
pintor de flores, e meu antigo amigo, sr. Chaves. - Estudantes, ao todo, 3; qualidades
artísticas, 0. Disse-me o professor que os alumnos preferem a este estudo a vida pacifica de

passear, comer e dormir. Pensam como quasi todos os homens da sociedade actual
indifférente a tudo, corrupta, immoralissima!
O modelo nu que estava em acção tem boas proporções e côr, e a aula grande
capacidade e optima condição de luz. Os estudantes não se occupam a fazer das paredes
lugar de limpeza de paletas, tintas e pincéis... N e m troça nem immundicie.
N a aula de desenho (por estampa) 6 ou 7 estudanes; trabalhosregulares; tirava a
direita a todos um infeliz m o ç o trabalhando a esfuminho, com a mão esquerda.
N a aula de gesso, ou do antigo, encontrei presidindo a este scientifico estudo o sr.
Simões d'Almeida com que tive a satisfação de trocar algumas palavras. Felicitando o digno
collega pela sua estatua de Caridade e pelo seu busto de José Estevão que ha pouco tinha
visto disse-me, magoado e triste, o famoso escultor «Aqui não encommendam nada! - Essa
estatua de que fala foi esculpia em pedra, para o Brazil.»
Se um escultor d'esté quilate e patricio nosso, que é, sem contestação a nossa
primeira gloria artística fosse d'aquelles que se elogiam a si próprios e que tem a astúcia de
reunir em torno de si uns satelitesinhos que p o r toda a parte apregoam certo talento
negativo (para a ideia e para a estatuária) então lograria Simões d'Almeida haver muito
trabalho... E ' que este grande vulto artístico sendo ornado das mais brilhantes qualidades
moraes não afugenta nem intriga seus collegas; não rouba o trabalho aos outros, não
deprecia... não é invejoso. E ' por isto e só por isto que poucas encommendas tem, mesmo
aquellas que Lisboa rigorasamente deveria dar-lhe!
O porte d'esté professor, nas aulas, é, segundo me asseveram, digno e honesto,
estima como seus filhos ou seus irmãos os discípulos que lhe são confiados. E ' um h o m e m
de bem. — E ' um artista completo.
Se a vida, que me não sorri como muitos pensam, continuar regularmente,
p r o m e t t e , caros patricios, dar-vos noticia d'aquillo a que pôde chegar a minha fraca
intelligencia. Falar-vos-ei também do Museu nacional de Bellas-Artes.
Vosso, etc. - F. J. Revende, lente jubilado de pintura histórica.
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Paris, 16 de agosto de 1885
Meus bons amigos e patrícios:
Completam-se 30 annos que n'esta formosa capital fiz os meus estudos de pintura sob a
peotecção d'el-rei o snr. D. Fernando, sendo meu mestre, no estudo do nú, o celebre pintor de
batalhas M. Adolphe Yvon.
Trinta annos de trabalho e desgostos!... E aqui estou novamente trabalhando na execução
do grande quadro que em Lisboa me encommendou Rebello da Silva, o apostolo
apaixonadíssimo de Hanhemann. Dez horas de trabalho, por dia, é motivo sufficiente para
provar-vos o meu silencio desde que cheguei a Paris. Agora que tenho um momento
disponivel vou copiar da minha carteira de lembranças o que n'ella registei durante a minha
permanência em Lisboa.
Como me falavam com tanto entusiasmo do café do "Leão", fui lá almoçar um dia para
formar

o meu juizo relativamente aos apregoados

quadros que

foram

executados

expressamente para aquelle estabelecimento, onde muita gente v á beber, comer e adormecer
também, sem que pela garganta lhe haja passado sequer uma gota do verdadeiro e genuíno
vinho do Porto. Verdade é que o Porto está lá representado na apregoada tela - mas
suppliciado! Ninguém vi ainda retratado com ar mais soffredor. E que tela! Ella é larga, isso é
verdade; e é justamente por ser larga que escaparam ao talentoso autor do esboçado "Grupo
Leão" certos pontos onde o pincel não tocou. Seria descuido? Será moda? Tem chie, dizem.
Isto de chic em Bellas-Artes tem muita graça...
Eu convenço-me de que a tela descoberta em alguns logares, foi negocio de economia, de
tempo e de tinta. E' innegavel que há vida nas fisionomias d'alguns dos artistas caricaturados,
grande facilidade no pincel e até erros de perspectiva linear, etc., etc. Valores são quasi os
mesmos em todo o quadro; ausência absoluta das leis do claro-escuro, d'esta sciencia admirável
em que se distinguiram clássicos como Corregio e outros. Reduzindo: considero este quadro
como um óptimo esboço em que se manifesta brilhantemente o talento do seu autor.
Com relação aos outros quadros que ornamentam o café, há boas qualidades em alguns, taes
como o que representa um barco no rio; mas o estilo é sempre inacceitavel. Toma a direita a
todos estes ensaios artisticos a obra de Bordallo Pinheiro. Artista tão insigne seria ainda um
dos primeiros entre os que residem por cá n'este grande e immenso mundo das artes. O
azulejo que teve a original ideia d'imitar e que serve de fundo á sua caricatura e ás de seus
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collegas, illude completamente a vista do espectador. Ainda quando nos previnam de que é
uma pintura a óleo, a gente sente-se com desejo de tocar-lhe para se convencer da verdade.
Nunca vi nada assim, entre milhares de quadros que tenho observado desde 1855. O episodio
desenvolvido é engraçadíssimo; os contornos e as pequenas sombras são desenhados n'aquella
nitidez, correcção e firmeza que caracterisam todas as producções d'esté grande mestre.
Bordallo seria hoje, talvez miUionario, como foi Gustavo Dorée se tivesse vindo novo
estabelecer-se aqui. Decididamente, Lisboa é boa terra só para alface e botas de cortiça, assim
como o meu Porto para as tripas, boroa e tamancos. Iremos, porém nutrindo a esperança de
que os pintasilgos da modernissima e infantil escola podem chegar a desenvolver o gosto pela
arte e... enriquecer.
No mesmo dia em que parti de Lisboa ainda tive a fortuna de ver o notável busto do nosso
grande estadista (único que amou as Bellas-Artes entre nós) o finado Passos Manuel, a quem
devemos a nossa Academia de Bellas-Artes, a qual leva a sua ingratidão a ponto de não ter nas
suas aulas nem na sua secretaria (porque não tem salão de sessões) o busto esculpido ou
pintado d'esté benemérito cidadão! O busto que vi é executado por Simões dPAlmeida, o
primeiro mestre da esculptura nacional. A arte e a similhança são duas qualidades
proeminentes n'este trabalho. O mármore vive, repira!!.... Os originaes foram para o Brazil.
Devo ainda á delicadeza do proprietário da officina a satisfação de ter observado também
duas estatuas, de grandeza natural, em gesso, esculpidas por Simões d'Almeida. Uma d'ellas
representa o infante D. Henrique, não me recordando qual o personagem que representa a
outra. E' tal o seu merecimento artístico que podiam occupar, dignamente, um logar, entre as
muitas estatuas que adornam, n'esta capital, as praças e estabelecimentos públicos.
O vosso dedicadíssimo
F.J.REZENDE
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Paris, 10 de setembro de 1885
MUNKACZY
meus caros patrícios:

Entre os collossos da pintura moderna toma a direita a todos este celebernmo
pintor austriaco.
Em assunto de tal magnitude não podem, não devem entrar creanças.As creanças
tropeçam; os artistas como Munkaczy traduzem, criam, combatem, vencem.Vencem á
força de raciocínio, de trabalho, de perseverança, de talento e vasta instrucção: -não
copiam, não dão como seu o que a outros pertence...
Confesso-vos, amigos, que quando contemplei, absorto, o quadro «Cristo diante
de Pilatos», foco deslumbrante de luz artistica, não estavam, podeis acreditar-me, 600 ou
700 pessoas no grande salão-quando muito alguns individuos... A questão, como sabeis,
não é de numero.
Infelizmente, entre nós, o elogio mata o artista principiante; d'ahi, pensarem
muitos que já são pintores, desenhadores e escultores distintos, sendo simplesmente
autores de fantoches (segundo a frase do distintíssimo critico o snr. Carneiro). A critica, por
aqui, pouco ou nada so importa com as nulidades procurando exclusivamente analisar o
que é digno e bello.
Foi na formosa galeria Seydemayer, pertencente a Munkaczy, que vi também
exposta a sua admirável «Tragedia do Calvário», o poema de que hei-de falar-vos, e que
penso não ter rival no seu género. Todas as figuras de grandesa natural que formam a obra
immortal «Cristo diante de Pilatos», vivem, movem-se, estão ali, respiram, observam,
commentam, cada uma segundo a sua indole, a sua instrucção e classe. A gentalha de
Jerusalem vem entrando no tribunal aos empurrões. Alguns ainda estão fora da porta, alem
da qual se vê o ceu, recebendo, os que já estão um pouco dentro, luz secundaria
destacando-se todavia, sem confusão alguma, parte d'esta ralé, em cujas fisionomias se
observa a irregularidade das formas, a fealdade natural de quem vive porcamente e se
alimenta mal.
Entre nós fala-se tanto de realismo na arte!... E' preciso vir aqui ver como
Munkaczy compreende esse realismo.
Todo o povinho que já está mais proximo do Cristo, acotovella-se, berra, abre a
boca ante o astro culminantissimo de luz divina; Jesus está no meio do tribunal, de pé firme
como a sublime religião que creou; veste a tunica quasi branca; tem as mãos atadas, os
cabellos soltos, a figura elegante, e olha de meio perfil para Pilatos. Este magistrado de
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Jerusalem apresenta.-se sentado no tablado, de pema cruzada, com semblante duvidoso,
pouco intelligente; tem-o cabello cortado á escovinha, barba rapada, tunica e manto, manga
curta, etc. Basta attendermos á collocação de suas mãos e braços para se formar
immediatamente ideia da situação moral de Pilatos. E os juizes, em torno d'elle, alguns
feios como os sete peccados mortaes, um ou outro com feições correctíssimas da mais pura
raça, taes como se desenham no meio perfil do que fica á nossa direita, discutem,
observando attentamente aquelle cuja presença os confunde a todos. Jesus não se apresenta
com essa humildade de que tanto nos falam os livros sagrados e as telas dos pintores
clássicos; nada d'isso. O filho de Maria, cônscio da sua superioridade, ouve attento as
palavras, analisa os movimentos, as paixões rasteiras de seus julgadores, dominando os com
olhar penetrante, singularissimo.
Quando o espectador entra no luxuoso salão de Munkaczy fica quasi petrificado,
porque, entre o grande numero d'individuos que enchem a enorme tela, Cristo, pela sua
nobre figura, pelo brilho intenso de suas roupagens, attrae d u m modo estranho nossa
vista. Tentamos mas não podemos desprender a attenção d'esté Divino Mártir, senão
depois de largo tempo, porque a palavra falta, porque, em torno de nós, não sentimos, não
vemos mais coisas alguma.
Assim me succedeu, amigos; e assim succedeu a todos os que estavam presentes
na occasião. Dizei-me: onde existe, pois, no globo que habitamos, religião similhante á
nossa, e que forneça ao pintor e ao escultor tão sublimes e tão variados assuntos?
Nenhuma!
Parece, portanto, que Munkaczy, o pintor de que vos estou falando, se apartou no
seu «Cristo diante de Pilatos» de todos os pintores que o precederam, seja elle julgado
como filosofo ou como pintor. Nas roupagens, Munkaczy desprende o seu largo pincel
segundo o tecido que copia imitando como raras vezes tenho visto, os setins, veludos,
sedas, lãs, pannos ordinários, rotos, etc., etc. E ' delicadíssimo ou grosseiro segundo a
natureza dos individuos que representa. Põe-te em guarda, França, porque a pintura aUemã
e a pintura austriaca são dois leões temiveis que já vão subjugando os teus numerosíssimos
artistas.
Por falta absoluta de tempo não posso falar-vos hoje mais detidamente d'esté
adorável pintor, o que farei n'outra carta, explicando-vos consoante minhas débeis forças o
outro grande quadro de Munkaczy, representando a «Tragedia do Calvário».
Vosso dedicadíssimo,
Francisco José Resende.
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N.B. - Pediram-me pela gravura d'esté quadro de Munkaczy 18$000 reis, e,
notem que é a agua-forte.
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BELLAS-ARTES
Paris, 29 de setembro de 1885
Meus caros amigos e patrícios:

MUNKACZY
Quer-me parecer que todos os teólogos instruídos deveriam ser também artistas,

porque

ninguém assim melhor do que elles compreenderia o poema da nossa religião.
E, todavia, Munkaczy, não sendo sacerdote de Cristo, como logrou elle elevar-se tanto,
interpretando d'um modo admirável a scena do Calvário?
Foi a águia que attingiu o sol.
Se o Tribunal de Pilatos nos enche de pavor, a tela que o grande pintor intitula simplesmente de
Cristo no Calvário aterra o espectador, petrifica-o.
Imaginae-vos, caros leitores, na galeria Seidelmejr, entrando n'um longo salão completamente
forrado, desde o pavimento até ao tecto, de fazenda roxo-carregado, incluindo moveis, cortinados, etc.,
sem luz que não seja a que penetra por uma abertura de metro e tanto nas duas extremidades do salão,
illuminando de cima para baixo as enormes telas - a do tribunal, que fica á vossa direita, e a do
Crucificado, á vossa esquerda, perfeitamente fronteiras uma á outra. Ao encarar de repente com o ceu
medonho d'esta ultima, sentireis calafrios!
Proximo do ponto alto do quadro, á nossa direita, a cabeça da cruz, onde expira o dulcíssimo
Nazareno. Todas as nossas faculdades intellectuaes, attraidas irresistivelmente pelo grupo do Calvário,
não podem desprender-se, um instante que seja, d'aquella magnifica fisionomia de Jesus.
De resto, convenço-me de que o sábio pintor não conseguiria traduzir de um modo tão
verdadeiro os paroxismos da morte, sem haver longo tempo estudado nos hospitaes a agonia dos
moribundos.
Jesus, tendo o rosto um pouco voltado sobre o lado esquerdo, olha para o ceu no momento
fatal, contraindo a face. Affigurase-me eminentemente interpretado este ponto.
No quadro que ligeiramente vos descrevo tudo parece verdadeiro, ainda o mais insignificante
accessono. As figuras, nuas, do bem e do mau ladrão, formando a direita e esquerda de Jesus, nem tem
o seu colorido encantador, nem a sua divina resignação. Não dão, finalmente, nem o seu sangue nem a
sua vida pelo género humano.
O mau ladrão torce-se nas vascas do desespero, e não olha para Jesus; Dimas, o bom ladrão,
estende a Jehosuah um olhar piedoso, e contrastam com as linhas suaves e com as formas menos
accentuadas que caracterisam a figura núa de Cristo.
Em baixo, aos pés da cruz, está prostada a Virgem, entre as mulheres santas. A dôr tornou-a
simplesmente extática, e como cadavérica. O Evangelista comtempla o Divino Mártir. Para áquem,
no

511

áspero terreno, - sentado no chão, na attitude mais desageitada, um moço soldado romano olha para
aquillo tudo como autómato.
Representando outro papel, vè-se proximo do grupo da Virgem um rapazola de escada ás
costas, e martello em punho, com a tunica sebenta, em desalinho; as pernas um pouco abertas em
attitude natural á plebe. Este olha com sarcasmo para o grupo em que se acha a mai de Deus.
No ultimo plano, muito povo; alguns cavalleiros romanos envoltos nas sombras d'aquelle dia
caliginoso discutem e apontam para o Divino Mártir, uns irónicos, outros reflectindo. Para
contrabalançar o grupo do Golgota, avulta do lado direito da formidável tela a figura grandiosa de um
cavalleiro no primeiro plano, trajando ricamente á oriental, montando um soberbo cavallo tirante a
branco; ao retirar-se, firmou a mão esquerda na anca do animal e olha altivo e glorioso para o
Crucificado. Cavalleiro e cavallo são duas figuras imponentíssimas! Adiante, caminha um dos da plebe,
levando pela rédea o fogoso animal; na rectaguarda, seguem dois judeus bem vestidos, questionando
com ardor.
Eu quizera, caros leitores, que um talento fulgurante e eloquente como o do Alves Mendes
vos descrevesse n'um dos seus incomparáveis discursos estes dous soberanos trabalhos de Munkaczy!
Considero superior a 200 contos de reis o valor estimativo das telas em questão
F. J. Rezende
N. B. - Sei que a cidade invicta se prepara condignamente para receber os nossos
corajossimos e beneméritos exploradores Capello e Ivens. Peço, pois, pelo muito que amo também a
pátria, licença á nobre e dignissima imprensa do Porto, a quem sou tão devedor, para fazer coro com
as suas merecidas homenagens tributadas aos nossos heroes, tão portuguezes e patriotas como os que
nos tornaram conhecidos no mundo inteiro. Sinto amargamente não estar agora entre vós.
Vosso
J. F. Rezende
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)ocumento n.° 245

BELLAS-ARTES
Antonio Teixeira Lopes
Tem estado a ferias, em Villa Nova de Gaia, este notabilissimo estudante d'esculptura em
Paris, o qual foi em tempo preterido pelo jury da Academia Portuense de Bellas-Artes no concurso a
pensionistas de Estudo, no estrangeiro.
E' tão formoso e robusto o seu talento que, além das honrosas distincções já recebidas na
escola, a sua ultima estatua, esculpida quasi de grandeza natural, formada em gesso, ficou n'aquelle
estabelecimento para ser exposta na primeira exposição de bellas-artes da capital.
Não consta que até ao presente qualquer outro alumno, pensionista do Estado ou particular,
haja sido de tal modo considerado em Paris.
Deve saber-se que o nosso patrício Teixeira Lopes vive no estrangeiro a expensas de seu
virtuoso pai, esculptor intelligente, e d'alguns amigos dedicadissimos que honram e ennobrecem d'esté
modo a cidade do Porto, concorrendo para que o laureado alumno, tão trabalhador como
despretensioso e modesto, venha a ser uma das nossas glorias pátrias.
A photographia da correctíssima e formosa estatua a que me reporto encontra-se exposta na
tabacaria Havaneza, á esquina da rua de Sanso Antonio. Foi este admirável trabalho que tornou digno
de um primeiro premio o nosso estimável patricio, de quem sou o mais sincero admirador.
Porto, 25 de setembro de 1886.
F. J. Rezende, lente jubilado de pintura histórica.
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Porto, 15 de Julho de 1887
BELLAS-ARTES
A exposição no Palácio de Cristal

Pertencem d'esta vez as honras da secção de escultura aos snrs. Couceiro e Antonio Teixeira
Lopes.
O snr. Couceiro revela-se um retratista de primeira plana no seu busto colossal, em gesso,
representando o finado lente d'arquitetura civil Manoel José Carneiro, que foi nosso virtuosissimo
colega. Quem conheceu bem aquelle cidadão exemplar, vê o alli com o rosto um pouco voltado para a
direita, parecendo fallar-nos. Considerado este grandioso trabalho sob o ponto de vista escultural, elle
impõe se a todos os que com cuidado o examinarem.
Observamol-o atentamente de meio perfil, de três quartos e de frente, encontrando sempre
linhas correias, precisando o notável escultor todos os pormenores sem tornar duros os contornos dos
olhos, nariz e bocca, mas sendo inferiormente modeladas as orelhas.
Quanto aos cabelos, maxima dificuldade de que nem sempre saem triumfantes estatuários de
grande nomeada, são, a meu ver, uma das melhores qualidades d'esta obra; as barbas foram egualmente
modeladas com demasiada paciência e saber.
Reproduzir da fotografia um retrato tão similhante, tendo falecido ha muitos annos o illustre
professsor, é tarefa dificilima, apesar de não vermos no busto os óculos que ajudariam a caracterisar o
nosso chorado amigo.
Pediremos ainda licença ao ilustrado colega para lhe observar que a modelação das roupas,
por amarrotadas de mais, não corresponde ao primoroso trabalho da cabeça.
Se a Academia de Bellas-Artes quizesse honrar a memoria de Manoel José Carneiro, devia
comprar ao snr. Couceiro este busto que, como arte e similhança, é dos melhores trabalhos que temos
visto executados em Portugal.
A estatua de Jesus Christo morto, de grandeza natural, em que colaboraram os srs. Couceiro e
filho, é correta, bem proporcionada mas um pouco simples na parte anatómica do tronco; não acusa
durezas, apesar de se tratar d'um cadaver.
As mãos e pés optimamente modelados; vê-se nas suas contrações a verdadeira imitação do
natural; o rosto é distinto, bem cahido, mas os cabelos e barbas poderiam estar mais em desalinho.
Quando virmos, como obra de escultor portuense uma estatua melhor, então falaremos.
Do snr. Antonio Teixeira Lopes foram apresentadas duas estatuas copiadas do modelo nu, na
escola de Paris: já as conheciamos pelas fotografias, confirmando o que, a respeito de uma d'ellas
disséramos em tempo n'este mesmo periódico. A estatua de pé, e que estende para a frente o braço,
teve na escola parisiense o primeiro premio; a imediata o terceiro premio. Como n'aquela formosa

capital e n'aquela escola os professores não conhecem amigos nem inimigos, grandes senhores ou
plebeus, quando se trata de julgar obras d'arte, o ilustrado júri, fazendo inteira justiça ao nosso joven
patricio, p r e m i o u o: desnecessária seria portanto a nossa opinião.
A alegoria do snr. Teixeira, representando a Pátria e modelada em baixo relevo, de uma só
vez, mostra quanto lhe é familiar

a palheta, (com que se modela no barro) como sabe desenhar e

compor: este seu trabalho está a par dos melhores que temos visto no salão da escola, em Paris,
quando alii teem lugar as exposições dos concorrentes.
E ' para sentir que não fosse também exposto o seu óptimo busto, em gesso, representando
uma senhora viuva, dignissima proprietária do palacete das Águias.
Este retrato podia ser firmado por um escultor de grande nomeada.
E ' tão dignamente que este joven, pensionado p o r alguns beneméritos portuenses, se sabe
vingar d'aqueles que o poseram fora do combate, no concurso de escultura, em que entrara com
Molarinho (sobrinho), um dos mais brilhantes talentos da moderna geração.
Simões d'Almeida, o nosso primeiro escultor, deveria têr exposto o busto do finado bispo de
Vizeu ou o do duque d'Avila, que melhores não se esculpem n o estrangeiro. O que apresenta no salão
não é muito feliz; e perdoe nos o ilustrado e honradíssimo colega, de quem somos o mais sincero
admirador, se ousamos fallar lhe com a maxima imparcialidade.
Vimos mais alguns trabalhos na secção de escultura, que nos pareceram rasoaveis, merecendo
especial menção o Cristo, em marfim, do snr. A. B. Silva.
D o s poucos trabalhos a óleo tem o primeiro lugar, segundo nossa humilde opinião, o snr. D .
José Roldan; os seus dous quadros representam diversos objetos d'uso e de luxo, são conscientemente
executados e habilmente compostos. Ficamos conhecendo o inteligentissimo pintor. O snr. Marinho e
alguns outros expositores n'esta secção, também se esforçam por apresentar obras dignas.
D o u s quadrosinhos (pensamos serem paisagens de Vizela) executados pelo snr. Peixoto,
provam que o seu talento para a paisagem é superior ao de todos os que p o r ahi degradam a arte - a tal
arte moderna, c o m o dizem os esboçadores...
E note o leitor que este snr. Peixoto nuncafrequentou escolas, nunca foi ao estrangeiro...
O imortal pintor francez José Vernet, pintou admiravelmente marinhas e paisagens sem fazer
uso da espátula e da brocha: siga o snr. Peixoto o seu exemplo, e deixe lá os modernistas, que elles hão
de esmagar-se a si próprios...
C o m o aquarelista é distintissimo o pincel do snr. Hogan. N u n c a conhecemos em Lisboa ou
Porto, pintor n'esta especialidade, de tão subido mérito. Desenha, compõe, brinca com o seu finissimo
pincel. A liberdade, o espirito do seu trabalho só pôde ter imitadores lá por fora, e é lá, n'esses
grandiosos certames que o eminente aquarelista (a quem não temos a honra de conhcer) deveria
apresentar se.

No lado direito do salão, entrando, vê se uma aquarela, representando um guerreiro antigo, de
costas, que é notabilissima: roubal-a iamos sem escrúpulos de consciência. Outras aquarelas
encontramos no salão - que merecem ser vistas.
Os retratos desenhados pelo snr. Truco provam que ninguém, entre nós, acaba com tanta
perfeição este género de trabalho.
Em outro estilo, mais largo, revelam grande aptidão as exc. m a s filhas do snr. Machado, que
retrataram fielmente seus pães.
O digno professor de desenho snr. Sousa, expõe o meio perfil do snr. Carqueja (Francisco)
que é correto na forma, tendo o dom da similhança; é obra d'uma sua talentosa discipula, e o estilo tem
tal ou qual similhança com o dos retratos que ainda agora mencionei.
Esquecíamos lembrar a quem compete que deveriam guardar se para exposições escolares
certasfigurasnuas, impróprias do logar, e sem mérito algum...
Mencionaríamos mais alguns trabalhos nas diversas secções, se não nos escaceasse o tempo,
porque vivemos dos nossos pincéis.
A secção dos bordados pareceu nos a mais brilhante de todas quantas temos visto no palácio
da industria.
Continua em detestáveis condições de luzes opostas o salão de bellas-artes, sacrificando-se
no sentido absoluto as obras d'arte!!
O engenheiro, ou arquiteto inglez não estava de certo no uso da sua razão, quando produziu
tal aborto.
Cumpria aos senhores diretores fazer alguma despeza em proveito da arte, que lá por fora
merece o máximo respeito a todas as classes sociaes.
Reformem aquelle teto; que haja uma luz única, como a que recebem os dous bazares lateraes,
e então exporemos da melhor vontade alguns trabalhos que, por ventura, venhamos a executar.
E' muito louvável a despeza feita no parque para o seu embelezamento, com tanto que não
seja esquecido e olhado com inqualificável indiferentismo o santuário da arte.
A exposição propriamente industrial, não sendo muito abundante, tem trabalhos nacionaes
d'altissimo merecimento; a ourivesaria egualmente bem representada, e o Porto, esta minha terra tão
louca de vaidades deixa a exposição só, completamente só durante a semana, sendo limitadissimo o
numero de visitantes nos dias santificados!! Em compensação está sempre cheio, a trasbordar, o circo
do Principe Real quando n'elle saltam e correm a galope os cavalos de D. Henrique Diaz.
F. J. Revende,
lente jubilado de pintura histórica.
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"Primeiro de Janeiro" - Porto/ 7.5.1888 - B.P.M.P.
A peregrinação portugueza em Roma

Do ilustre pintor o sr. Francisco José Rezende recebemos est'outra carta de Roma, em
data de 29 de abril:

Meus caros patrícios e amigos,

Celebrou-se hontem, ás 6 horas da tarde, a recepção de despedida que Leão XIII
houve por bem conceder a todos os peregrinos portuguezes que obtiveram bilhete para
esta ceremonia.
O Pontífice, vestido de côr quasi branca, solideo, e meia luva da mesma côr,
conduzido na sua cadeirinha pelos servos, que trajavam ricos estofos roxos, fez a sua
entrada no grande salão, adornado por todos os lados de pinturas do divino Rafael e
condiscípulos. Principiando a sua visita pelo lado esquerdo, quasi ao canto onde se acha a
porta por onde entrou, fez imediatamente ouvir a todo o auditório a sua simpática e sonora
voz, não tão nasal como a do saudoso rei-artista, mas muito semelhante, falando
amavelmente em francez ás damas, que lhe beijavam a dextra, umas possuidas de
verdadeira fé, outras, quem sabe, levadas ali somente pela vontade de figurar.
Tendo S. S. sempre um dito gracioso, uma pergunta amável para muitos dos
assistentes, e formada a sua guarda d'honra por dois nobres soldados (condes) e bem assim
pelos srs. Condes de Samodães e da Redinha, foram estes os cavalheiros encarregados de
apresentar a Leão XIII as pessoas que mais conheciam.
Na frente de Leão XIII vinham 4 guardas armados de alabardas, espada e olmo,
vestidos à quinhentista, sendo variegadas as cores dos estofos, o que produzia um lindo
effeito; eram estes guardas que continham as massas. Em seguida vinham os dois nobres
soldados, com um bello fardamento e olmos doirados, e proximo a S. S. os srs. Condes de
Samodães e Redinha.
Leão XIII, tão amável, tão carinhoso, tão genuinamente bom, ao passar em frente
de uma pessoa muito conhecida no Porto,- depois da apresentação feita pelo snr. conde de
Samodães, elle o supremo chefe da Igreja abençoou essa pessoa e a sua pequena familia,
pondo-lhe a mão na cabeça e três vezes na face esquerda, e dirigindo-lhe em seguida
algumas perguntas.
Finda a visita em torno do salão, o Pontifice tomou logar quasi ao fundo, onde
orou de pé, sendo acompanhado em coro por todos os portuguezes, que passavam de 200.
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Deram-se- lhe entusiásticos vivas ao retirar-se.

Vosso patrício e amigo,
Francisco José Resende.

518

Documento n.° 248

"Primeiro de Janeiro" - Porto/ 24.5.1888 - B.P.M.P.

E m R o m a - Recebemos a seguinte carta do nosso distinto patricio Francisco José Rezende:
«Roma, 18 de maio de 1888. - Meus amigos: - A tropa d'aqui não passa a vida na ociosidade,
como a d'ahi. Raro é o dia, amigos, em que não vejo do quarto em que resido, a rua Principe
H u m b e r t o , que faz angulo para a rua Viminal, passarem pela manhã cedo dois batalhões de infanteria e
caçadores, ao exercício do tiro, a 5 kilometros de Roma. Seis ou sete cornetas vão na frente; com uma
mão seguram o instrumento tocando marchas graciosas, com a outra as espingardas, que são pequenas;
são rapazes todos novos e n o geral bonitos. Hoje, ás 5 horas da manhã, seguia para o campo um
regimento que teria 500 praças vestidas de linho crú, chapéu molle achatado dos lados, na parte
superior, com uma penna ao lado; em seguida passavam em frente da estação do caminho de ferro 18
carretas com peças de campanha, indo soldados sentados na carreta ladeando as peças; três sentados
n o carro puxado por três parelhas de magníficos cavallos; e montados nos da frente dois soldados;
officiaes a cavallo, espada desembainhada, descançando o p u n h o sobre a coxa, marchavam á esquerda
das baterias.
Agora uma scena diametralmente opposta e de grande originalidade. Q u a n d o eu escrevia esta
pequena noticia ouvi cantar em coro; a curiosidade levou-me á janella e vi o seguinte:
Longa fila de religiosos: na frente u m estandarte preto encimado p o r uma estatueta de anjo, e
farricôcos de branco e preto, só com buracos n o logar dos olhos para poderem vêr; em seguida padres
paramentados com estola, etc: depis grande numero de frades com habito de saragoça côr de café,
grande cordão branco e grande rosário; depois mais padres, precedidos de 16 ou 20 farricôcos, uns todos
de preto, outros de branco, muitos meninos de coro e no fim d'esta longa fileira de soldados da Igreja
u m ataúde coberto com rico p a n n o b o r d a d o a ouro, onde se viam quatro grandes coroas de flores, e
duas nos braços de dois individuos. O ataúde era levado aos h o m b r o s de quatro homens.
Outra coisa nova para mim: c o m o ha defronte d'esté hotel um posto de guarda municipal, os
soldados, perfilando-se no passeio, pozeram n o chão as mochilas estando uniformisados como em
ordem de marcha.
Prometti-lhes falar do Vesúvio e da sua terrível

cratera, de Pompeia, de Nápoles e de

Herculanum, mas ficará para outro dia, porque está a partir o correio. - Vosso amigo e patricio,
Francisco José Resende.»
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icumento n.° 249

Em Roma - A exposição do Vaticano - Escreve-nos o nosso distincto amigo Francisco
José Rezende:
Roma, 15 de maio - A exposição do Vaticano (e já o devem saber ahi) é verdadeiramente
esplendida!.
Ha muito que vêr e que admirar. No meio de toda aquella profusão de ourivesaria religiosa,
em prata e ouro, sinto-me cheio de orgulho e suprema consolação, dizendo-lhes com a maxima
franqueza que, entre centenarea de calis offerecidos a S. S. Leão XIII, nenhum, considerado como obra
d'arte como delicadeza de rendilhado gótico, seja no todo, seja nos seus mais pequenos pormenores, se
pode equiparar ou sequer approximar-se ao que o nosso bom rei de portugal e S. M. a rainha
offereceram ao Papa.
D'aqui envio ao primoroso artista, que fez uma copia muito superior ao original, os mais sinceros
e alevantados elogios.
Foi com este preciosíssimo tesouro da ourivesaria portugueza que o venerando chefe da
Igreja cristã ergueu a Deus na missa papal, sendo para isso ajudado, porque os seus músculos tão
débeis mal poderiam sustentar aquelle peso d'ouro.
Note-se que deram ao cálix uma coUocação honrosa, n'uma das frentes do mostrador.
Na exposição figuram outras peças para a mesma ceremonia religiosa, que são de subido valor
material; mas como arte, no sentido mais genuino da palavra, nenhuma ha que possa comparar-se á
offerta dos nossos monarcas.
Que me importa que classifiquem de exagerada a minha opinião e de excessivo o meu amor
pátrio? Embora: digo simplesmente o que entendo.
Entre tantas e tão ricas custodias, onde está uma na exposição do Vaticano, que se assemelhe
sequer á nossa de Belém e a todas as que vimos na exposição de arte ornamental e religiosa em Lisboa?
A estreita sala destinada para as offerendas dos monarcas a S.S. é onde está, á nossa direita, o
mostrador envidraçado, que encerra preciosidades maravilhosas.
O objecto de mais subido preço é o brilhante offerecido pelo sultão Abdul Hamid. Este
formoso brilhante, de que tirei um contorno na minha carteira, deve ter de diâmetro 2 Vz centímetros.
E' o sol d'aquella sala!
Do lado opposto está o nosso cálix.
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No mesmo mostrador se vê um missal adornado de pedras preciosas, offerta do rei da
Saxonia; do imperador da Allemanha, a mais preciosa mitra dos tempos modernos; de monsenhor
Martins Garcia, bispo da ilha de Cebú (Filippínas), a casula mais rica, a mais artística de tantas que estão
expostas: é bordada a ouro sobre setim, tendo na frente as armas pontifícias.
Izabel II e D. Francisco de Assis offereceram um altar portátil com três retábulos que são um
verdadeiro primor da escola gótica: a pintura da esquerda representa Cristo por terra; a do meio, o
Calvário; a da direita, S. João.
Do imperador da Austria, uma cruz de brilhantes; do rei de Wurtemberg, um crucifixo
d'ouro, sendo de prata a imagem de Cristo.
A rainha da Saxonia offereceu uma pintura representando Nossa Senhora e dois santos
(escola de Rafael).
Do governo da republica do Equador, um cofre com pedras preciosas: diz-se que dentro está
uma carta com sangue de Moreno.
Do imperador de Marrocos, duas ricas pulseiras e um broche com águias.
A gran-duqueza de Baden offertou um formoso missal ornamentado d'ouro, com uma grande
cruz de solitários.
Não consegui vèr o preciosíssimo missal de que foi portador

o snr. conde da Redinha,

cavalheiro apreciabilissimo. Da imperatriz do Brazil, veio um pequenino altar. Maria Izabel, infanta
d'Hespanha, offertou uma rica salva d'ouro, e cálix. Ha cruzes de brilhantes de vários monarcas;
brasões de prata, esmeraldas, etc.
A guarda móbil pontifícia offereceu uma das peças mais delicadas e preciosas, de tudo que
encerra a grande exposição: é uma secretária de pau ferro com finissimos embutidos de marfim,
ornamentada por todos os lados com a mesma paciência, com a mesma delicadeza; estão
representados 4 quadrosinhos sacros; aos lados, entre primores da ornamentação rafaelesca, apparece
correctamente embutido o retrato de Miguel Angelo, sendo igualmente de marfim os capiteis coríntios
de umas esbeltas columnas, na frente da secretária.
Outra peça notável é a copia do relógio astronómico de Strasburgo, que mede 3 metros e
meio d'alto; quando bate a hora, todas aquellas figuras, - o tempo, a morte, a juventude, a infância, a
velhice, - entram em movimento. Tem assignatura de Alvisius Pozentz - anno 1860.
A diocese de Nevers (França) distinguiu-se pela originalidade da sua offerta - uma barca de
cerca de 3 metros de comprimento, com columnas segurando o tolde; a espessura do bordo é dourada,
e n'elle estão gravados os nomes de toda a congregação. A barca tem 2 remos de cada lado; ao leme
Cristo, a Senhora de Lourdes e S. João, estatuetas coloridas e correctamente feitas; na proa, uma
imagem com a cruz e a palma, tendo aos pés o dragão.
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O órgão monumental com altura de 5 metros, projecto para S. Pedro de Roma, e de que é
autor A. Cavaillé, de Paris, constitui também uma peça de superior merecimento.
Muito a muito mais teria de copiar da minha carteira, porque a exposição é verdadeiramente
universal, e tão rica, tão variada em objectos religiosos que seriam necessárias muitas folhas de papel
para, ainda assim, vos dar apenas uma pallida ideia da sua grandeza.
O retrato de Sua Santidade, de grandeza natural, corpo inteiro, visto em distancia ia-me
enganando se não fosse o logar em que está, e a riquissima moldura que tem. E' o mais primoroso
trabalho da moderna escola italiana. Não são chapadas sem critério; é uma pintura perfeitamente acabada.
Vosso dedicado amigo,
Francisco José Resende.

"Primeiro de Janeiro" - Porto/ 1.6.1888 - B.P.M.P.

Documento n.° 250

Cartas da Italia - Florença, 25 d'e maio.

Meus caros patrícios:

Florença! Qual foi a origem d'esté poético baptismo? Eu estava realmente convencido
de que, n'esta cidade, tudo eram flores e jardins, mas enganei-me completamente, ou
antes,enganaram-me!
Ao escrever-lhes estas duas linhas, o sol desponta maravilhoso no horisonte de montes
que se avistam do meu quarto, semeados de caprichosos palacetes e torres quadradas de
bastante altura, e tudo cercado de uma vegetação profusa.
Estou convencidíssimo hoje, pela pratica de Ter caminhado um bocadinho pela Europa,
de que o verdadeiro, o mais entranhado amor pelas flores está concentrado em Paris, e isto não
é só d'hoje; vem, como sabem, de séculos.
Flores por toda à parte na mais formosa, mais alegre, mais limpa capital do mundo!
Flores sempre, desde a agua-furtada da pobre costureira até ao opulento palácio do
banqueiro e do nobre!
A arte, como ali é adorada!
N'aquella Roma, onde abundam monumentos antigos e modernos, que porcaria e que
desleixo em muitos pontos!...
Aqui, onde pensei vir encontrar estimadissimo o immortal David, de Benvenuto Cellini,
esta estatua, em bronze, que desafia as melhoresde Herculanum, guardadas no museu de
Nápoles, achei-a oxidada, porca, à espera de uma alma piedosa que trate d'ella! O seu pedestal,
que é uma belleza de ornamentação, se quis vel-o bem e o precioso baixo-relevo em bronze
que está na frente, foime necessário pedir a uma gente que ali tinha encostado uns fardos que
os desviasse.
E o Roubo das Sabinas e os outros lgrupos e estatuas de mármore que estão como em
familia n'este átrio, em que estado se acham!
Senta-se o populacho nos pedestaes, no banco que cerca dos dois lados este santuário da
estatuária, e ali bebe a sua pinga, deita ao chão as cascas das laranjas, etc.
Em baixo, no fim da escadaria, chafaricas com limonada e outras beberagens, agua pelo
chão, lama, e o mais!
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Não julguem que exagero; é por ver esta incúria que lhes affirmo, sem receio de ser
desmentido, que ninguém em parte alguma do mundo respeita, ama e venera a arte como o
parisiense.
Já vi os museus, os templos, as estatuas das praças publicas, onde não há uma arvore
para dar-nos sombra, nem um banco para nos sentarmos; parto ás 7 horas e 10 minutos para
Bolonha.
A catedral d'aqui é um conjunto soberbo de mármores variadas e de bellezas
arquitectónicas; a torre, formosissima.
Vosso dedicado amigo,
Francisco José Resende.

Documento n.° 251

"Primeiro de Janeiro" - Porto/ 5.6.1888 - B.P.M.P.
Cartas da Italia - Veneza, 29 de maio de 1888. - Amigos e patrícios:
Deixei finalmente Roma, Florença, Bolonha e Pádua, para dar uma vista d'olhos a

esta cidade riquissima de bellezas arquitectónicas, banhada pelas aguas do Adriático.
Ou o Vesúvio ameaçando sempre com as suas explosões, ou esta Veneza pacifica,
com as suas celebres recordações históricas.
Já visitei o palácio dos Doges, ao pé do qual estou escrevendo; lá dentro, depois
de ter subido a principesca escadaria adornada com duas grandes estatuas de mármore,
parecia-me a cada momento ver surgir, n'aquelles sombrios salões, a cabeça decepada de
Marino Faliero...
Se não subi á alta torre edificada defronte da basilica, montado a cavallo como
ousou fazel-o Bonaparte para ver d'ali o seu exercito, fui caminhando pouco a pouco pelas
suaves rampas, que sommam oitenta e tantos metros, até chegarmos ao campanário.
Estão n'elle collocados 5 sinos, mas basta o som de um d'elles para desgraçar os
ouvidos a quem esteja ao lado, quando o guarda, para habilitar-se

a receber alguns

centésimos, puxa pela corda.
O panorama da cidade e seus arredores é esplendido, bem podem imaginar; mas
não é menos bello o que desfructei na torre inclinada de Piza, na de Bolonha pertencente a
uma familia nobre, onde se sobem alguns 800 degraus, nem tão pouco os que se gosam do
zimbório de S. Pedro de Roma, e da graciosa torre de Florença.
Já passei toda a cidade na sua maxima extensão; não em gondola, em que se
gastaria uma hora, ou mais, mas n'um dos pequenos vapores que navegam no grande canal,
desde o jardim que os venezianos devem a Napoleão I até ao extremo opposto, viagem em
que se gastam apenas 10 centésimos. Elles chamam aqui a estes favores -ferrevia.
O interior de S. Marcos transporta a nossa imaginação a épocas remotissiamas,
com os mosaicos, e o seu ouro, de que são ornamentadas as abobadas.
E' um templo, quer no interior, quer no exterior, que não se assemelha a nenhum
outro.
Quem conhece as amplas, longas e alegres ruas de Paris mal pode caber entre
tanta gente n'estes becos e corredores e canaes e escadas, enfim n'este labirinto de ruas que
caractérisa Veneza.
Vosso amigo,
Francisco José Resende.
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•ocumento n.° 252

Portugal na E x p o s i ç ã o d e Paris - Escreve-nos de Paris o nosso amigo Francisco José
Rezende, o illustre professor de pintura:
Paris, 6 de agosto de 1889

Meus bons amigos,
No dia seguinte áquelle em que cheguei aqui (dia 4 ), embarquei n'um dos vapores que
navegam no Sena e fiz a minha viagem, de alguns kilometres, que apenas custa 20 reis, desembarcando
na rampa próxima do nosso pavilhão.
Conheci-o pelas nossas bandeiras - azul e branco, - uma arvorada no alto da torre central,
outra n'um plano inferior - mas rota!
Na fachada lateral que olha para o nascente vê se, a pouca distancia, em caracteres dourados,
mas mesquinhos, a palavra Portugal, duas vezes. Este nosso edifício, que parece todo de gesso, tem no
I o andar o angulo direito forrado a panno branco substituindo a parede! Este panno oscillando com o
vento, esta chaga n'um palacete tão bonito, dará ao estrangeiro, idea de pobreza ou descuido?
Sempre uma nódoa qualquer nas coisas da nossa amada pátria! - Valha-nos Deus que é bom e
justo.
Ao penetrar no edifício (nota-se bem, eu ainda não conhecia a disposição dos muitos que
povoam a grande area do campo de Marte e Inválidos), alegrou-se-me a alma, dizendo-me a
consciência que acima de ornamentação e disposição artística tão engenhosamente concebidas, e
levadas a effeito em tão pouco tempo, nenhuma outra nação se apresentaria.
Crescia o entusiasmo á medida que novos productos novas coisas eu ia contemplando, por
assim dizer - dentro da pátria. AH, n'aquelle ambiente, genuinamente portuguez, eu senti-me feliz,
felicíssimo, meus bons amigos!
E' pois, necessário confessal-o alto e bom som, e já não sou o primeiro que o diz, Bordallo
Pinheiro salvou-nos, deu-nos lustre engrandeceu-nos, distinguiu-nos entre as nações cultas.
As cores garridas dos nossos lenços e fazendas da Murtosa, Ílhavo, Estarreja e Viana do
Castello, os cobrejões e mantas do Alentejo, formando tudo adorno a consoles engrinaldadas aqui e
além; as pittorescas louças de Bordallo, representando uma quantidade enorme de bicharia-caracoes,
lagostas, gafanhotos, uma grande serpente na varanda que dá para o 2 o andar, umas rãs, uns sardões
trepando n'um e outro ponto, pelas paredes, a segurar os pannejamentos nacionaes; as esteiras
suspensas também das paredes e collocadas em forma de leque; os tectos adornados de chitas que,
presas no centro por um laço ou botão, vêm morrer nos quatros ângulos em graciosas pregas; os
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trofeus das nossas armas antigas e das armas africanas - tudo isto constitue um conjunto brilhantíssimo
e do mais grato aspecto.
No segundo compartimento interior ha uma formosíssima ramada que faz as delicias de toda
a gente. Por baixo fica a secção dos vinhos, e pelas paredes novos cachos com a sua linda folhagem,
cercados de vespas (esculpidas em barro) que parecem attraídas pelo assucarado da uva! Isto, que é um
verdadeiro encanto, quem dirá que seja artificial? Pois foi a imaginação potentíssima de um portuguez
illustre e illustrado que concebeu e executou todo este maravilhoso plano á força de perseverança e
trabalho.
Ao rez-do-chão, sob uma das varandas, adornada de cobrejões, aves insectos, mariscos,
cabeças de touros, etc., sobresaem gentilmente duas lindas raparigas, francesas, ao balcão, vendendo
quaesquer objectos. Pesar tive eu de que a sua linguagem não correspondesse ao adorável trajo de
Vianna do Castello que com tanta exactidão lhes ensinaram a vestir.
Mais ao lado, no angulo do balcão, uma mulatinha falando correctamente o nosso idioma
(pois nasceu em Lisboa e é filha de brazileira) tem maneiras graciosas para attrair a gente ao seu café,
que diz ella, é de Portugal, e tão bem se explica em portuguez como em francez o diacho da moçoila!
Eu e o meu bom companheiro de viagem Antonio Moreira Cabral tomámos o café offerecido pela
simpática mulatinha e d'ali seguimos para a secção de bellas-artes, que força é dizel-o, me impressionou
mal, no seu conjunto, relativamente á pintura a óleo. E' para sentir que no interior do nosso pavilhão
eu só encontrasse, no primeiro dia, um único empregado.
No segundo dia, já não vi o mesmo, mas um outro - único também - o qual me disse serem
só elle e um francez os que fazem a limpeza do edifício!... Se não fosse a educação, a seriedade e o
respeito dos innumeros estrangeiros que invadem a nossa casa n'estas paragens, por certo que muitos
objectos poderiam desapparecer...
Vosso amigo e patricio
Francisco José Resende.

50, rue Jacob - Maison Geoffroy.
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ocumento n.° 253

Em Paris - E' do nosso amigo, o illustrado lente jubilado da Academia de BellasArtes, snr. Francisco José Rezende, a seguinte carta que nos escreve de Pariz:
«Pari^ 15 de setembro. - Meus caros amigos: - A secção de arte architectonica
ornamental, na metade esquerda da galeria curvilinia do Trocadero, occupando muitos
metros de extensão, é a mais completa, a mais perfeita que meus olhos téem visto.
Notabilissimos porticos religiosos do século XIII, célebres pela sua originalidade
representam esculpidas algumas figuras de Christo e muitas imagens que as cercam, tão
caricatas que fazem rir os espectadores a bandeiras despregadas. Todos estes exemplares
foram moldados em gesso sobre os próprios originais, tendo-se-lhes applicado uma côr que
imita perfeitamente a da pedra enegrecida pelos séculos. Junte-se a esta rica colleção a de
immensas estatuas, bustos, columnas, capiteis, etc., e o poço chamado de Noé, talvez único
no seu género, cujo parapeito mede, pouco mais ou menos, acima do solo três metros, rico
de ornamentação, tendo por figura principal o grande patriarcha ladeado de quatro estatuas
muito expressivas; e mais além, suspensa de uma parede, a estatua de S. Jorge a cavallo
espetando o dragão. Da Suissa ha duas estatuas que adornavam, talvez, túmulos ou altares,
no gosto de umas que ahi temos em S. Bento dos Frades, n'um dos altares entrando, á
esquerda, mas estas excedem-se exprimindo um sorriso tão finamente ridículo que ninguém
pôde comtemplal-as seriamente. Quando se passa a epochas mais modernas vemos então,
entre outros túmulos de alto valor artístico e archeologico, o de Henrique II e sua esposa,
estando o rei e a rainha Catharina de Medicis esculpidos nús, deitados sobre o mesmo
tumulo. Alli contemplei também a mais admirável estatua que a arte grega nos deixou,
devida ao cinzel do immortal, do incomparável Praxiteles. Esta estatua moldada em gesso,
como todos os exemplares d'esta secção, encerra em si tanta sabedoria que podemos, sem
exaggerar, intitular de divino o seu author.
O original foi encontrado no templo de Hera em Olimpo e representa Hermes e
Dionysio (filho).
Que physionomia a de Hermes! que formosíssimas, sympathicas e varonis feições!
Que formosura de corpo!
Como se tirou aquillo do mármore?
Como se deu áquello torso o que a natureza humana, tendo Deus por creador não
poderia produzir mais perfeito? Confesso que tendo visto cá por essas terras o que o
mundo da arte christã e mithologica nos legou, ainda não vi um exemplar, que, como este,
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dissesse na sublime arte da esculptura a sua ultima palavra, notem, porém, os meus caros
leitores, que esta obra de Praxiteles foi executada no século IV antes da era christã!
N'esta rápida visita gastei, quando muito, 15 minutos, porque, se dispozesse de
mais tempo por certo que as minhas cartas, sobre o assumpto enfadariam os nossos
estimados patricios e leitores.
Vosso, etc. — Francisco José Resende.»
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"O Primeiro de Janeiro" - Forto/21.7.1891 -B.F.M.F.

Roubo audacioso de um retrato a óleo
Tendo-me sido encommendado pelo sr° Antonio Soares Teixeira Junior, viuvo, morador na
rua Duqueza de Bragança n.° 526, no dia 29 d'abril ultimo, o retrato de sua finada esposa (que não tive
a honra de conhecer) para seu sogro o sr. Teixeira, residente na sua casa do Candal, eu empreguei
todos os meios ao meu alcance afim de satisfazer completamente os cavalheiros que me encarregaram
d'esta obra d'arte, copiando fielmente a fotografia que me apresentou o sr. Teixeira Junior, meu
visinho, pois, como disse, não conhecia a desditosa senhora... Tantas exigências, porém, em nada
attendiveis, segundo a fotografia, me fizeram os dois parentes, pai e genro, pedindo agora e logo para ir
alterando a copia, allegando um - que não se parecia com afinada, outro que lhe achava não sei que, e ainda
um outro individuo que o viuvo, meu visinho, acompanhou ao meu gabinete de trabalho - dizendo
este ultimo que parecia uma senhora miope e que uma madeixa de cabello lhe cobria

parte da

sobrancelha direita, quando não era exacta esta ingénua observação, que eu, cansado, conclui por dizer ao
sr. Teixeira Junior que, vista a sem razão com que analisavam o meu trabalho, eu ficaria com o retrato,
salvando o meu credito, e que sua senhoria guardasse o seu dinheiro e recebesse a moldura, que lhe
mandei restituir no dia seguinte.
Agora, benevolo leitor, o mais dramático e interessante:
Tendo eu ido passar alguns dias na aldeia, para onde parti no dia 20 do mez findo, deixei o
retrato em questão, exposto ao sol para acabar de secar; dentro da minha vidraça do 1.° andar (que fica
superior ao portal) não suspeitando que houvesse gente capaz d'escalar tão ouzada e cobardemente
uma janella para roubar-me esta obra d'arte que reputo no valor estimativo de 50$000 reis!!...
Sendo avisado por carta que conservo, que durante a noite de 25 do mez passado
desapparecera o mencionado retrato da casa que habito na rua dAlegria n.° 547, vim, apesar de muito
doente, expressamente de minha propriedade em S. Tiago de Rebordães, custando-me a acreditar no
facto. Acompanhando-me até esta cidade um lavrador da aldeia fomos directamente á esquadra da
Fontinha (antes de entrar na minha residência) onde formulei a minha queixa ao digno chefe; este
funcionário prestando me auxilio mandou na minha companhia um guarda civil a quem entreguei as
chaves da porta para abril-a, tendo antecipadamente observado o mesmo guarda, um outro que fazia o
giro na rua, o cocheiro e o lavrador que o retrato da finada não estava na janella!...
Aberta a porta de entrada todas as testimunhas viram que as portas interiores estavam
fechadas e que subindo todos á sala da frente nada faltava, que a portada da janella estava com o fecho,
e que a persiana estava descida, tendo por tanto desapparecido unicamente o retrato executado em
lamina de metal, e de proporções naturaes, até á cinta; vê-se pois claramente que o movei do crime
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fôra, só e exclusivamente, a empalmação do retrato, lançando-se á janella uma escada alta, pezada e
segura pertencente, talvez, a algum empreiteiro d'obras...
Já havia sido visto este meu trabalho pelo e x . m o barão de Canellas, pelo e x . m o sr. J. J. M.
Marinho residente na sua quinta da Ramada Alta e outros cavalheiros e senhoras que lhe encontraram
toda a semilhança com a fotografia.
Chamo pois para este facto, para este attentado, único na historia das bellas-artes portuenses a
attenção de meus illustres collegas, dos pães de familia e do publico em geral, por que quem tem a
audácia d'escalar uma janella levantando a vidraça pesada, é capaz de muito mais, écapa^de tudo...
Perguntarei por ultimo ao benevolo leitor quem julga interessado n'este infame roubo de um
retrato de familia?...

Porto, 11 de julho de 1891.
Francisco José Rezende;
lente jubilado de pintura histórica da Academia Portuense de Bellas-Artes.
Rua dAlegria, 547.
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