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Considerações 

 O presente volume constitui uma síntese dos momentos-chave do percurso de João 

António Correia, pelo que os documentos e fontes aqui apresentados foram seleccionados, 

formando um conjunto restricto, de uma vasta pesquisa. 

 A organização está ancorada em três momentos essenciais, uma primeira parte onde 

apresentamos uma série de quadros que estabelecm relações e conexões, que nos parecia 

importante sistematizar e explanar em tabelas para permitir um acesso imediato à informação, 

de modo a permitir conectar e relacionar rapidamente várias pistas, são essencialmente parte 

do processo de trabalho e de construcção do discurso apresentado no primeiro volume. 

 Num segundo momento procedemos ao registo, transcrição de uma parte do percurso 

da nossa pesquisa, mais abrangente mas, por isso mesmo uma parte, para não dispersar a 

atenção. De encontro às fontes manuscritas, e ao arquivo da Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto – o epicentro – complementando com a pesquisa pontual em outros 

locais. O AFBAUP seria, então, o centro de onde irradiaram grande parte das pistas de 

investigação.  

 A terceira parte refere-se às fontes impressas, os Catálogos das Exposições Trienais da 

APBA, imprescindíveis para reconstrução da obra do autor, possibilitando, a título de 

exemplo datar e caracterizar as obras encontradas, e outros documentos que construíram o 

corpo teórico desta dissertação. 

 A estruturação segue a ordem estabelecida na investigação, que teve o seu início na 

AFBAUP, logo passámos ao Arquivo Distrital, passando pela Escola Superior de Belas Artes 

de Paris, complementando com a pesquisa nos periódicos para apreender o ambiente da época 

e a reacção ao trabalho do Mestre. 

 Com este volume criamos uma base de referências que ilustram a síntese de todo esse 

percurso, uma síntese representativa, mais do que exaustiva. 
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1. 2. 1 Quadro Regime de Frequência das Aulas Superiores  

Regime de frequência das Aulas Superiores da APBA pelo aluno João António Correia de 

acordo com os registos dos Livros de Matrículas da APBA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cronologia 
Ano Lectivo 
 

Pintura Histórica Anatomia Pictórica 
Perspectiva 
Linear e Óptica 

 
1839 
1840 
 

Voluntário Voluntário Voluntário 

 
1840 
1841 
 

Ordinário Ordinário Ordinário 

 
1841 
1842 
 

Ordinário Ordinário Ordinário 

 
1842 
1843 
 

Voluntário ------------ ------------ 

 
1843                       
1844                       
                                5º ano  

Ordinário ------------ ------------ 

 
1844 
1845 
 

Voluntário ------------ ------------ 

 
1845 
1846 
 

Voluntário ------------ ------------ 



Apêndice Documental                                                                                                                                                                                              pag. 8 
Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822----1896)1896)1896)1896): entre a construção académica e a expressão romântica     
 

Cronologia  
 

A partir da leitura do relato de Manuel José Carneiro1 de 1860, sentimos a necessidade 

de sistematizar toda a informação que ali era referenciada. Podemos encontrar dados sobre o 

seu percurso académico, sobre várias obras, referências a datas e títulos, informações sobre a 

participação de João Correia nas Exposições Trienais da Academia Portuense de Belas Artes 

enfim, todo um conjunto de informações preciosas registadas na época, em vida do pintor. 

Elaborámos então tabelas que organizam e permitem relacionar a informação de uma forma 

mais sistemática e operativa. Á medida que a investigação foi avançando fomos encontrando 

outras informações complementares que poderiam completar a informação primária, 

nomeadamente sobre as cronologias, precisando e afinando as informações, inserindo-as nos 

quadros. A ideia organizadora seria proceder ao registo das obras e, do mesmo modo, 

possibilitar, eventualmente, a identificação e atribuição de cronologias a algumas obras que 

encontrámos e sobre as quais não sabemos os títulos, proveniências, ou datas de execução, 

nomeadamente algumas que tivemos oportunidade de observar no Museu Nacional Soares 

dos Reis. Por outro lado quisemos registar as várias referências a títulos de obras sobre as 

quais não sabemos rigorosamente nada porque simplesmente não sabemos onde estão. Os 

dados recolhidos e tratados desta forma permitiram de imediato uma leitura de conjunto e o 

cruzar de informações, estabelecer paralelismos, definindo uma matriz muito útil, na 

abordagem e aproximação à obra e percurso do Mestre João António Correia. 

Observámos pequenas variações de correspondência entre o relato de Manuel Carneiro 

e o confronto com a descrição dos Catálogos da Exposições Trienais da Academia Portuense, 

na dúvida fizemos prevalecer a informação dos catálogos por considerarmos mais fidedigna. 

Nas tabelas podemos constatar para além da existência de muitos desenhos, que grande parte 

da produção artística remete para a temática religiosa e para o retrato. A referência a muitas 

obras, e tantas outras sem títulos ou datas, dão notícia do grande volume da sua obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 CARNEIRO, M. J. – “Apontamentos para a biographia de J. A. Corrêa” In Miscellanea Litteraria, n. 7 e 8, Porto, 1860. 
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1. 2. 2 Quadro Cronologia do percurso de formação de João António Correia na Academia 
Real de Marinha e Comércio da cidade do Porto e da APBA 
 
Cronologia 
 

Local Percurso Académico Obra/ Título Técnica Observações 

1835-1836 Porto 

 
Aula de Desenho da 
Academia de Marinha e 
Commercio (voluntário) 

▪    Russa  
Cópia da litografia de 
[Henri] Grevedon 

1838-1839   
▪    Vénus ligando as azas 
de Amor 

 

 
Copia de estampa para 
exame de aprovação em 
Desenho 

1839-1840 Porto 

Aulas de Perspectiva, 
Anatomia e Pintura Histórica 
da Academia Portuense de 
Bellas Artes (voluntário) 

▪ Christo morto 
dous lápis 
em papel 
de côr 

 
Cópias por cartões que o 
prof. Joaquim Braga 
(Pintura Histórica) trouxera 
de Roma 

▪    Grupo do Laocoonte   

▪    Cabeça de Nossa 

Senhora 

pintura a 

óleo 

 

Cópia a partir do quadro da 

Piedade de Domingos 

Sequeira 

▪    Retrato de Fylinto 

Elysio 

pintura a 

óleo 
 

1840-1841 
1841-1842 

 

Aulas de Perspectiva, 
Anatomia e Pintura Histórica 
da Academia Portuense de 
Bellas Artes (ordinário) 

▪    Morte do Conde 
Andeiro 
(1842) 

pintura a 
óleo 

 
1º Prémio 
1º Concurso Triennal da 
Academia Portuense de 
Bellas Artes 

1845 Valongo  

▪    Custódia adorada por 
Anjos 
 
▪    Christo na Agonia 
(2.80mx1.40m) 
 

 
Pinturas para os altares 
laterais da igreja de 
Valongo 

▪    Adoração dos 
Pastores 

 

 

Esboceto para a tribuna da 
Igreja de Valongo  
(painel não concretizado) 

[s.data] [s.L.]  
▪    Retrato do 
desembargador José 
Leandro 

litografia 
 

 

[s.data] [s.L.]  

▪    Cabeça de São 
Jerónimo 

 

litografia 

 

 

Cópia pelo quadro que 

existe na Galeria de José 

d’Amorim Braga 

[s.data] [s.L.]  

▪    Retrato de Francisco 
Eduardo da Costa     

litografia  

▪ Mulher de pescador    
gravura a 
água forte 

 
Cópia de uma obra de 
Chasseriau 

▪    Santa Isabel 
 
    

 

 
Estudo iniciado sobre Santa 
Isabel, rainha de Portugal, 
dando esmola aos pobres 

[1858] Paris 

 
 
 
 
 
 

    
▪    Pintura do Retábulo-
mor da igreja de Santo 
Ildefonso 

 
pintura a 
óleo 
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1. 3. 1 Quadro Cronologia do percurso de formação de João António Correia em Paris  

 
Cronologia 
 

Local 
Percurso 
Académico 

Obra/ Título Técnica Observações 

 
Paris1ª 
remessa2 

 

    
▪    Júpiter e Antiope    

 Cópia de uma obra de Corregio 

    
▪    Quadro de 
Rembrandt 

 Cópia de uma obra de Rembrandt 

    
▪    Retrato de 
Mademoiselle Mayer 

 Cópia de retrato de Prudhom 

    
▪    Dois quadros a 
partir de Thomiris 
com a cabeça de 
Cyro de Rubens 

 
Copia de duas cabeças de mulher  
Copia da cabeça de Cyro 

 
Paris 
2ª 
remessa 

 

    
▪    Quadro a partir de 
uma retrato de 
Raphael 
    

 
Cópia a partir de um retrato de Raphael para 
José Amorim Braga 

 
▪    Senhora da 
Conceição de Murillo 

 

 
Cópia de uma obra representando a 
Conceição, de Murillo, para António Xavier 
Pinheiro 

▪    Senhor da Cana 
Verde 

 
 
Cópia de (?) para Pe. Manoel de Cerqueira 
Villaça Bacelar 

 

Paris 
(3ª 
remessa) 

 

    
▪ Thomiris com a 
cabeça de Cyro 
 

 
Cópia do quadro de Rubens 

 

▪    Angélica a partir de 
Ingres 

 

 

Cópia da figura de Angélica do Quadro 

Roger et Angélique de Jean Ingres (Museu 

do Luxemburgo) 

 
▪    Grupo de meninos a 
partir de Virgem dos 
Anjos 
 

 

 

 

Cópia de um grupo de meninos a partir da 

obra de Rubens A Virgem dos Anjos ou dos 

Santos Inocentes de Rubens (Museu  do 

Louvre) 

 

 

    
    
▪    cinco academias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma academia desenhada no estúdio de 

Adolphe Yvon(1817-1893), e quatro 

desenhadas na Escola Imperial das Belas 

Artes sob a direcção de David d’Angers 

(1788-1856), Jean Ingres (1780-1867), 

Nanteuil e Ramey 

 

 

                                                           

2 No artigo de Manuel Carneiro não existe qualquer referência às datas das remessas no entanto cremos que teriam sido feitas no período em que 
João Correia esteve em Paris, estando por isso circunscrito entre as datas 1848/ 1854. A denominação de remessas pressupõe, do mesmo modo, 
que teriam sido enviadas de Paris para Portugal.  
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Cronologia 
 

Local 
Percurso 
Académico 

Obra/ Título Técnica Observações 

 
Paris (4ª 

remessa) 

 

 

 

▪    Cabeça de homem 
    

Desenho a 
esfuminho e 
lápis 

Cópia de uma obra de Chasseriau 

    
▪    gravura de mulher 
de pescador 

lápis de 
chumbo 

 

▪    O amor em triunfo 
 
desenho à 
pena 

Cópia da obra de Domenichino 

▪    Retrato de um militar 
 
Litografia 

Representação de corpo inteiro 

▪    Cabeça de homem 
 
pintura a 
óleo 

Cópia de uma obra de Chasseriau 

    
▪    Jesus Cristo 
Caminhando para o 
Calvário 
 

 
Cópia de uma obra de Paulo Veronês (Paolo 
Veronese) 

    
▪    S. Tomas de Villa 
Nova  
 

esboceto a 
óleo 

Cópia da obra de Murillo  

    
▪    Santa Isabel 
 

 Santa Isabel dando esmolas aos pobres 

    
▪    D. Maria II 
 

 Estudo para um retrato de corpo inteiro 
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1. 4. 1 Quadro Programa do Concurso para Provimento da propriedade da  

Cadeira de Pintura Histórica (16 de Julho de 1856)3 

 
Provas 
 

Temas Directrizes e Procedimentos Prazo 

 
Composição e 
execução 
prórprias 
1ª 1ª 1ª 1ª Prova 
    

 
Assunto tirado à sorte de um 
conjunto de três sob a temática 
da História Sagrada ou Profana, 
ou da Mitologia. 

 
Quadro a óleo cujas figuras do 
primeiro plano que em pé ou supostas 
em pé não tenham menos de três 
palmos4 de alto (c. 60 cm). 

 
 
6 meses 
 
 

J. A. Correia 
 
 

S. Pedro em casa de Maria, mãe 
de João 

 Quadro 
apresentado no 
dia 8 de Abril de 
1857 

 
Execução  
2ª 2ª 2ª 2ª Prova 

 

 

 

 

    

 
Figura nua pela observação do 
modelo vivo. 
 
 
 

 
Figura pintada a óleo pelo modelo vivo 
que em pé ou suposta em pé não 
tenha mais de quatro palmos de alto 
(c. 80 cm). 
Pano fornecido rubricado no verso pelo 
Presidente. 
A posição do modelo vivo será 
escolhida pelos Professores 
Substitutos da Academia. 
Executada dentro da Academia. 
 

 
 
 
 
6 sessões de 5 
horas cada uma 
 
 
 

J. A. Correia   Maio de 1856 
(4 de Maio - início 
das sessões) 

 
Composição 
3ª 3ª 3ª 3ª Prova 

    

 
Novo tema tirado à sorte 
 
 
 

 
Esboceto a óleo.  
Pano fornecido rubricado no verso pelo 
Presidente. 
Trabalhado em gabinete incomunicável 
Executada dentro da Academia. 
 

 
 
6 horas 
 
 
 

J. A. Correia Hércules fiando na presença de 
Omphale 

 15 de Maio 

Discurso escrito 
4ª 4ª 4ª 4ª Prova    

Tema tirado à sorte  Um discurso sobre a matéria das Artes 
de desenho de que tenham tido  
conhecimento  quarenta e oito horas 
antes. Executada dentro da Academia. 

6 horas 

J. A. Correia 
 
 

Das diferentes Escolas de 
Pintura e do estudo mais 
conveniente para em Portugal se 
fazerem progressos nas artes do 
Desenho 

 1 de Junho de 

1857 

 

 

                                                           

3 Programa para o Concurso de Pintura histórica, LACOAPBA (AFBAUP105-A), 23 Dezembro de 1856, fls. 45-53v. 
4 Para actualizarmos a informação e torná-la mais operativa procedemos à conversão de palmos para centímetros, assumindo como medida de 
referência os 20 cm = 1 palmo. 
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1. 4. 2 Quadro Comparativo dos Programas da Cadeira de Pintura Histórica 

 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica5 
Professor proprietário: 
Joaquim Rodrigues Braga 
data: 1844 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica6 
Professor proprietário: 
Manuel José Carneiro 
data: 1854 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica7 
Professor proprietário:  
João António Correia 
data: 1858 

1º 1º 1º 1º 
ano    

 

Explicação sobre a intelligencia da 

boa ou ma attitude das figuras a 

saber o que é a correcção – 

explicação sobre os usos e 

costumes relativos aos tempos e 

logares – distribuição e propriedade 

dos acessorios de um quadro – 

explicação sobre o valor ou força 

relativa das cores(?)… e sua 

decomposição e dos líquidos, óleos, 

e … proprios para pintar – copia dos 

bustos e estatuas em papel de cor. 

Para o concurso do primeiro anno a 

copia de uma cabeça ou busto a 

claro escuro a oleo (a mesma para 

todos) 

 

 

 

Os estudantes do primeiro anno 

começarão por copiar a branco e 

preto academias desenhadas a dous 

lapis, cabeças, mãos, pes e estatuas 

de gesso – passarão depois a copiar 

a branco amarelo vermelho e preto 

cabeças coloridas, e por fim copia-

las-hão a mais que as quatro cores 

mencionadas. Na aula do Nu até 

meados de Abril começarão por 

copiar academias a branco e preto e 

continuarão a copia-las a branco, 

vermelho e preto; do meado de Abril 

até o fim do anno copia-las-hão a 

mais cores. Para exame, no meado de 

Agosto, copiarão uma cabeça por 

exemplar pintado, e pelo gesso outra 

cabeça só a branco e preto. 

 

Os estudantes do primeiro anno 

estudarão o gesso quer desenhado 

quer pintado e desenharão pelo modelo 

vivo, na aula do Nú, figuras de estudo. 

Para exame pintarão pelo gesso uma 

cabeça … 

 

2º 2º 2º 2º 
ano 

 

Lições de óptica e da boa ou má 

direcção da luz em quanto copião 

objectos do natural … juntamente – 

explicação dos vários modos de 

pintura que tem havido – copiar 

cabeças … a oleo – estudo em frente 

dos perfeitos esquiços de grandes 

mestres para se habituarem a 

inventar e a compor quaisquer 

motivos. Estudo sobre o modello vivo 

pintando e sobre as estatuas em 

papel de cor. Para concurso huma 

cabeça de expressão pintada pelo 

modello vivo, acabada á primeira em 

quatro horas 

 

Os estudantes do segundo anno 

copiarão academias e algumas 

cabeças pelo natural. 

Na aula do Nu, até meados de Abril 

copiarão a branco, vermelho e preto 

academias, do meado de Abril até o 

fim do anno copia-las-hão a mais 

cores. Para exame, nos meses de 

Julho e Agosto copiarão uma 

academia por exemplar pintado, e 

uma estatua pelo gesso…em pé ou 

supposta em pé não tenham menos 

de quatro palmos, outro…copiarão 

pelo vivo uma cabeça colorida que 

não tenha dimensões menores que o 

natural. 

 

 

Os estudantes do segundo anno 

continuarão a estudar o gesso e o 

modelo vivo, pintando por este último 

cabeças e extremidades, e copiarão 

algumas cabeças Para exame pintarão 

a óleo pelo modelo vivo … cabeça que 

não seja … do tamanho natural. 

 

                                                           

5 LACOAPBA (AFBAUP 105), 30 de Março de 1844, fls. 89v. e 90. 
6 LACOAPBA (AFBAUP 105-A), 30 de Setembro de 1854, fls. 34v. e 35. Manuel José Carneiro fora encarregado interinamente da regência da Aula de 
Pintura em virtude de Joaquim Rodrigues Braga se encontrar ausente por doença. 
7 LACOAPBA (AFBAUP 105-A), 30 de Setembro de 1858, fls. 62v. 
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Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica5 
Professor proprietário: 

Joaquim Rodrigues Braga 
data: 1844 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica6 
Professor proprietário: 

Manuel José Carneiro 
data: 1854 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica7 
Professor proprietário:  
João António Correia 
data: 1858 

3º 3º 3º 3º 

ano    

 

 

Estudo de colorido nas horas do … 

dia – explicação sobre as regras de 

composição e invenção, 

confrontando as estampas dos 

quadros de grandes mestres neste 

ramo da arte – copias em colorido, 

… de pregas pelo manequim -  copia 

de quadros historiados – fazer 

esboços coloridos de própria 

invenção sobre motivos dados na 

Aula para todos. Para concurso uma 

academia colorida em frente do 

modello vivo durante estudo de uma 

semana  

 

 

Os estudantes do terceiro anno, 

continuarão a copiar academias por 

exemplares pintados, copiarão roupas 

pelo manequim, algumas estatuas, 

algumas cabeças e mãos pelo natural 

e esbocetos por quadros. Na aula do 

Nu, até meados de Abril copiarão a 

branco, vermelho e preto academias, 

e do meado de Abril até o fim do anno 

copia-las-hão a mais cores. Para 

exame, no mez de Agosto, copiarão 

na aula do Nu uma academia que em 

pé ou supposta em pé não tenha 

menos de quatro palmos, e na hora 

da aula de Pintura copiarão pelo 

modelo vivo um dorso ou meia figura 

do tamanho natural. 

 

 

 

 

Os estudantes do terceiro anno pintarão 

pelo modelo vivo figuras de estudo, e 

pregas pelo natural, e copiarão algum 

quadro por pintura. Para exame pintarão 

pelo modelo vivo uma figura de estudo 

que não tenha menos de 88 centímetros 

em pé ou supposta em pé.  

 

4º 4º 4º 4º 
ano 

 

 

Continuação do estudo do colorido 

sobre o nu, composição de diversos 

motivos históricos ou … com fundo 

em paisagem ou architectura … das 

regras de invenção dado copia de 

quadros historiados – prova no fim 

dos primeiros seis mese em cinco 

horas um esboço de um motivo 

histórico tirado á sorte para todos – 

os approvados entrão no fim do 

anno no concurso da meia figura 

copiada do nu a tamanho natural no 

tempo de duas semanas 

 

 

Os estudantes do quarto anno, 

continuarão a copiar esbocetos por 

quadros, roupas pelo manequim, 

cabeças, pés e mãos pelo natural e 

de dous em dous mezes farão 

esbocetos de invenção para o que lhe 

serão dados exemplo pelo respectivo 

Professor. Na aula do Nu, até meados 

de Abril copiarão a branco, vermelho e 

preto academias, e do meado de Abril 

até o fim do anno copia-las-hão a 

mais cores. Para exame, no mez de 

Agosto copiarão pelo modelo vivo um 

grupo cujas figuras em pé ou 

supposta em pé não tenham menos 

de quatro palmos e copiarão também 

um dorso ou meia figura do tamanho 

natural na hora da Aula de Pintura. 

 

 

 

Os estudantes do quarto anno 

continuarão a estudar o modelo vivo na 

aula do Nu e pregas pelo natural, e de 

dous em dous mezes pintarão 

esbocetos de composição própria sobre 

assumptos que lhe serão dados pelo 

respectivo Professor. Para exame 

pintarão pelo modelo vivo uma figura de 

meio corpo do tamanho natural, e farão 

um esboço de composição própria 

sobre assumpto que lhe será dado pela 

conferencia. 
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Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica5 
Professor proprietário: 

Joaquim Rodrigues Braga 
data: 1844 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica6 
Professor proprietário: 

Manuel José Carneiro 
data: 1854 

Programa da Cadeira de Pintura 
Histórica7 
Professor proprietário:  
João António Correia 
data: 1858 

5º 5º 5º 5º 

ano    

 

Estudo do colorido e no que consiste 

o bom gosto da tinta e o bom 

colorido. Estudo do nu com colorido 

nas horas da aula de … - prova de 

composição e de invenção sobre 

assumpto historico ou … - 

observações sobre a sua ordem e 

sobre os usos e costumes das 

differentes nações – prova para o fim 

dos seis meses o esboço do quadro 

historico tirado à sorte que deve 

apresentar no fim do anno o mesmo 

para todos 

 

Os estudantes do quinto anno, 

continuarão a copiar esbocetos por 

quadros, roupas pelo manequim, 

cabeças, pés e mãos pelo natural, e 

até ao fim de Fevereiro farão todos os 

mezes esbocetos de invenção para o 

que lhe serão dados exemplo pelo 

respectivo Professor. Na aula do Nu, 

até meados de Abril copiarão a 

branco, vermelho e preto academias, 

e do meado de Abril até o fim do anno 

copia-las-hão a mais cores. Para 

exame, desde princípios de Março até 

fins de Agosto, farão na hora da aula 

de Pintura para o qual lhes será dado 

assumpto pela Conferencia tirado da 

historia sagrada ou profana, ou da 

mithologia. 

 

 

Os estudantes do quinto anno 

continuarão a estudar o modelo vivo na 

aula do Nu e pregas pelo natural, farão 

esbocetos de composição própria todos 

os meses até ao fim de Janeiro. Para 

exame farão um quadro de composição 

própria cujas figuras do primeiro plano 

em pé ou suppostas em pé não tenhão 

menos de 66 centímetros, sobre 

assumptos que lhe serão dados até o 

dia 20 de Fevereiro impreterivelmente, 

tendo previamente sido escolhidos em 

Conferencia.  
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2. 1. 1 Quadro Exposições Trienais da Academia Portuense de Belas Artes 

A informação foi sistematizada a partir dos catálogos das Exposições trienais da APBA8, do 

texto de Manuel José Carneiro9, e dos periódicos publicados na época10
.  

 
Cronologia 
 

Exposição Obra/ Título Técnica Observações 

 
1842184218421842    

 

1ª1ª1ª1ª Exposição Triennal 

da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

    
▪    Morte do Conde de 
Andeiro 
 

 

Pintura a óleo 
 

▪    Grupo do Laocoonte 
(1839-40)    

Desenho sobre 

cartão 
 

    
▪    Sagrada Família    

 

 

Cópia de Sagrada Família de [Francesco] 

Vanni 

 

1845184518451845 

 

2ª2ª2ª2ª Exposição Triennal 

da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

    
▪    Christo na Agonia        
 

Pintura a óleo  

    
▪    Cabeça com gorro 
vermelho 
    

  

    
▪    Copo com flores 
    

Copiado pelo natural 

▪    Aves Mortas 
    

Pintura a óleo Cópias  

▪    Euclides 
    

 

▪    Retrato de um 
camponês 
    

Meio corpo de tamanho menor que o natural 

▪    Retrato do dourador 
Rossi 
 

 

▪    Busto de Hércules 
jovem 
    

Desenho a dois 

lápis sobre 

papel de cor 

 

 

1848184818481848 

 

3ª3ª3ª3ª Exposição Triennal 

da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

    
▪    Auto-retrato        
    

 

 

 

Pintura a óleo 

 

▪ Retrato de Guilherme 
António Correia 
    
▪ Retrato de António 
Xavier Pinheiro 
    
    
▪ dois quadros de 
natureza morta 
 
 
 

 
Estudados pelo natural 
Pertenceram a Pe. Manoel de Cerqueira 

Villaça Bacelar 

 

                                                           

8 Os catálogos impressos começam a ser publicados no ano de 1851, a partir da 4ª exposição trienal. 
9 Este texto constitui a descrição mais sistematizada e rigorosa que encontrámos para registar as obras de João António Correia apresentadas nas 
exposições anteriores a 1851, por isso recorremos a esta fonte. V. CARNEIRO, M. J. – “Apontamentos para a biographia de J. A. Corrêa” In 
Miscellanea Litteraria, n. 7 e 8, Porto, 1860.  
10 Para completar e/ ou confirmar as informações fomos consultando diversos periódicos que apresentavam, na época, informações sobre as 
mesmas exposições, sempre que se justifique apresentaremos o periódico.  
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Cronologia 
 

Exposição Obra/ Título Técnica Observações 

1851185118511851 

 
4ª4ª4ª4ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes11 

    
▪ Thomiris com a 
cabeça de Cyro 

  
Cópia do quadro original de Rubens, no 
museu do Louvre 

 
▪    Angélica presa a um 
rochedo 
    

  
Cópia do quadro original de Ingres, no museu 
do Luxemburgo 

▪    Grupo de meninos  Pintura a óleo Cópia do quadro original de Rubens: a 
Virgem dos Anjos, no museu do Louvre 
 

▪    Júpiter e Antiope  
 

 Cópia do quadro original de Corregio, no 
museu do Louvre 
 

▪    Nossa Senhora da 
Conceição 
 

 Cópia do quadro original de Murillo, no 
museu do Louvre 

▪    Retrato de 
Mademoiselle Mayer 
 

 Cópia de retrato de Pier-Paul Prud’hon 

▪    cinco academias: 
1. figura de estudo     

 
 
 
 
 
 
Carvão e crayon 
negro 

desenhada por modelo vivo na Academia de 
Bela Artes de Paris, sob a direcção de 
Adolphe Yvon  
 

2. Figura de estudo desenhada por modelo vivo na mesma 
Academia, sob a direcção de David d’Angers 
 

3. Figura de estudo desenhada por modelo vivo na mesma 
Academia, sob a direcção de Nanteuil 
 

4. Figura de estudo desenhada por modelo vivo na mesma 
Academia, sob a direcção de Jean Ingres 
 

5. Figura de estudo desenhada por modelo vivo na mesma 
Academia, sob a direcção de Ramey 
 

1854185418541854    

5ª5ª5ª5ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes12 
 

▪    Cabeça de homem Desenho a 
esfuminho e 
lápis 
 

Desenho pelo original de Chassériau 

▪    O amor em triunfo Desenho à pena Desenho pelo original de Domenichino que 
existe no MdL 

    
▪    A mulher do 
Pescador 
 

 
Desenho a lápis 
de chumbo 

 
Desenho pelo original de Chassériau 

    
▪    Rainha    Santa Isabel 

 

Esboço a óleo 

 
Rainha Santa Isabel dando esmolas aos 

pobres       dim. 38,10 cm x 27, 94 cm13 
 

    
▪    Rainha    Santa Isabel 

 
Rainha Santa Isabel dando esmolas aos 
pobres (corpo inteiro)  
dim. 42,54 cm x 27, 30 cm 
 

    
▪    Jesus Cristo 
Caminhando para o 
Calvário 
 

Pintura a óleo 

 
Cópia de uma obra de Paulo Veronês (Paolo 
Veronese) do MdL 

                                                           

11 J.A. Correia é apresentado no catálogo como Alumno desta Academia, e actualmente estudando em Paris. 
12 J.A. Correia é apresentado no catálogo como actualmente estudando em Paris. 
13 As dimensões apresentadas são retiradas da descrição dos catálogos (não será uma constante, mas alguns quadros apresentam as dimensões), 
que são referidas em polegadas e que nós convertemos em centímetros. 
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Cronologia 
 

Exposição Obra/ Título Técnica Observações 

1854185418541854 

5ª5ª5ª5ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes14 
 

    
▪    S. Tomas de Villa 
Nova 
 
 

 

 
Cópia do original de Murillo  
 
 

▪    Cabeça de homem Pintura a óleo Cópia de uma obra de Chasseriau 
 

▪    retrato de um militar 
 

Representação de corpo inteiro 
 

▪    D. Maria II15 
    

Esboço a óleo Estudo para um retrato de corpo inteiro 

▪    Retrato de um militar 
 

Litografia (corpo inteiro) 

1857185718571857 

6ª6ª6ª6ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes16 

 

▪    Retrato do Padre 
Manuel de Cerqueira 
Villaça Bacelar 
    

Desenho a lápis 
de chumbo 

 

▪    Figura de estudo    Desenho a lápis 
vermelho 

Desenhado pelo modelo vivo em Paris 
 

▪ S. Pedro em casa de 
Maria mãe de S. João     

Pintura a óleo 

Pintura que baseada nos Actos os Apóstolos 
cap XII 
Desempenhado segundo o programa de 16 
de Julho de 1856 para o provimento por 
concurso do lugar de Professor proprietário 
da Aula de Pintura Histórica 
 

▪ Figura de estudo  
(de homem)    

Pintada na Aula de nu da Academia, na 
sequência  do programa mencionado 
anteriormente 
 

▪ Hércules fiando na 
presença de Omphale    

Esboceto a óleo 
 
 
 

Pintado na Academia, na sequência  do 
programa mencionado anteriormente 
 

▪ Retrato de Manuel 
Clamouse Browne     

Retrato de corpo inteiro a partir da 
observação do natural 
 

▪ Retrato de João 
Ferreira da Silva 
Oliveira 
    

Pintura a óleo Retrato de meio corpo a partir da observação 
do natural 

▪ Retrato de A. A. F. 
Jacobina 
    

 Busto a partir da observação do natural 

1860186018601860 

7ª7ª7ª7ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes 

 

    
▪    As Troianas  
 

 
Desenho a lápis 
de chumbo 
 

Pela pintura original de Chasseriau 
▪ A Justiça 
 

Desenho a dois 
lápis sobre 
papel de cor 
 

▪ Retrato de Manuel 
José Carneiro 
 

Pintura a óleo 

Retratado de corpo inteiro destinado à 
Academia para cumprir o art.º 11 dos 
Estatutos                     dim. 0,77 cm x 0, 55 cm 
 

▪ Retrato de José 
Gomes da Silva 
Guimarães 
 

Retrato de meio corpo a partir da observação 
do natural 

                                                           

14 J.A. Correia é apresentado no catálogo como actualmente estudando em Paris. 
15 Esta obra não aprece mencionada no catálogo da Exposição Trienal de 1854, apenas no texto já citado de Manuel José Carneiro, pensamos que 
se possa tratar do pequeno quadro pertencente ao SCR/ CMVNG, com o n. de inv. CMTL 1158. 
16 J.A. Correia é apresentado no catálogo como despachado Professor proprietário de Pintura histórica. 



Apêndice Documental                                                                                                                                                                                              pag. 19 
Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822----1896)1896)1896)1896): entre a construção académica e a expressão romântica     
 

 
Cronologia 
 

Exposição Obra/ Título Técnica Observações 

1860186018601860 

    
7ª7ª7ª7ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes 

 

    
▪ A mulher do 
pescador 
 

 
Gravura  
a água-forte 

 
Pela pintura original de Chasseriau 

▪    Um copo com duas 
flores 

Pintura a óleo Esta obra não aparece mencionada no 
catálogo17 

    

1863186318631863    

    
8ª8ª8ª8ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes18 
    

    
▪    Figura de estudo – 
Cabeça de homem 

 
Desenho a 
carvão 
 

Tamanho natural 
Destinado para a Academia 

▪    Auto-retrato 

Pintura a óleo 

Busto ao natural 
Destinado para a Academia 
 

▪    Retrato de João da 
Silva Pacheco 
 

Busto ao natural 
 

▪    Lebre 
 

Tamanho natural 

▪ Um quadro de 
objectos inanimados 
[natureza-morta] 
 

Um copo de água, maçãs e um pão19 

▪    Pato morto 
 

 

1866186618661866 

9ª9ª9ª9ª Exposição Triennal 
da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes 

 

    
▪    Colecção de 
desenhos 
 

Desenho à 
pena e a lápis20 

Não existe qualquer referência à temática dos 
desenhos 

▪    Retrato de Manuel 
José Carneiro 
 

Pintura a óleo 

Retrato de meio corpo a partir da observação 
directa, destinado para a Academia 

▪    Santa Isabel de 
Portugal 
 

Santa Isabel dando esmolas aos pobres  
Dim. 123 cm x 86 cm 

1869186918691869 
10ª10ª10ª10ª Exposição 
Triennal da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes 

    
▪    Retrato de Filinto 
Elysio 
 

 
Desenho 

 
Cópia do quadro original que existe no 
Atheneu D.Pedro 

▪    Retrato de Joaquim 
Rodrigues Braga 
 

Oferecido pelo autor à Academia 

▪    Cabeça de estudo 
 

Desenhado pelo natural 

▪    dois estudos Desenhados pelo natural 
Pertenceram a António José da Silva 21  
 

▪    Auto de Fé 

Pintura a óleo 

Quadro de composição original 
Destinado à Academia para cumprir o art.º 11 
dos Estatutos  
                     

▪    Lebre Copia do natural  
Pertence a António José da Silva   
 

                                                           

17 Encontrámos a informação de que esteve exposta neste ano a partir de um relato num periódico. V. [s.n.] – “Exposição de Bellas-Artes”. 
Commercio (O) do Porto, n.266, Porto, Typ. do Commercio do Porto, 1860 (19 Novembro). pg. 1. 
18 J.A. Correia é apresentado no catálogo como pintor de  historia e de retractos, e  Professor de pintura historica 
19 A descrição dos elementos que compõem o quadro fomos encontrar em: REZENDE, F. J. – “Bellas -Artes” (Folhetim) – O Nacional, n.283, Porto, 
Typ. do Nacional, 1863 (22 Dezembro). fl. 1. 
20 No catálogo não existe referência à temática ou técnica dos desenhos apresentados. Contudo no artigo do Comércio do Porto, sobre a exposição, 
verificamos que se trata d uma colecção de desenhos à pena e a lápis, embora permaneça a dúvida sobre a temática. V. [s.n.] – “Bellas-
Artes”(Noticiário). Commercio (O) do Porto, n.298, Porto, Typ. do Commercio do Porto, 1866 (22 Novembro). fl.1. 
21 A informação sobre a posse dos quadros, presente ou passada refere-se sempre ao momento da publicação do catálogo, por ser um elemento 
que pode ajudar a localizar ou identificar os quadros resolvemos citá-la, quando existe. 
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Cronologia 
 

Exposição Obra/ Título Técnica Observações 

1869186918691869    

10ª10ª10ª10ª Exposição 
Triennal da Academia 
Portuense de Bellas 
Artes 

    
▪    Cabeça de estudo 

Pintura a óleo 

 

▪    Retrato de Joaquim 
Domingues d’Oliveira  
    

 

▪    Retrato de Augusto 
Pinto Chaim 
 

O sr. Augusto Pinto Chaim é referido como 
residente no Rio de Janeiro  

▪    Santa Isabel Rainha 
de Portugal, dando 
esmola 
 Litografia 

Exemplar oferecido pelo autor à Academia e 
por si litografado pelo seu quadro original 
apresentado à 3 anos 

▪ Retrato do Duque de 
Loulé 
 

Exemplar litografado por J. A. Correia e 
oferecido à Academia 

1874187418741874    

11ª11ª11ª11ª Exposição 

Triennal da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

▪ Retrato 
 

Desenho a dois 
lápis 
 

Desenhado pelo natural  
Dim. 0,45cm x 0,33 cm 
 

▪ Figura de estudo 
 

Desenho  Copia de uma pintura de Poussin 
 

▪ Cabeça de estudo 
 

Desenho a lapis 

Desenhado pelo modelo vivo  
Dim. 0,36cm x 0,29 cm  
 

▪ Estudo de 
composição 
 

Dim. 0,30cm x 0,22 cm 

▪ Um mendigo 
 

Dim. 0,35cm x 0,23 cm 

▪ Retrato 
 

Desenho à  
pena 

Dim. 0,27cm x 0,22 cm 

▪ Desenho 
 

Dim. 0,25cm x 0,20 cm 

▪ Conjunto de 5 
desenhos 
 

Dim. 0,36cm x 0,29 cm (cada um) 

▪ Adoração dos 
pastores 
 

Esboço a óleo Quadro de composição original 
Destinado à Academia para cumprir o art.º 11 
dos Estatutos  
Dim. 0,83cm x 0,48 cm 
 

▪ A comunhão 
 

Pintura a óleo 

Quadro de composição original 
Dim. 0,87cm x 0,63 cm 
 

▪ Retrato de Alexandre 
José da Silva  
 

Pintado pelo natural  
Dim. 0,75cm x 0,60 cm 

▪ Retrato copiado de 
fotografia 
 

Pertence ao Augusto Joaquim Sant’Anna 
Ramos 
Dim. 0,70cm x 0,54 cm 
 

1878187818781878    

12ª12ª12ª12ª Exposição 

Triennal da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

▪    Retrato de Augusto 
Roquemont  

Pintura a óleo 

Retrato oferecido à Academia 
Dim. 110cm x 85cm 

▪    Retrato de senhora 

Retrato a partir da observação directa, 
pertencente a Joaquim José de Sousa 
Brandão 
Dim. 0.75 x 0.60m 
 
 

    

1881188118811881    

11113333ªªªª Exposição 

Triennal da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

▪    Retrato do rei D LuizI 

 

Desenho a 
carvão e giz 
sobre papel 

Desenho oferecido à Academia  
84cm x 68cm 
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Cronologia 
 

Exposição Obra/ Título Técnica Observações 

    

1887 1887 1887 1887 22 

    

11115555ªªªª Exposição 

Triennal da Academia 

Portuense de Bellas 

Artes 

▪    Desenho    Desenho 
 
Estudo do natural  
79cm x 71cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

22 J.A. Correia é apresentado no catálogo como Director da Academia Portuense de Belas Artes e professor de pintura historica da mesma. 
Passamos de imediato da 13ª para a 15ª Exposição Trienal porque no ano de 1884 não existe qualquer obra apresentada por João António Correia, 
ou dos seus discípulos. Na 15ª Exposição, para o ano de 1887 também não existe qualquer menção aos discípulos de João Correia. 
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2. 1. 2 Quadro Discípulos de João António Correia 

Relação dos Discípulos23 de João António Correia, que apresentaram as suas obras nas 

Exposições Trienais da Academia Portuense de Belas Artes24
  

 
Cronologia 
 

Exposição    Discípulo  Obra/ Título  Técnica  Observações 

1857185718571857 
6ª6ª6ª6ª Exposição Triennal 
da Academia Portuense 
de Bellas Artes25 

Arminda Maia 
d’Amorim 
Braga 

Retrato de 
Raphael 

Desenho 

 
Desenhado a lápis pelo quadro a 
óleo que João Correia fez em 
Paris pelo original de Rafael26 
 

Um grupo de 
pastores 

Desenhado a lápis pela copia 
que João Correia fez em Paris 
pelo original de Rubens 
 

Paisagem27  

1866186618661866 

 

9ª9ª9ª9ª Exposição Triennal 
da Academia Portuense 
de Bellas Artes 
    

 

Arminda Maia 
d’Amorim 
Braga 

O tocador de 
guitarra 

Desenho 

Cópia de um quadro a óleo da 
Escola Francesa 
 

Parce Summum 
rumpere 

Cópia de gravura de um quadro 
de Caroli Maratti 
 

A Virgem Cópia de um quadro a óleo de 
uma cópia de Garofallo 
 

Sophia Maya 
d’Amorim 
Braga 

Um grupo de 
gado 

Desenho 

Cópia de um desenho 

Uma cabeça de 
estudo 
 

Cópia de uma litografia 

Roberto 
d’Amorim 
Braga 

Cabeça de 
estudo 
 

 

Cabeça de 
estudo 
 
 
 

 

Josefina Eulália 
d’Oliveira 
 
 

Retrato de Rafael Desenhado a lápis pelo quadro a 
óleo que João Correia fez em 
Paris pelo original de Rafael28 
 

1869186918691869 
10ª10ª10ª10ª Exposição Triennal 
da Academia Portuense 
de Bellas Artes 

Arminda Maya 
d’Amorim 
Braga 

Retrato de mulher Desenho Cópia de um quadro a óleo 
Original flamengo 
  

David 
 
 

 Cópia de uma gravura de  
Pedro Savorelli/ Guido 
Cagninacci 
 

                                                           

23 Estes discípulos tinham as suas sessões particulares de aprendizagem com João António Correia, num contexto distinto do ensino na APBA. 
24 Esta informação foi sistematizada a partir dos catálogos das Exposições trienais da APBA. 
25 J.A. Correia é apresentado no catálogo como despachado Professor proprietário de Pintura histórica. 
26 Cremos que o desenho – inv. CMFC327 – alegadamente atribuído a João Correia, deverá ser um trabalho realizado no âmbito destas aulas 
particulares por algum dos seus aprendizes, assim sendo justifica-se a rigidez do desenho que não reconhecemos como sendo do nosso pintor. A 
partir desta referência neste catálogo, conseguimos saber que João Correia havia feito uma cópia do retrato de Raphael, correspondendo a esta 
representação e que se encontra no MdL. A respeito da pintura original que está na base desta cópia encontrámos o seguinte: 
Retrato de Jovem. É atribuído, tradicionalmente a Raphael, no entanto existem dúvidas sobre a sua autoria, colocando várias possibilidades que 
foram mudando ao longo de décadas desde a contestação de Morelli em 1892. Hoje a proposta mais consensual remete para Parmigianino. V. 
VECCHI, Pierluigi – Raphäel. Tout l’oeuvre peint de, 1969, Flammarion, Paris. P.114. 
27 Esta referência constitui a única alusão à temática da paisagem que encontrámos na obra de João António Correia que, de certa forma, poderá 
contribuir para reforçar a ideia de que a paisagem que encontrámos no MGV- inv.1539/32  Des. – seja, de facto, de João Correia. 
28 V. nota 26. 
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Cronologia 
 

Exposição    Discípulo  Obra/ Título  Técnica  Observações 

1869186918691869    

10ª10ª10ª10ª Exposição Triennal 

da Academia Portuense 

de Bellas Artes 

Sophia Maya 
d’Amorim 
Braga 

Santa Teresa 
Desenho a 
dois lápis 

Cópia de uma litografia de  
Julien-Gerard 
 

Ecce-Homo 

Desenho 

Cópia de uma litografia de Julien 
 

Roberto 
d’Amorim 
Braga 

S. Jerónimo 

Cópia de uma litografia de João 
António Correia (cópia do original 
de Luca Giordano) 
 

Cabeça de um 
guerreiro 
 

Desenho a 
dois lápis 

Cópia de uma litografia de Julien 

Cheval cauchis Desenho 
Cópia de uma litografia de Victor 
Adam 
 

1878187818781878    

12121212ªªªª Exposição Triennal 

da Academia Portuense 

de Bellas Artes 

Arminda de 
Amorim Braga 

A filha de Ticiano 

 
Desenho 

Cópia de uma pintura 
 

Cabeça de 
romana 
 Cópia de gravura 
Retrato 
 

Sophia Maya 
d’Amorim 
Braga 

Cigano 
 

Cópia de gravura  

Entre o amor e o 
dinheiro 
 

Cópia de gravura 

A volta do 
mercado 
 

Cópia de gravura  

António Lopes 
Martins 

Retrato do 
príncipe  
D. Carlos 
 

 

    

1881188118811881    

    

13ª13ª13ª13ª Exposição Triennal 

da Academia Portuense 

de Bellas Artes 

Isabel Leite 
Pereira da Silva 

Estudo do antigo 
 

Desenho 

 

Um leão 
 

Cópia de Delacroix 

Um cão 
 

Cópia de Oudry 

Clarisse de 
Menezes 

S. Tomas de Villa 
Nova 
 

Pintura 

Cópia do quadro de Murillo  

Uma lebre 
Cópia do original de João Correia  
 

Retrato 
 

Cópia de Velazquez  

Cabeça de 
estudo 
 

Cópia 

Uma perdiz 
Pintura pela observação do 
natural 

Uma perdiz(2) 
 

 

Henriqueta 
Pauly 

Retrato de 
Engrácia 
Adelaide Murat 
 

Pintura 

Pintura pela observação do 
natural 

Retrato de Carlos 
Dubini 
 

Natureza morta 
Pintura pela observação do 
natural - Peixes e limões 
 

O peregrino 
Cópia do original de Roquemont 
 



Apêndice Documental                                                                                                                                                                                              pag. 24 
Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822----1896)1896)1896)1896): entre a construção académica e a expressão romântica     
 

FONTES Manuscritas 

Arquivo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (AFBAUP) 

Livro de Actas das Conferencias Ordinárias da Academia Portuense de Belas Artes. 1837-

1849. (AFBAUP 105) 

 

Candidatura de João António Correia ao Concurso para Substituição da Aula de Desenho em 

1843 

Foi lida a Portaria do Ministério do Reino de 28 de Janeiro de 1843, em qual S. Magestade manda a esta 

Academia, que informasse? acerca do Requerimento de António Marques da Silva Figueiredo, que pede ser 

nomeado para Substituto da Aula de Desenho. O Ex.mo Snr. Sub-Inspector havendo feito entrar o dito 

requerimento em discussão, foi resolvido unanimemente, que se informasse ao Governo, que o mesmo tem toda 

a capacidade para reger como Substituto a dita Cadeira vaga; mas que visto o artigo 9 da Lei ordenar que os 

lugares vagos sejam providos por concurso, Sua Magestade se dignará ordenar se se deve fazer vigorar o dito 

artigo no caso presente, porque existem vários requerentes ao dito lugar. Foi em seguida lido um requerimento 

de João António Correia, acompanhando outro que o dito pretendente pede que por esta secretaria lhe seja 

dirigido a S. Magestade, pedindo-lhe que ponha o mesmo lugar a concurso. O Ex.mo Snr Sub-Inspector 

despachou que o mesmo se dirigisse directamente a S. Magestade, Foi lido um outro requerimento de Thaddeo 

Maria d’Almeida  Furtado, pedindo a S. Magestade o lugar supra-referido, pedindo igualmente a esta Academia 

a remessa do mesmo a Secretaria do reino; Teve o mesmo despacho. 

78v. 08 Fev 1843 

 

No acto da conferência foi apresentado o requerimento de João António Correia em que pede ser admittido ao 

concurso de substituição de desenho, e a … de apresentar a folha corrida? até ao dia 3 do próximo futuro mez 

de Agosto; a conferência annuio a conceder-lhe que apresentasse a folha corrida? até ao dito dia 3; mas 

examinando os outros dous documentos que acompanhavão o requerimento e vendo da certidão de idade que 

ainda não tem vinte e um annos completos determinam que por não ter a idade que a lei exige para o Magistério 

não podia ser admittido;  

83 29 Jul 1843 

 

Programa de Pintura Histórica apresentado por Joaquim Rodrigues Braga em 1844 

Programma do Lente de Pintura Histórica que é do theor seguinte: 

Joaquim Rodrigues Braga 

Foi lido o programma do lente de Pintura historica que é do theor seguinte: Academia Portuense das Bellas-

Artes = Programma das matérias que devem fazer objecto do estudo na aula de Pintura historica, e methodo da 

sua distribuição nos cinco annos do curso de Pintura que … os estatutos em harmonia com o methodo que 

seguem todas as  Academia das Bellas Artes nos Reinos estrangeiros e com a memoria que eu offereci a esta 

Academia sobre a observação que fiz quando eu visitei na minha próxima pretérita  viagem = Curso de cinco 

annos = 1º anno – explicação sobre a intelligencia da boa ou ma attitude das figuras a saber o que é a 

correcção – explicação sobre os usos e costumes relativos aos tempos e logares – distribuição e propriedade dos 

[ 1] 
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acessorios de um quadro – explicação sobre o valor ou força relativa das cores? … e sua decomposição e dos líquidos, 

óleos, e … proprios para pintar – copia dos bustos e estatuas em papel de cor. Para o concurso do primeiro anno a copia de 

uma cabeça ou busto a claro escuro a oleo (a mesma para todos); os approvados tendo frequencia recebem um attestado 

da secretaria da Academia e serão publicadas na gazeta. 2º anno – Lições de óptica e da boa ou má direcção da luz em 

quanto copião objectos do natural … juntamente – explicação dos vários modos de pintura que tem havido – copiar cabeças 

… a oleo – estudo em frente dos perfeitos  esquiços de grandes mestres para se habituarem a inventar e a compor 

quaisquer motivos. Estudo sobre o modello vivo pintando e sobre as estatuas em papel de cor. Para concurso huma cabeça 

de expressão pintada pelo modello vivo, acabada á primeira em quatro horas; os approvados recebem uma coroa de louvor 

e são publicados na gazeta. o estudo de anatomia perspectiva óptica tem logar na ultima hora da aula. 3ºanno Estudo de 

colorido nas horas do … dia – explicação sobre as regras de composição e invenção, confrontando as estampas dos 

quadros de grandes mestres neste ramo da arte – copias em colorido, … de pregas pelo manequim -  copia de quadros 

historiados – fazer esboços coloridos de própria invenção sobre motivos dados na Aula para todos. Para concurso uma 

academia colorida em frente do modello vivo durante estudo de uma semana – os approvados recebem em presença da … 

conferencia uma coroa de louvor … são ■ … 4º anno – Continuação do estudo do colorido sobre o nu, composição de 

diversos motivos históricos ou … com fundo em paisagem ou architectura … das regras de invenção dado copia de quadros 

historiados – prova no fim dos primeiros seis mese em cinco horas um esboço de um motivo histórico tirado á sorte para 

todos – os approvados entrão no fim do anno no concurso da meia figura copiada do nu a tamanho natural no tempo de 

duas semanas – os approvados recebem em conferencia uma coroa de louvor, a sua obra é coroada(?) com o nome do 

estudante no meio da dita … e fica na Academia, e são publicados. 5º anno – Estudo do colorido e no que consiste o bom 

gosto da tinta e o bom colorido. Estudo do nu com colorido nas horas da aula de … - prova de composição e de invenção 

sobre assumpto historico ou … - observações sobre a sua ordem e sobre os usos e costumes das differentes nações – 

prova para o fim dos seis meses o esboço do quadro historico tirado à sorte que deve apresentar no fim do anno o mesmo 

para todos: os approvados conforme com … feita no tempo de seis horas incomunicáveis vão começar logo o seu quadro 

do concurso que deve ser feito dentro das aulas e que devem apresentar acabado  no fim do anno – os melhores são 

coroados com o nome do estudante; estes recebem em sessão publica uma coroa de louro(?) unida com … que 

conservarão na cabeça durante a sessão, são publicadas nas folhas e recebem o seu diploma de merito pela conferencia e 

são recomendados para conforme o que determinão os Estatutos irem estudar a Roma por conta do Estado. … Porto 28 de 

Março de 1844 – Joaquim Rodrigues Braga Lente de Pintura Historica, e de Anatomia,  Perspectiva e Óptica. 

88v. ■ 89 30 Mar 1844 

 

 

Livro de Actas das Conferencias Ordinárias e Extraordinárias da Academia Portuense de 

Belas Artes. 1849-1883. (AFBAUP 105 A) 

Programa de Pintura apresentado por Manuel José Carneiro em 1844 

Foi apresentado pelo mesmo substituto de Architectura um Programa para substituir o actuall da Aula de Pintura e foi 

unanimemente approvado, sendo o seu theor o seguinte. 

1ºAnno – Os estudantes do primeiro anno começarão por copiar a branco e preto academias desenhadas a dous lapis, 

cabeças, mãos, pes e estatuas de gesso – passarão depois a copiar a branco amarelo vermelho e preto cabeças coloridas, 

e por fim copia-las-hão a mais que as quatro cores mencionadas. Na aula do Nu até meados de Abril começarão por copiar 

academias a branco e preto e continuarão a copia-las a branco, vermelho e preto; do meado de Abril até o fim do anno 

[ 2] 
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copia-las-hão a mais cores. Para exame, no meado de Agosto, copiarão uma cabeça por exemplar pintado, e pelo gesso 

outra cabeça só a branco e preto. 

2ºAnno – Os estudantes do segundo anno copiarão academias e algumas cabeças pelo natural. 

Na aula do Nu, até meados de Abril copiarão a branco, vermelho e preto academias, do meado de Abril até o fim do anno 

copia-las-hão a mais cores. Para exame, nos meses de Julho e Agosto copiarão uma academia por exemplar pintado, e 

uma estatua pelo gesso…em pé ou supposta em pé não tenham menos de quatro palmos, outro…copiarão pelo vivo uma 

cabeça colorida que não tenha dimensões menores que o natural. ■ 

3ºAnno – Os estudantes do terceiro anno, continuarão a copiar academias por exemplares pintados, copiarão roupas pelo 

manequim, algumas estatuas, algumas cabeças e mãos pelo natural e esbocetos por quadros. Na aula do Nu, até meados 

de Abril copiarão a branco, vermelho e preto academias, e do meado de Abril até o fim do anno copia-las-hão a mais cores. 

Para exame, no mez de Agosto, copiarão na aula do Nu uma academia que em pé ou supposta em pé não tenha menos de 

quatro palmos, e na hora da aula de Pintura copiarão pelo modelo vivo um dorso ou meia figura do tamanho natural. 

4ºAnno – Os estudantes do quarto anno, continuarão a copiar esbocetos por quadros, roupas pelo manequim, cabeças, pés 

e mãos pelo natural e de dous em dous mezes farão esbocetos de invenção para o que lhe serão dados exemplo pelo 

respectivo Professor. Na aula do Nu, até meados de Abril copiarão a branco, vermelho e preto academias, e do meado de 

Abril até o fim do anno copia-las-hão a mais cores. Para exame, no mez de Agosto copiarão pelo modelo vivo um grupo 

cujas figuras em pé ou supposta em pé não tenham menos de quatro palmos e copiarão também um dorso ou meia figura 

do tamanho natural na hora da Aula de Pintura. 

5ºAnno – Os estudantes do quinto anno, continuarão a copiar esbocetos por quadros, roupas pelo manequim, cabeças, pés 

e mãos pelo natural, e até ao fim de Fevereiro farão todos os mezes esbocetos de invenção para o que lhe serão dados 

exemplo pelo respectivo Professor. Na aula do Nu, até meados de Abril copiarão a branco, vermelho e preto academias, e 

do meado de Abril até o fim do anno copia-las-hão a mais cores. Para exame, desde princípios de Março até fins de Agosto, 

farão na hora da aula de Pintura para o qual lhes será dado assumpto pela Conferencia tirado da historia sagrada ou 

profana, ou da mithologia. 

Porto em Conferência ordinaria de 30 de Setembro de 1854  

34v. ■ 35 30 Set 1854 

 

Programa para o Concurso de Pintura Histórica 1856 (concurso para a propriedade da Aula de 

Pintura Histórica a que se candidataria João António Correia)  

Pelo Substituto d’Architectura foi apresentado o Programma para o Concurso de Pintura histórica que foi 

approvado, e he o seguinte _ Os concorrentes devem instruir os seus requerimentos com os documentos 

seguintes 1º Certidão d’idade completos. 2º Attestado de bom comportamento moral, civil e religioso passado 

pelo Parocho, e pelo Administrador do Conselho, ou Conselhos em que o Concorrente tivesse residido nos 

últimos três annos. 3º Certidão de folha corrida. 4º Documento que prove que não padece moléstia contagiosa. 

5º Documento que mostre estudos feitos nas Academias Nacionaes, ou Estrangeiras. Os requerimentos assim 

instruídos devem ser despachados pelo Director da Academia, e depois, dentro do prazo dos sessenta dias, 

entregues ao Secretario, que passara recibo declarando o dia em que o requerimento foi entregue. == Findos 

os sessenta dias, e … n’um processo pelo Secretario todos os requerimentos, e documentos respectivos, pela sua 

ordem, o Director convocará a Conferencia ordinária, e ali escolhidos e lançados numa Urna três Assumptos 

tirados da Historia Sagrada ou Profana, ou da Mithologia será assumpto do Quadro o primeiro que sahir por 

sorte. = Os concorrentes, depois de receberem por escripto copia do Assumpto, pintarão um Quadro a óleo de 
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composição e execução própria, cujas figuras do primeiro plano em pé ou supostas? em pé não tenham menos 

de três palmos d’alto. = O prazo para a execução dos ditos Quadros será de seis mezes, findosnos quaes, 

deverão os concorrentes entregalos ao Secretário dentro em oito dias improrrogáveis concluídos e assignados. 

= Passarão depois os concorrentes ás provas da execução e composição que devem ser feitas dentro da 

Academia. = Como prova da execução, seis sessões de cinco horas cada hua, pintarão a óleo pelo modelo vivo 

hua figura nua, que em pé, ou suposta em pé não tenha menos de quatro palmos de alto, dando-se-lhes para isso 

panos d’igual tamanho ► rubricados no reverso pelo Presidente. = A posição do modelo vivo será escolhida 

por todos os Professores Substitutos da academia; os opositores trabalharão juntos, dividindo-se por sorte a 

ordem da preferência na escolha dos logares. = No fim da sexta sessão serão as figuras recolhidas pelo 

Secretario, e por um Professor ou substituto previamente nomeado para isso pela Conferencia ordinária. = 

Como prova da composição, em Conferencia ordinária se distribuirá por sorte aos opositores novo thema que 

será por elles executado em esboceto, a óleo, no preciso espaço de seis horas, dandose-lhes para isso panos de 

igual tamanho rubricados no reverso pelo Presidente. = Cada um dos opositores trabalhara em gabinete 

separado incomunicável, e passadas as seis horas os esbocetos serão recolhidos pelo Secretario e pelo 

Professor ou Substituto para isso nomeado. = Tanto os quadros como as provas executadas dentro da Academia 

serão expostos no Museu Portuense ficando propriedade da mesma Academia. = Findos os oito dias da 

exposição dos quadros e provas os opositores escreverão dentro da Academia, no preciso espaço de seis horas, 

um discurso sobre matéria das Artes de desenho de que hajam tirado ponto quarenta e oito horas antes. = 

Convocada então a Conferencia geral, apresentadas ali todos os trabalhos, e examinados, proceder-se-ha á 

votação por escrutínio secreto separadamente sobre cada um dos Concorrentes em urnas diversas: primeiro 

sobre a admissão do Concorrente ao Professorado; segundo sobre a preferência d’um sobre os mais. = Depois 

das votações fará a Academia a proposta graduada de todos os Concorrentes com a expressa declaração do 

merecimento absoluto e relativo de cada um, remetendo o processo com os requerimentos, documentos e copias 

autenticas das actas das Conferencias ordinarias e da Conferencia Geral ao Conselho Superior d’Instrução 

Publica. Declarasse que a certidão d’idade deve ser de vinte e um annos completos; e que a exposição dos 

Quadros no Museu Portuense deve ser por espaço de oito dias. 

45 e ►45v. 30 Jun 1856 

 

Apresentação do requerimento de João António Correia para o Concurso da Propriedade da 

Cadeira de Pintura Histórica e distribuição do tema para a prova de composição e execução  

Na conformidade do programa mandado publicar pelo Conselho Superior de Instrução Pública para o 

provimento da propriedade da Cadeira de Pintura Histórica desta Academia Portuense das bellas Artes foi pelo 

dito substituto de Architectura apresentado o processo em se acha … o requerimento e documentação de João 

António Corrêa único oppositor ao concurso da referida propriedade. Em seguida e na conformidade do mesmo 

Programa forão escolhidos os tres assumptos seguintes = Abraham e os Anjos Genesis Cap. XVIII … 2, 3, 4, 5  

= S. Pedro em casa de Maria mãe de João  Actos dos Apóstolos Capitulo 12º, … 12 a 17. = Zenobia salva e 

curada pelos pastores, … livro 12, e  lançados à n’uma urna sahio o de S. Pedro em Casa de Maria mãe de 

João, que foi dado ao concorrente João António Corrêa que presente estava. 

46v. 30 Set 1856 
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Distribuição do tema a ser desenvolvido para a prova de Execução 

Aos quinze dias Maio de 1857 se abriu sessão de conferencia ordinária convocada extraordinária e 

exppressamente para na conformidade do Programma de 16 de Julho de 1856 se distribuir por conta do 

oppositor João António Corrêa novo thema que deve ser por ele executado no preciso espaço de seis horas 

como prova de composição do quadro que executou no espaço de seis mezes a apresentou no ultimo dos oito 

dias improrrogáveis. Forão presentes o Professor (…). Em seguida forão escolhidos os tres assumptos seguintes 

Jesus Christo dizendo: deixai chegar a … meninos Matheus Cap. XIX vers. 14 – S. Lucas cap.18 vers. 15 = 

Martim de Freitas no Tumulo de D. Sancho =  Hercules fiando ■ na presença de Omphale rainha de Lydia e 

methidos na urna foi pelo oppositor João Antonio Corrêa tirado por sorte o de = Hercules fiando na presença 

de Omphale que foi dado por copia ao dito concorrente com o diccionario da Fabula de Chompre. Decidio-se 

que o ponto para o [discurso] por escripto fosse dado no Sábado 30 do corrente mez, que na segunda feira 1º de 

Junho pelas nove horas da manhã fosse o secretario acompanhado do Substituto de esculptura introduzir  o 

oppositor no gabinete e que seis horas depois fossem arrecadar? o discurso escripto, e que na mesma  segunda 

feira  1º de Junho se convocasse Conferencia Geral para as 8 horas da manham da quarta feira 3 do dito mez 

de Junho. 

52v. ■ 53 15 Mai 1857 

 

Distribuição do tema a ser desenvolvido para o discurso escrito 

Forão apresentados tres pontos para sobre o que sahir por sorte escrever? um discurso o concorrente João 

Antonio Corrêa  segundo o disposto no Programma de 16 de Julho de 1856 os tres pontos serão os seguintes = 

… da Arte da Pintura  = Das differentes Escolas de Pintura e do estudo mais conveniente para em Portugal se 

fazerem progressos nas artes do desenho. Lançados estes na urna sahio por sorte o = Das differentes ► Escolas 

de Pintura e do estudo mais conveniente para em Portugal se fazerem progressos nas artes do desenho, o qual 

foi dado por copia ao concorrente João Antonio Corrêa. 

53 ►53v.  30 Mai 1857 

 
Posse a João António Correia como Professor Proprietário de Pintura Histórica 

(…)se abrio sessão se Conferência ordinária convocada extraordinariamente para ser dada a posse ao 

Professor Proprietário de Pintura histórica desta Academia Portuense das Bellas Artes. Foi presidida pelo 

Director (…) Introduzido o mencionado Professor Proprietário João Antonio Corrêa foi lida pelo substituto de 

Architectura o Secretario a Carte Régia pela qual Sua Magestade El-Rei o senhor D. Pedro V nomea para o 

referido logar de Professor proprietário de Pintura histórica 

57v.10 Out 1857 

 

Programa de Pintura apresentado por João António Correia em 1858 

Programa da Aula de Pintura Histórica (apresentado por JAC para a aula de Pintura historica) 

1º anno. Os estudantes do primeiro anno estudarão o gesso quer desenhado quer pintado e desenharão pelo 

modelo vivo, na aula do Nú, figuras de estudo. Para exame pintarão pelo gesso uma cabeça … 
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2º anno. Os estudantes do segundo anno continuarão a estudar o gesso e o modelo vivo, pintando por este 

último cabeças e extremidades, e copiarão algumas cabeças Para exame pintarão a óleo pelo modelo vivo … 

cabeça que não seja … do tamanho natural. 

3º anno. Os estudantes do terceiro anno pintarão pelo modelo vivo figuras de estudo, e pregas? Pelo natural, e 

copiarão algum quadro por pintura. Para exame pintarão pelo modelo vivo uma figura de estudo que não tenha 

menos de 88 centímetros em pé ou supposta em pé.  

4º anno. Os estudantes do quarto anno continuarão a estudar o modelo vivo na aula do Nu e pregas pelo 

natural, e de dous em dous mezes pintarão esbocetos de composição própria sobre assumptos que lhe serão 

dados pelo respectivo Professor. Para exame pintarão pelo modelo vivo uma figura de meio corpo do tamanho 

natural, e farão um esboço de composição própria sobre assumpto que lhe será dado pela conferencia. 

5º anno. Os estudantes do quinto anno continuarão a estudar o modelo vivo na aula do Nu e pregas pelo 

natural, farão esbocetos de composição própria todos os meses até ao fim de Janeiro. Para exame farão um 

quadro de composição própria cujas figuras do primeiro plano em pé ou suppostas em pé não tenhão menos de 

66 centímetros, sobre assumptos que lhe serão dados até o dia 20 de Fevereiro impreterivelmente, tendo 

previamente sido escolhidos em Conferencia.  

62v. 30 Set 1858 

 

Oferta de João Correia à Academia da obra Um Auto de Fé e das litografias, a da Rainha Sta. 

Isabel e o Retrato do Duque de Loulé 

(…) O professor de desenho histórico e secretário pedio e obteve licença para ler a seguinte proposta:_Eu 

abaixo aasignado, attendendo ao excepcional e valioso merecimento artístico do quadro de composição original 

= um auto de Fé = pintado a óleo e dedicado à Academia pelo auctor, o professor de pintura histórica o … 

João Antonio Corrêa, muito embora a isso obrigado pelo artigo 11 dos estatutos: attendendo á generosa dadiva 

que o mesmo professor fez à mesma Academia das duas lithographias por elle executadas “o retrato do Duque 

de Loulé”; e Sta. Isabel Rainha de Portugal  de Portugal  distribuindo esmolas = e attendendo finalmente ao 

magnifico retrato do fallecido professor de pintura Joaquim Rodrigues Braga, primeiro Director que foi d’esta 

Academia, e a quem ella muito deve pelo zelo e incansável actividade com que venceo muitas das mil 

difficuldades que sempre acompanham … estabelecimentos nascentes, desenhado, e espontaneamente offerecido 

pelo dito professor: propondo um vasto louvor e agradecimento ao offerente, não só pela espontaneidade de 

offertas de tão subido valor, mas também pelo importantíssimo serviço que presta às bellas-artes creando obras 

dignas de servirem de modelo, d’estimulo e de incentivo a todos os que d’alma e coração se dedicão ao seo 

utilíssimo estudo; obras finalmente que muito honram … _ e peço que esta proposta fique cravada nas actas da 

presente sessão. Secretario da Academia Portuense de Bellas-Artes – 3 de Novembro de 1869. Thaddeo Maria 

d’Almeida Furtado, professor de desenho histórico e secretario. – O Exmo. Snr. Vice-Inspector abrio a 

discussão sobre esta proposta que em continente foi por todos approvada como muito justa, declarando o dito 

Exmo. Snr. (Conde de Samodães) que elle não approvava, mas que a subscrevia com mil vontades. 

O professor de pintura histórica agradeceo declarando que muito o … a … benevolência com que todos os 

membros do conselho consideravam as suas obras. – O mesmo professor declarou que tendo tido excessivo 

trabalho durante todo o tempo de férias tanto por causa da exposição como por causa das differentes obras que 

n’ella havia apresentado, precisava descansar um pouco, e por isso pedia ao substituto de pintura tivesse a 
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bondade de reger a respectiva cadeira até ás ferias do Natal, e ao corpo académico que houvesse por bem 

consentir n’isso. Este não teve duvidas algumas; e aquelle   prontificou-se da melhor vontade.-   

145v. 3 Nov 1869 

 

Livro de Actas das Conferencias Ordinárias da Academia Portuense de Belas Artes. 1890-

1903. (AFBAUP 107) 

Relação de obras oferecidas por João António Correia à Academia, anterior à sua morte 

O Secretario disse que havia recebido os seguintes desenhos e pinturas que dias antes de fallecer havia 

separado para offerecer a esta Academia o Director e professor de pintura o Snr João Antonio Corrêa: nove 

academias desenhadas do modelo vivo sendo oito d’homens e uma de mulher; retrato busto d’homem a dous 

lapis; um estudo académico desenhado para o primeiro concurso em que entrou a fim de ser admittido na escola 

nacional de Bellas-Artes de Paris em outubro de mil oitocentos quarenta ► e nove; dous estudos desenhados do 

antigo; cabeça de Christo desenho copiado … Guido; dous estudos architectonicos para o monumento a 

Francisco Eduardo |da Costa?|; desenho d’uma urna funerária vista de frente e vista de lado; estudo 

d’architectura entablamento; desenho d’uma tocheira; retrato desenhado tendo na mão direita um projecto de 

architectura; esboço a óleo do seo quadro, composição original intitulado “Auto de Fé”, As seguintes são 

estudos do nosso fallecido académico de merito o Snr Guilherme António Corrêa, nove academias de homem 

desenhadas do modelo vivo em Paris; o Gladiador combatente desenhado do antigo sob a direcção d’Horácio 

Vernet; retrato desenhado do celebre romancista Camillo Castello Branco; retrato busto de D. Pedro quinto 

lithografhado; retrato do Bispo do Porto D. Jerónimo José da Costa Rebello lithographado d’outro pintado a 

óleo pelo distinto pintor Augusto Roquemont; quatro academias d’homem desenhadas do modelo vivo sem 

indicação; tres estudos do antigo sem indicação; retrato de senhora, lithographado por Grevedon; retrato de 

Raphael desenhado em Roma em mil oitocentos e vinte por Joaquim Rodrigues Braga, primeiro director que foi 

d’esta Academia 

71 ►71v. 6 Jul 1896 

 

João Marques da Silva Oliveira é encarregado de proceder à inventariação da obra de João 

António Correia, seleccionando um conjunto para ficar para a APBA 

(…) O Secretario expoz que tendo elle e o professor de pintura historica |J. Marques de Oliveira| sido 

encarregados de proceder ao inventario dos objectos artísticos pertencentes ao espolio do fallecido Director e 

… professor de pintura João Antonio Corrêa para o leilão dos mencionados objectos, haviam resolvido dar 

valores razoáveis para não afugentar os amadores; mas decidiram ficar para a Academia com aquelles que não 

excedessem muito o preço de avaliação, e que considerassem úteis para o estudo dos alumnos e dignos de ficar 

pertencendo a este Instituto de instrução artística; esses objectos foram os seguintes nº 3 do catalogo; cabeça de 

S. João pintada por João Corrêa copia d’outra de Théodore Chasseriau por 8$200 reis. nº 8 jovem 

desconhecido pintado por Guilherme Corrêa, copia d’outro de Raphael, por 18$500 reis. nº 21 fragmento do 

quadro Lêa? D’Emaus de Paulo Veronez que está no Louvre esboço pintado por Guilherme Corrêa  por 9$00 

reis. nº22 copia d’um retrato de Rembrant edoso por 7$00 reis. nº33 os peregrinos d’Emaus, quadro de Paulo 

Veronez copiado por Guilherme Corrêa  por 21$00 reis. nº40 retrato de homem edoso, estylo ingles  por 8$00 

reis. nº51 cabeça de mulher pintura antiga, caixilho dourado por 17$00 reis. nº 87 retrato d’homem desenhado 

[ 3] 
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por Guilherme Corrêa num caixilho de madeira por 1$00 reis. nº 93 desenho a lapis de João Corrêa copia do 

original de Nicolau Poussin, n’um caixilho preto por 1$200 reis. nº 179 uma pasta com quarenta estampas para 

estudo de projecções, de construcções e de sombras applicadas ás diversas ordens d’architectura [2]00 reis. 

nº181 dezanove estudos architectonicos para aguarella, estudo de sombras, e quarenta estudos de geometria, 

projecções … 950$00 reis. nº191 retratos lithographados de Domingos Antonio de Sequeira e família, n’um 

caixilho dourado 6$00 reis. nº193 A Angélica de Ingres desenhada e lithographada por Jean-Pierre … n’um 

caixilho preto de madeira por 900$00 reis. nº20 … lithographia d’uma  ► pintura de Ravier? … representando 

Athalia mandando assassinar seus filhos lithographada por Adville-Louis Joseph Lirony? por 2 reis. estampa 

lithographada por Théodore Chasseriau representando um cavalleiro arabe partindo para a guerra offerecido 

em Paris em 1849 ao seo discípulo João Corrêa por 320 reis. Que como o Conselho académico via a 

importância total ascendia a cento e dous mil reis centos e setenta reis que devia ser pago em prestações 

conforme for sendo compatível com as posses da Academia. Pedia por conseguinte que a Conferencia á vista do 

exposto auctorizasse a compra, e assim foi approvada. 

81v. e ►82 30 Jun 1897 

 

Livro de Actas das Conferencias Gerais da Academia Portuense de Belas Artes. 1842-1896. 

(AFBAUP 114) 

João António Correia ganha o primeiro prémio no Concurso de Pintura Histórica com a obra 

A morte do Conde de Andeiro em 1842 

Aos sete dias do mez de Outubro de 1842 se abrio Sessão de Conferencia Geral ordenado pelo art.o 78 da Lei da 

Academia, para qualificar as Obras dos Discípulos concorrentes aos prémios das trez Aulas, a saber à de 

Desenho Histórico, á de Pintura Histórica, e à de Architectura Civil (…) Foram vistos e sxaminados os 

trabalhos dos treze Alumnos da Aula de Desenho, de dous da Aula de Pintura, e de dous da Aula de 

Architectura Civil. (…) E passando-se à votação por escrutínio secreto, sobre as duas obras de Pintura 

apresentadas pelos Alumnos João Antonio Correia, e José Marques da Silva Figueiredo, os quaes havião já 

satisfeito ás provas d’improviso ordennadas pela Lei, e em gabinete separado, sahio approvado para o primeiro 

premio o quadro de João Antonio Correia, representando a Morte do Conde Andeiro  ►e para segundo premio 

o Quadro de José Marques da Silva Figueiredo, representando o mesmo motivo. (…) Em seguida forão lidas 

requisiçoens dos diversos lentes para que se fação caixilhos, para as obras premiadas que tem de aparecer na 

exposição publica que terá lugar no dia 31 no Museo de S. Lázaro, segundo as ordens de S. Ex.cia – estas 

requisiçoens foram approvadas, e igualmente uma do Secretario relativa a impressão de Diplomas para os 

Alumnos. 

1 e ►1v. 07 Out 1842 

 

Catalogo dos Desenhos pertencentes à Academia Portuense de Bellas Artes. 1897.  

(AFBAUP 265) 

Obs. Esta listagem corresponde à inventariação das obras pertencentes à APBA, em1897, das 

quais destacámos as que são da autoria de João António Correia. 

 

[ 4] 
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Catálogo dos Desenhos pertencentes à Academia Portuense de Bellas Artes 

1897 

C. J. Rodrigues  

 

fl. 2 

Correia (João António) 

 

D. Jorge apresentado a El Rei D. Manuel, desenho improvisado no concurso de 1842 

 

Desenho a lápis, copia do original de Poussin, n’um caixilho preto        alt. m 0,54 = larg. m 0,33 

 

Busto de rapaz, exposto na exposição triennal de 1887                            alt. m 0,79 = larg. m 0,71 

 

Cabeça de Christo, desenhada a dous lápis, copia de Guido                   alt. m 0,56 = larg. m 0,42 

| Ecce Homo  ou Cristo coroado de espinhos de Guido Reni (1575-1642)| 

 

Uma tocheira desenhada                                                                           alt. m 0,53 = larg. m 0,37 

 

fl. 2v. 

Retrato d’homem, tendo na mão direita um projecto d’architectura        alt. m 0,57 = larg. m 0,42 

 

Nove academias, desenhadas do natural, sendo oito d’homens e uma de  mulher, feitas em Paris, sob a direcção 

de Mr. Yvon, de Flandrin e de Mr. Chasseriau                              

alt. m 0,63 = larg. m 0,48 e duas alt. m 0,54  = larg. m 0,37 

 

Dous estudos do antigo desenhados:                                                         alt. m 0,63 = larg. m 0,47  

 

Busto d’homem desenhado a dous lapis. Está encaixilhado e collocado na Secretaria:   

                                                  alt. m 0,57 = larg. m 0,44 

 

Estudo académico desenhado para o primeiro concurso na Escola de Belas Artes de Paris em  

outubro de 1848                                                alt. m 0,62 = larg. m 0,48 

 

Retrato de Joaquim Rodrigues Braga. Director que foi da Academia, executado em 1869. Tem um passepartout 

oval, e está na Secretaria                                               alt. m 0,52 = larg. m 0,45 

 

Quatro academias; sob a direcção de Mr. Ingres, Nanteuil*, Ramsy e Yvon 

alt. m 0,62 = larg. m 0,46 

 

Retrato de el-Rei D.Luiz. Offerta em outubro de 1881    alt. m 0,84 = larg. m 0,68  Está na Scret.a 
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Um desenho a lapis, copia do original de Poussin 

 

Figura d’estudo d’homem, desenhado a lapis vermelho, pelo modelo vivo, em 1854 :  

 alt. m 0, = larg. m  

 

Cabeça d’estudo d’homem, tamanho natural, desenhado a carvão do natural, em 1860:  

 alt. m 0, = larg. m 0 

 

fl. 11 

Correia (João António) 

 

Retrato de Firmino Almeida, em busto, encaixilhado,  

offerta das Irmans do Snr. Thadeu em Novembro de 1901                       alt. m 0,60 = larg. m 0,48 

 
 

Escola Superior de Belas-Artes do Porto/ Processo do aluno/ João António Correia. 

1839 -1845. 9f. (AFBAUP 63) 

Obs. composto por nove folhas; a cota encontra-se no canto inferior direito da fl1r.  

Optámos por apresentar o requerimento do aluno em primeiro lugar, o respectivo despacho 

segue abaixo do requerimento 

fl. 1 

João José d’Almeida Barto Escrivão dos Livros findos nesta Cidade do porto. Certifico que revendo os Livros 

da freguesia da Sé em um delles a folhas cento e vinte e seis verço se acha o assento? seguinte 

 

João filho legítimo de Antonio Joze Correa, Thomazia Rosa Graça moradores no Largo do Corpo da Guarda 

neto paterno de Luiz Antonio Corrêa e Anna Coellho da frequezia de S. Cristóvão de Rio Tinto, e materno de 

Antonio Joze da Graça, e Jozefa Roza desta freguesia nasceo a vinte e seis de Dezembro de mil oitocentos e 

vinte e dous, e foi por mim solenemente Baptizado nesta Sé Cathedral a nove de Janeiro de mil oitocentos e 

vinte e trez forão Padrinhos Luiz Antonio Baptista morador na Rua do Sol freguezia de Santo Ildefonso, e Joana 

Roza da Graça, thia materna do Baptizado de que fiz este assento, que assignei // O Coadjuntor Serafim Manuel 

Alvez // 

 

E não se continha mais em o dito assento ao qual me reporto. Porto 28 de Abril? de 1840  Eu João Joze de 

Almeida Barto a escrevi e assignei  

 

João Joze de Almeida Barto 

 

 

 

[ 6] 
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fl. 2 

Attesto que João Antonio Corr.a soltr.o f.o leg.o de Antonio Jose Corr.a, Thomazia Rosa da Graça he meu freguez 

morador no Largo do Corpo da Guarda tem cumprido com os preceitos da Igreja, e goza m.to bons crédito, e 

sobre a sua Conduta Civil politica e religiosa nada há que notar e por esta me ser pedida passo a presente; … e 

assigno in fide Parochi. Sé Cathedral do Porto 3 de 8br.o de 1839 

 

O Coadjuntor João Manoel Pires Barroca 

 

fl. 3 

Diz João Antonio Correia natural desta Cidade q. tendo estudado desenho na Academia da Marinha, hoje 

Politechnica, pretende agora frequentar como Voluntário na Aula de Pintura Histórica, bem como na de 

Anatomia Pictórica, e perspectiva Liniar e Óptica d’Academia Portuense de Bellas Artes; e como não pode ser 

Matriculado  nas d.as Aulas sem o concentimento de V.as S.as 

 

O Supp.e está nas circunstancias 

de ser admitido, ao q.e Requer 

Porto 22 de Jlho? De 1839 

Joaquim Roiz. Braga 

L.e de Pintura, Anatomia, e  

Perspectiva Optica  

 

fl. 4 

Diz João Antonio Correia que achando-se matriculado como voluntário nesta Academia das Bellas Artes nas 

Aulas de Pintura Histórica, Anatomia Pictórica, e perspectiva Liniar e Óptica pretende no próximo anno 

continuar a frequencia como Ordinário nas mesmas Aulas; e como não pode fazer sem licença: por isso 

 

Matricule-se. Porto 30 de … de 1840 

Vd.e de Beire 

Sub-Inspector 

 

fl. 5 

Diz João Antonio Corrêa, tendo frequentado os dous annos proximos pretéritos na Academia Portuense de 

Bellas Artes, a Aula de Pintura Histórica, bem como, a de Anatomia, e perspectiva linear e Óptica, pretende 

continuar com os dittos estudos, e matricular-se como Ordinario nas sobred.as Aulas. E como o não pode fazer 

sem licença 

 

Continua a ser admitido 

Porto 5 de … de 1841 

__ assinatura Joaquim Rodrigues Braga  
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fl. 6 

Diz João Antonio Corrêa, que tendo tido trez annos de frequencia no Estudo da Aula da Pintura da Academia 

Portuense de Bellas Artes, pretende continuar para o futuro anno, e ser matriculado como Voluntário na mesma 

Aula. E como a não pode frequentar sem licença 

 

Matricule-se. Porto em secção  

de 7 de Outubro de 1842 

Visconde de Beire 

 

fl.7 

Diz João Antonio Corrêa, desta Cidade que tendo frequentado a Aula da Pintura da Academia Portuense de 

Bellas Artes, pretende ser matriculado como Ordinário, na mesma Aula para poder continuar com os seus 

estudos. E por isso  

 

Matricule-se 

Porto em conferencia de 30 de 

Setembro de 1843  

Vd.e de Beire  

 

fl. 8 

Diz João Antonio Corrêa, que dezejando continuar a fazer alguns estudos na Aula de Pintura Histórica, 

pretende matricular-se na dita Aula, na qualid.de de voluntario, por isso  

 

Matricule-se 

Porto 12 de Outubro de 1844 

Vd.e de Beire 

 

fl. 9 

Diz João Antonio Corrêa, discípulo da Aula da Pintura da Academia Portuense de Bellas Artes que pretende 

continuar a frequentar a m.ma Aula na qualid.de de voluntario. E como o não pode fazer sem licença  
 

Matricule-se Porto em conferencia  

de 30 de Setembro de 1845  

Visconde de Beire  

Sub-Inspector 
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Arquivo Distrital do Porto (ADP) 

ADP – Paróquia da Sé, Registo de Baptismos. (1820/ 08/ 31-1825/ 06/ 23).  

Livro 38, 1823, 126v, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP – Paróquia da Sé, Registos de Óbitos. (1896/01/02 – 1896/ 12/ 30). 

Livro 58, 1896, 39v, 156 (João António Correia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[ 7] 

[ 8] 
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ADP – Paróquia de Cedofeita, Registos de Óbitos. (1890/01/01 – 1890/ 12/ 31). 

Livro 146, 1890, 76, 302 (Guilherme António Correia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP – Passaportes a Nacionaes para fora do Reino. (1848/ 05/ 08 – 1848/ 11/ 07). 

Livro 17, 1848, 110v, 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[ 9] 
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Beaux Arts de Paris l’École Nationale Supérieure/ Dossier scolaire de Jean Corréa. 1849. 6f. 

Acessível em Archives Nationales (AJ52 256). Paris. 

Obs. o processo de João António Correia é composto 6 folhas, para além da capa, apresenta a 

cópia da certidão de baptismo, já aqui apresentada no processo de aluno da APBA, pela 

respectiva tradução para francês, pelo que optámos por mostrar apenas a declaração de 

Theodóre Chassériau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REIS, Henrique Duarte e Sousa – 1863 Recordação da primeira visita que como Rei fez a 

esta Invicta Cidade do Porto Sua Magestade Fidelíssima o Senhor Dom Luís Iº acompanhado 

de Sua Magestade a Rainha. 1863. 65 fls. Acessível em BPMP Reservados, Porto. 

fl. 70 

Descrição das demonstrações publicas 

(…) 

fl. 72 

Rua do Almada 

Arco triumphal levantado à embocadura da rua do Almada levou a palma a todas as outras obras e inventos, 

que n’esse gosto se construirão para festejar a vinda de SS. MM. á Invicta Cidade do Porto. 

O grandiozo do risco, a altura da fabrica e a preciza exactidão no traçado, a par da elegância e magestade no 

complemento da planta, feita em exacta observancia das regras d’architectura, conbinarão-se 

[perfeitissimamente] com os tropheus e mais adornos, com que 

 

[11] 

[12] 
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fl. 72v. 

o tornarão bello e imponente 

A planta F demonstra … o mencionado arco, para carecer de explicações mais largas, as quaes serião por certo 

inopportunas quando os traços melhor e mais claramente se comprehendem. 

Contudo direi que a colloçal estatua que rematava esta construcção representava a Cidade offerecendo duas 

coroas de louro aos bemvindos Príncipes. 

Foi pena, que não se pudesse effectuar e illuminar a gaz o referido arco, senão certo que por tal meio nunca se 

conseguirão illuminações, pela facilidade de se athear o incêndio em materiaes combustíveis, como são todos os 

empregados nestas obras: nas duas ultimas noites a illuminação foi feita com azeite. (…) 

fl. 75 

Entrada de SS. MM. Na Cidade 

Finalmente chegou o dia 21 de Novembro de 1863, designado para a intrada de SS. MM. e todo o povo desta 

Cidade com a maior ansiedade esperava o momento de saudar os Monarchas deste Reino. 

|na folha 70 temos a descrição dos preparativos dos festejos e ornamentações da cidade para esta visita| 

 

 

FONTES Impressas 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS ARTES – Catálogo de pinturas, desenhos, 

esculturas, arquitecturas, flores, e outros objectos d’arte, feitas pelos professores e discípulos 

da Academia Portuense das Bellas Artes… (4ª Exposição Trienal). Porto, Typographia de 

Gandra & Filhos, 1851. 

SUPPLEMENTO  

(…) 

(pg. 29)  

De João Antonio Correa, Alumno desta Aca-/ demia, e actualmente estudando em Paris. 

 

206 Thomiris mandando mergulhar n’uma ba-/ cia de sangue a caabeça de Cyro; copia do/ Quadro 

       original de Rubens, no Museu do/  Louvre. Alt. 29 polleg. E meia, sobre 24 [de largo]. 

207 [Angelica] presa a um rochedo; copia do/ Quadro original de Mr. Ingres, no Muse/ du Luxembourg 

208 Grupo de Meninos; copia do quadro ori-/ ginal de Rubens = a Virgem dos Anjos =/ no Museu do 

       Louvre. Alt. 21 pol. E meia/ por 33 e meia de largo.  

209 Jupiter e Antiope; copia do Quadro ori-/ ginal de Corregio, no Museu do Louvre;/ 47 pol. e meia  

     d’alto, e 32 2/3 de largo. 

210 N. Senhora da Conceição; copia do Qua-/ dro original de Murillo, no mesmo Museu;/ 19 3/8 pol. 

      d’alto, e 15 de largo. 

211 Retrato de Mll.e Mayer; copia do original/  

 

 

[13] 
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(pg. 30)  

de Mr. Prud’hom. Alt. 26 pol. por 20/ de largo. 

212 Figura de estudo, desenhada pelo modelo/ vivo na Academia de Bellas Artes de Pa-/ ris, sob a 

      direcção de Mr. Yvon. Alt. 22/ pol. por 17 de largo. 

213 Figura de estudo, desenhada pelo modelo/ vivo na mesma Academia sob a direcção/ de Mr. David  

      d’Angers. O mesmo tamanho.  

214 Figura de Estudo, desenhado pelo modelo/ vivo na mesma Academia sob a direcção/ de Mr. Nanteil.  

      O mesmo tamanho.  

215 Figura de estudo, desenhado pelo modelo/ vivo na mesma Academia sob a direcção/ de Mr. Ingres.  

      O mesmo tamanho.  

216 Figura de Estudo, desenhado pelo mode-/ lo vivo na mesma Academia sobre a di-/ recção de Mr. Ramey: o 

mesmo tamanh.  

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES - Catálogo das obras appresentadas na 

Exposição Triennal da Academia Portuense das Bellas Artes, no anno de 1854. (5ª Exposição 

Trienal). Porto, Typographia de Gandra & Filhos, 1854. 

(pg. 35) 

ADDITAMENTO  

(…) 

Do Snr. João Antonio Correia natural/ do Porto, actualmente estudando em/ Pariz. 

 

164 – Cabeça d’homem – desenhada a es-/ fuminho e lapis pelo original de Mr./ Chasseriau 

165 – O Amor em triunpho – desenhado á/ penna pelo original de Dominichino que/ existe no Museo do 

         Louvre. 

166 – A mulher do pescador – desenhada/ a lapis de chumbo, pelo original de Mr./ Chasseriau. 

167 – Retrato de … - quadro a óleo de 29/  pol. d’a. Por 22 de l. 

168 – Uma rainha dando esmolas – esboço/ original a óleo de 15 polg. d’a. por 11/ de l. 

169 – Retrato de uma rainha, corpo inteiro/ - esboço original a óleo de 16 polg. e/ 3 quart. d’ a por 10 e 

         3 quart. de l. 

170 – Jesus Christo caminhando para o Cal-/  

(pg. 36) 

 ario – quadro a óleo de 15 polg. e 3/ quart. d’a. 

         Por 20 de comp. Copiado pelo/ quadro original de Paulo Veroneze que/ existe no Museo do Louvre. 

171 – Um santo dando esmolas aos pobres/ - quadro a óleo de 16 polg. e 1 quart./ d’a. Por 11 de l. 

          copiado pelo original/ de Murillo. 

172 – Cabeça d’homem – quadro a óleo de/ 20 polg. d'a por 15 e 3 quart. de l. co-/ piado pelo original 

          de Mr. Chasseriau. 

173 – Retrato de um militar – corpo inteiro,/ lytrographia. 

[14] 
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ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES - Catalogo das obras appresentadas na 

6ª Exposição Triennal da Academia Portuense das Bellas Artes, no anno de 1857. Porto, 

Typographia de Gandra & Filhos, 1857. 

(pg. 3) 

DESENHO  

(…) 

Do Snr. João António Correia, despa-/ chado Professor proprietário de Pintura/ historica, morador no largo do 

Corpo da/ Guarda n.º 23. 

 

2 - Retrato do Ill.mo Padre Manoel de/ Cerqueira Villaça Bacelar – desenho a/ lápis de chumbo. 

(pg. 4) 

3 - Figura de estudo de homem, dese-/ nhado a lápis vermelho pelo modelo vivo/ em Pariz, e 

               offerecida á Academia pelo/ author. 

(…) 

(pg. 8) 

Da Ex.ma Snr.a D. Arminda Maia/ d’Amorim Braga, natural do Porto, dis-/ cipula do Snr. João Antonio Correa. 

31 – Retrato de Raphael - desenhado a/ lapis pela copia que em Paris fez o Snr./  João António Corrêa 

       pelo original de/ Rafael.  

32 – Um grupo de pastores – desenhado/ a lapis pela copia que em Pariz fez o/ Snr. João Antonio 

        Correa por original/ de Rubens. 

33 – Paizagem. 

(…) 

(pg. 12) 

PINTURA 

Do Snr. João Antonio Corrêa, despa-/ chado professor proprietario de Pintura/ historica, morador no largo do 

Corpo da/ guarda n.º23 

 

57 – S. Pedro em casa de Maria, mãi de/  João Marcos – (Actos dos Apóstolos/ cap.  XII.) – quadro 

       original a oleo de-/ sempenhado segundo o programma.  de/ 16 de Julho de 1856 para o 

      provimento/  por Concurso do logar de Professor/  proprietário da Aula de Pintura his-/ torica. 

58 – Figura de estudo de homem pinta-/ da na Aula do nu da Academia, na com-/ formidade do 

        mencionado programma. 

59 – Hercules fiando na presença de Om-/ phale - esboceto original a oleo, de-/ sempenhado dentro 

        da Academia na com-/ formidade do citado programma. 

60 – Retrato do Ex.mo Manoel de Clamouse/ Browne -  meio corpo ao natural. 

61 – Retrato do Ill. mo João Ferreira da/  Silva Oliveira,  Substituto que foi da/  Escola Medico- 

       Cirúrgica do Porto - /  meio corpo ao natural. 

62 – Retrato do Ill. mo A.  A.  F.  Jacobina./  busto ao natural. 

[15] 
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ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES - Catalogo das obras apresentadas na 7ª 

Exposição Triennal da Academia Portuense das Bellas Artes, no anno de 1860. Porto, 

Typographia de C. Gandra, 1860. 

(pg. 3) 

DESENHO  

(…) 

Do Sr. João António Corrêa, Professor pró-/ prietario de Pintura historica, morador no largo/ do Corpo da 

Guarda nº32. 

 

2 – As Troianas, desenhadas a lapis de chumbo/ pela pintura original de Mr. Chasseriau. 

3 – A Justiça = desenhada a dous lapis em papel/ de côr pela pintura original de Mr. Chassériau. 

(…) 

(pg. 6)  

Da Ex.ma Snr.a D. Maria da Gloria da Fon-/ seca Vasconcellos, moradora na rua do Laranjal/ n.º 70.  

 

28 – Cabeça de Joven, tamanho natural, desenhada/ a esfuminho pela pintura original do Sr. João/  

        Antonio Corrêa. 

(…) 

(pg. 11) 

PINTURA  

Do Snr. João António Corrêa, pró-/ prietario de Pintura historica, morador no largo/ do Corpo da Guarda n.º 

32. 

 

57 – Retrato do Substituto de Architectura Civil, / Manoel José Carneiro, corpo inteiro, quadro a/ óleo  

        de 0,775 por 0,555, destinado para a / Academia para satisfazer ao Artigo 11.º dos/ Estatutos. 

58 – Retrato do Ill.mo Snr. José Gomes da Silva/ Guimarães, meio corpo ao natural. 

(…) 

(pg. 12)  

Do Snr. Joaquim José Pirralho, estudante/ que foi da Academia, morador na rua do Maty-/ res da Patria n.º 38, 

40, e 42.  

(…) 

(pg. 13)  

73 – Retrato do Snr. João Antonio Corrêa, Pró-/ fessor proprietario de Pintura historica, da Aca-/ demia das 

Bellas Artes, busto  ao natural pintado a óleo. 

(…) 

 

 

 

[16] 
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(pg. 25) 

GRAVURA  

 

Do Snr. João Antonio Corrêa, Professor/ proprietario de Pintura historica, morador no/ largo do Corpo da 

Guarda n.º 32. 

 

154 – A mulher do Pescador – gravada a agua for-/ te pela pintura original de Mr. Chassériau. Of-/ recida á 

Academia pelo distincto Professor. 

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES - Catalogo das obras apresentadas na 8ª 

Exposição Triennal da Academia Portuense das Bellas Artes, no anno de 1863. Porto, 

Typographia de C. Gandra, 1863. 

(pg. 3) 

DESENHO  

(…) 

(pg. 4)  

Do Snr. João Antonio Corrêa, pintor de his-/ toria e de retractos, e Professor de Pintura his-/ torica, morador 

no largo do Corpo da Guarda n.º/ 32. 

 

3- Cabeça de Estudo de homem, tamanho natu-/ ral, desnhada a carvão pelo natural. Destinado/ para a 

    Academia. 

(…) 

(pg. 6)  

Do Snr. Eduardo Teixeira Pinto Ribeiro,/ estudante do 3.º anno de Pintura historica, mora-/ dor no largo da 

Batalha junto á Capella. 

 

21 – Cabeça de homem, tamanho maior que o na-/ tural, desenhado pela copia a óleo que o Sr. João/  

       Antonio Corrêa fez em Pariz pelo original de/ Mr. Chasseriau. 

23 – Cabeça de rapaz, tamanho natural, desenhada/ pelo estudo pintado a oleo feito em Pariz  pelo/ Snr. 

        João Antonio Corrêa. 

(…) 

(pg. 9) 

PINTURA  

 

Do Snr. João Antonio Corrêa, Pintor de historia e de retratos, e Professor de Pintura histo-/ rica, morador no 

largo do Corpo da guarda n.º/ 32. 

 

42 – Retrato do mesmo Snr. Correa, busto ao na-/ tural, destinado para a Academia. 

[17] 
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43 – Retrato do fallecido João da Silva Pacheco,/ busto ao natural. 

44 – Uma lebre, tamanho natural. 

45 – Um quadro de objectos inanimados. 

46 – Um pato morto. 

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES - Catalogo das obras apresentadas na 9ª 

Exposição Triennal … da Academia Portuense das Bellas-Artes … no dia 31 do mez 

d’Outubro  de 1866. Porto, Typographia de Manuel José Pereira, 1866. 

DESENHO 

(pg. 13) 

Do snr. João António Corrêa, pintor d’historia e de retratos, e professor de pintura historica, morador no largo 

do Corpo da Guarda n.º 32.  

 

2 - Colecção de desenhos  

 

(pg. 17)  

Da Ex.ma Snr.a D. Arminda Maia/ d’Amorim Braga. Desenho. Discipula do Snr. João Antonio Correa, Largo do 

Viriato n.º3 

 

36 - O tocador de guitarra, copia d´um quadro a óleo da escola francesa 0,41*0,31 

37 - Parce summum rumpere, copia de gravura d´um quadro de Caroli Maratti  0,39*0,30  

38 - A Virgem, copia d´um quadro a óleo, copia d´outro attribuido a Garoffalo  0,46*0,34  

 

Da Ex.ma Snr.a D. Sophia Maya/ d’Amorim Braga. Desenho. Discipula do Snr. João Antonio Correa, Largo do 

Viriato n.º3 

 

39 - Um grupo de gado, copia de desenho 0,26*0,39 

40 - Uma cabeça d´estudo, copia d´uma lithographia 0,30*0,28  

 

Roberto d’Amorim Braga, discípulo de João Antonio Corrêa, Largo do Viriato n.º3  

 

41 - Uma cabeça de estudo, copia de litografia A0,28*0,22 

42 - Uma cabeça de estudo, copia de litografia 0,23*0,19  

 

Josefina Eulália d’Oliveira, Discipula do Snr. João Antonio Correa, Rua Chã  

 

43 - Retrato de Raphael,  desenho por uma copia a óleo pelo snr João António Corrêa 

(…) 

[18] 
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(pg. 20) 

PINTURA  

Do snr. João António Corrêa, pintor d’historia e de retratos, e professor de pintura historica, morador no 

lLargo do Corpo da Guarda n.º 32. 

 

1 – Retrato do falecido professor de arquitectura Manuel José Carneiro, meio corpo ao natural, 

       destinado para a Academia 

2 – Santa Izabel de Portugal dando esmola, quadro original  

                                                 alt. 1m,25 – larg. 0 m, 86. 

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS ARTES – Catalogo das obras apresentadas na 

10ª Exposição Triennal…da Academia Portuense das Bellas Artes … no dia 31 do mez 

d’Outubro de 1869. Porto, Typ. de Manuel José Pereira, 1869. 

(pg. 17) 

DESENHO  

(…) 

Do Snr. João Antonio Corrêa, pintor d’historia e/ de retratos, e professor de pintura na Academmia por-/ tuense 

das Bellas-Artes, morador no largo do Cor-/ po da Guarda n.º32. 

 

2 – Retrato de Filinto Elysio, copiado do quadro origi-/ nal que existe no Atheneu D. Pedro. 

3 – Retrato do fallecido Joaquim Rodrigues Braga, Di-/ rector e professor de pintura historica da Academia/  

portuense de Bellas-Artes, offerecido pelo auctor á/ Academia. 

(pg. 18)  

4 – Cabeça d’estudo pelo natural. 

5 e 6 – Dous estudos copiados pelo natural. Pertenceram ao/ Ex.mo Snr. António José da Silva. 

(…) 

(pg. 23)  

Da Ex.ma Snr.ª D. Arminda Maya d’Amorim/ Braga, discípula do Snr. João Antonio Corrêa, mo-/ radora no 

largo do Viriato n.º3. 

 

45 – Retrato de mulher, copiado d’um quadro a oleo (ori-/ ginal flamengo) 

                                 alt. 0,73 por 0,59. 

46 – David, copiado d’uma gravura de Pedro Savorelli/ Guido Cagniacci 

                                alt. 0,475 por 0,750. 

 

Da Ex.ma Snr.ª D. Sophia Maya d’Amorim Bra-/ ga, discípula do Snr. João Antonio Corrêa, mora-/ dora no 

largo do Viriato n.º3. 

 

[19] 



Apêndice Documental                                                                                                                                                                                              pag. 46 
Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822Mestre João António Correia (1822----1896)1896)1896)1896): entre a construção académica e a expressão romântica     
 

47 – Santa Thereza, desenho a dous lapis, copiado d’uma/ lithografia de Julien-Gerard. 

                                 alt. 0,645 por 0,510. 

48 – Ecce-Homo, cópia d’uma lithografia de Julien. 

                                 alt. 0,73 por 0,59. 

 

(pg. 24)  

Do Snr. Roberto d’Amorim Braga, discípulo do/  Snr. João Antonio Corrêa, morador no largo do Vi-/ riato n.º3. 

 

49 – S. Jeronymo, cópia d’uma lithografia do Snr. João/  Antonio Corrêa (Luca Giordano) 

                            alt. 0,73 por 0,59.  

50 – Cabeça d’um guerreiro, cópia d’uma lithographia a/ dous lapis de Julien-Rudder. 

                           alt. 0,645 por 0,510. 

51 – Cheval cauchis, cópia d’uma lithographia de Victor/ Adam. 

                          alt. 0,485 por 0,380. 

(…) 

(pg. 26) 

LITHOGRAFIAS  

 

Do Snr. João Antonio Corrêa, pintor d’historia e/ de retratos, e professor de pintura, morador no lar-/ go do 

Cor po da Guarda n.º32. 

 

1 – Santa Izabel Rainha de Portugal, dando esmola,/ exemplar offerecidopelo auctor á Academia, e pelo/ mesmo 

lithographado á vista do seu quadro original/ a oleo que havia exposto ha tres annos. 

2 – Retrato do Ex.mo Duque de Loulé, exemplar litho-/ grfado e offerecido pelo auctor á mesma Acade-/ mia. 

(…) 

(pg. 27) 

PINTURA  

Do Snr. João Antonio Corrêa, professor de pin-/ tura na Academia portuense das Bellas-Artes, pin-/ tor 

d’historia e de retratos, morador no la go do/  Corpo da Guarda n.º32.  

 

1 – Auto de Fé, quadro de composição original, desti-/ nado para a Academia para satisfazer ao artigo 

      11/ dos estatutos. 

2 – Uma lebre, estudo copiado do natural. – Pertence/ ao Ex.mo Snr. Antonio José da Silva. 

3 – Cabeça d’estudo. 

4 – Retrato do Ill.mo Snr. Joaquim Domingues d’Oliveira. 

5 – Retrato do Ill.mo Snr. Augusto Pinto Chaim, residente/ no Rio de Janeiro. 
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ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES - Catalogo das obras apresentadas na 

11ª Exposição Triennal … da Academia Portuense das Bellas-Artes … no dia 31 do mez 

d’Outubro  de 1874. Porto, Typographia de Manuel José Pereira, 1874. 

(pg. 17) 

DESENHO  

(…) 

Do Snr. João Antonio Corrêa, pintor d’historia e de/ retratos, professor de pintura na Academmia/ portuense 

das Bellas-Artes, morador no largo do Corpo/  da Guarda n.º32. 

 

2 – Retrato pelo natural, desenhado a dous lapis. Alt./ 0,45 – larg. 0,33 

3 – Figura d’estudo, copia d’outra de Nicolau Poussin./ Alt. 0,45 – larg. 0,24. 

(pg. 18)  

4 – Cabeça d’estudo pelo modelo vivo, desenho a lapis./ Alt. 0,36 – larg. 0,29. 

5 – Estudo de composição, desenho a lapis. Alt. 0,30 –/  larg. 0,22. 

6 – Um mendigo, desenho a lapis. Alt. 0,35 – larg. 0,23. 

7 – Retrato, desenho á penna. Alt. 0,27 – larg. 0,22. 

8 – Desenho á penna. Alt. 0,25 – larg. 0,20. 

9 - Desenho á penna. Alt. 0,36 – larg. 0,29.  

10 - Desenho á penna. Alt. 0,36 – larg. 0,29.  

11 - Desenho á penna. Alt. 0,36 – larg. 0,29.  

12 - Desenho á penna. Alt. 0,36 – larg. 0,29.  

13 - Desenho á penna. Alt. 0,36 – larg. 0,29.  

(…) 

(pg. 23)  

Do snr. Custódio da Rocha, natural de Braga, mo-/ rador na Rua do Bomjardim n.º9 e 11. 

(…) 

63 – Retrato do ill.mo snr. João Antonio Corrêa. Alt. 0,65 – larg. 0,50.  

(…) 

(pg. 30)  

PINTURA  

 

Do Snr. João Antonio Corrêa, retratista e professor/ de pintura historica na Academmia Portuense das Bellas-/ 

Artes, morador no Corpo da Guarda n.º32. 

 

1 – A adoração dos pastores, esboço original pintado a/ oleo, destinado á Academia para satisfazer ao 

      art. 11.º/ dos estatutos. Alt. 0,83 – larg. 0,48. 

2 – A communhão, quadro original a oleo. Alt. 0,87 – / larg. 0,63. 

3 – Retrato do ill.mo snr. Alexandre José da Silva, pintado/ a oleo pelo natural. – Pertence a seu filho o 

[20] 
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      ill.mo snr./ António José Carneiro e Silva. Alt. 0,75 – / larg. 0,60. 

4 – Retrato copiado de photographia. – Pertence ao ill.mo/ snr. Augusto Joaquim Sant’Anna Ramos. Alt. 0,70 – / 

larg. 0,54. 

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES – Catalogo das obras apresentadas na 

12ª Exposição Triennal … da Academia Portuense das Bellas-Artes … no dia 31 do mez 

d’Outubro de1878. Porto, Typographia de Antonio José da Silva Teixeira, 1878. 

(pg. 23) 

DESENHO  

(…) 

(pg. 26)  

Do snr. Alfredo Augusto Pinto de Queiroz, alumno do 3º an-/ no de pintura, morador na rua do Paraíso n.º124. 

 

22 – S. Thomaz de Villa Nova, desenhado a esfuminho e lapis por/ uma pintura a oleo copiada pelo snr. João 

Antonio Corrêa do/ original de Murillo. 

                                                           Altura 0m,70. Largura 0 m,47. 

(…) 

(pg. 34) 

 Da exc.ma snr.ª D. Arminda de Amorim Braga, discípula do/ snr. João Antonio Corrêa, moradora no largo do 

Viriato n.º3. 

 

73 – A filha de Ticiano, copia d’uma pintura. 

                             Altura 0m,55. Largura 0 m,45. 

74 – Cabeça d’uma romana, copia de gravura. 

                            Altura 0m,33. Largura 0 m,29. 

(pg. 35)  

75 – Retrato, copia de gravura. 

                            Altura 0m,22. Largura 0 m,19. 

 

Da exc.ma snr.ª D. Sophia de Amorim Braga, discípula do/ snr. João Antonio Corrêa, moradora no largo do 

Viriato n.º3. 

 

76 – Cigano, copia de gravura. 

                            Altura 0m,45. Largura 0 m,35. 

77 – Entre o amor e o dinheiro, copia de gravura. 

                          Altura 0m,30. Largura 0 m,25.                     

78 – A volta do mercado, copia de gravura. 

                          Altura 0m,24. Largura 0 m,19.                   

[21] 
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(pg. 37)  

Do snr. Antonio Lopes Martins, discípulo do snr. João An-/ tonio Corrêa. 

88 – Retrato de sua alteza real o príncipe D. Carlos, desenho a la-/ pis. 

                            Altura 0m,70. Largura 0 m,54.                     

(…) 

(pg. 39) 

PINTURA A OLEO  

 

Do snr. João Antonio Corrêa, retratista e professor de pintu-/ ra historica da Academmia Portuense das Bellas-

Artes, morador/ no Corpo da Guarda n.º32. 

 

1 – Retrato d’Augusto Roquemont, offerecido á academia. 

                     Altura 1m,10. Largura 0 m,85.       

2 – Retrato de senhora pelo natural. Pertence ao exc.mo snr. Joa-/ quim José de Sousa Brandão. 

                   Altura 0m,75. Largura 0 m,60.                     

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES – Catalogo das obras apresentadas na 

13ª Exposição Triennal … da Academia Portuense das Bellas-Artes … no dia 31 do mez 

d’Outubro de1881. Porto, Typographia de Antonio José da Silva Teixeira, 1881.  

DESENHO E AQUARELLA 

 

João António Corrêa, natural do Porto, Professor de Pintura Histórica da Ac BA, Corpo da Guarda, 32  

1 - Retrato de Sua Majestade el rei D Luiz I, desenho ofecrcido à Academia A0,84*0,68 

(…) 

ISABEL LEITE PEREIRA DA SILVA, Porto, Discípula de João António Corrêa  

100 - Estudo do antigo  

A 0,65* L 0,48 

101 - Um leão, copia de outro de Delacroix  

A 0,71*Ç 0,58  

102 - Um cão, copia de outro de Oudry  

A 0,71*L0,58  

(…) 

PINTURA  

(…) 

CLARISSE DE MENEZES, Porto, Discípula de João António Corrêa 

97 - S. Thomaz de Villa Nova, copia de um quadro de Murillo  

A 0,90 * L 0,55  

98 - Uma lebre, copia de outra, original do snr João António Correa  

[22] 
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A 0,90 * L 0,55  

99 - Retrato, copia de outro de Velazques 

A 0,45 * L 0,35  

100 - Cabeça de estudo, copia de outra 

A 0,35 * L 0,25 

101 - Uma perdiz pelo natural 

A 0,50 * L 0,37 

102 - Outra perdiz pelo natural  

A 0,50 * L 0,37  

 

HENRIQUETA PAULY, Rua Príncipe nº 89, Porto, Discípula de João António Correa 

103 - Retrato pelo natural de D Engrácia Adelaide Murat 

A 0,66 * L 0,51 

104 - Retrato pelo natural do sr Carlos Dubini  

A 0,65 * L 0,48  

105 - Quadro de natureza morta, peixe e limões, pintado à vista do natural 

A 0,31 * L 0,45  

106 - O peregrino, copia do original pintado por A. Roquemont  

A 0,59 * L 0,46  

 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELLAS-ARTES – Catalogo das obras apresentadas na 

decima-quinta Exposição Triennal … da Academia Portuense das Bellas-Artes … no dia 1 de 

Dezembro  de 1887. Porto, Typographia de Antonio José da Silva Teixeira, 1887. 

SUPPLEMENTO 

(pg. 55) 

DESENHO  

João António Correa, Director da Academia Portuense de Bel-/ las Artes e professor de pintura histórica da 

mesma. 

30 -  Desenho, estudo do natural  

        Altura 0m,79. Largura 0 m,71.       

 

 

 

 

 

 

[23] 
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CORREIA, João (org.) – Catalogo de Quadros a oleo. Organizado por João Correia 

Professor que foi da Academia de Bellas Artes do Porto. Catálogo. Porto, [s. n.], 1908. 7 fls. 

Na nota introdutória, abaixo transcrita, podemos verificar que se trata de uma nova 

edição de um catálogo primitivo escrito por João António Correia, daí a data de edição ser 

posterior à morte do pintor. Embora possamos verificar o cuidado em referir que se trata de 

uma cópia fiel 

 

      O presente catalogo comprehende cento e dez quadros a óleo, uns originaes, outros reproduzidos por copia 

de auctores celebres, d’uma galeria particular ha mais de meio século organisada por José de Amorim Braga, 

de quem a recebeu por herança seu filho Roberto d’Amorim Braga, ambos fallecidos, passando recentemente, 

por morte do segundo, a sua irmã, Sofia de Amorim Braga. 

      Podem ser vistos desde hoje, ás segundas, quartas e sextas-feiras, das 11 horas da manhã ás 2 da tarde, 

pelas pessoas que desejem compra-los, no largo do Viriato n.º 3 d’esta cidade junto á rua da Restauração. 

      Como simples nota explicativa, convem aqui declarar, que este catalogo representa a fiel copia do primitivo 

exemplar que existe ha muitos annos elaborado pelo professor da Academia de Bellas Artes do Porto, João 

Correia, com a competencia e escrupulo que é escusado recordar a todos aquelles que ainda conheceram o 

ilustre artista. 

 

 

Porto, 29 de Fevereiro de 1908. 

 

(pg. 1) 

   1– (2x2,70) – Morte d’Agrippina – quadro de grande composição da escola bolonheza. 

   2– (1x1,35) – Conversão de S. Paulo – original de Domingos Antonio Sequeira, feito em Roma 

para o seu exame. 

   3– (1,15x0,95) – S. Jeronymo – attribuido a Lucas Giordano. 

   4– (0,95x1,20) – Christo morto – cópia de Carrache. 

   5– (0,95x1,20) – Paysagem – original de Pillment. 

   6– (0,46x0,56) – Dita – original de F. Vieira. 

   7– (0,60x0,55) – Retrato de mulher – escola sevilhana. 

   8– (0,80x0,60) – Christo com a cruz – escola italiana. 

   9– (1,30x0,90) – S. Caetano – original attribuido a Lucas Giordano. 

 10– (1,30x0,90) – Nossa Senhora e Santo Antonio – idem. 

 11– (0,80x1) – Retrato original – quadro allegorico. 

 12– (0,35x0,30) – Viriato – esboço original de Vieira para a gravura de Bartolozzi. 

 13– (0,50x0,35) – Fuas Roupinho – original de Vieira. 
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(pg. 2) 

 

14 

15 

 

} (1,10x1,60) 

 

– Dous flamengos interiores – copia de Teniers. 

 16– (0,75x0,60) – Mendigos. 

 17– (0,65x0,50) – Tancredo - original. 

 18– (0,48x0,40) – Retrato da virgem – escola hespanhola. 

 19– (0,64x0,48) – Christo – original. 

 20– (0,40x0,35) – O tocador de guitarra – original francez. 

 21– (0,60x0,75) – Interior de um castello – quadro fantastico e original de Bamboche. 

 22– (0,38x0,31) – O fumador de cachimbo – original flamengo. 

 23– (0,50x0,66) – Grupo de aves – original. 

 24– (0,44x0,55) – Paysagem com gado – pintura hollandeza. 

 25– (0,40x0,50) – Interior de familia – original inglez. 

 26 

 27 } (1,10x1,60) – Duas paysagens – originaes de Van den, Velde. 

 28– (0,40x0,50) – Nossa Senhora – cópia de Garofalo. 

 29– (0,40x0,50) – Cabeça d’um velho – escola hespanhola. 

 30– (0,40x0,50) – Uma velha – original attibuido a Goya. 

 31– (0,40x0,50) – Nossa Senhora e Santa Catharina – em cobre. 

 32– (0,40x0,50) – A Soledade – original, dito. 

 33– (0,40x0,50) – Seis retratos de artistas antigos portuguezes, pintados em Roma.  

 34– (0,40x0,50) – Assembleia dos deuses do Olympo na passagem do Cabo da Tormentas pelos 

portugueses, como a descreveu Camões nos Luziadas – composição original e 

esboço por Cyrilo. 

 

(pg. 3) 

35 

 36 
} (0,38x0,54) – Dois floreiros  

 37–         – – Quadro biblico. 

 38– (0,30x0,20) – Nossa Senhora e o Menino – em cobre. 

 39– (0,40x0,30) – Cabeça de S. Francisco – original de Murillo. 

 40– (0,45x1,10) – Grupo de peixes – original. 

 41– (0,20x0,15) – S. Francisco – original em cobre. 

 42– (0,20x0,15) – S. Jeronymo – dito. 
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43 

44 
} (0,44x0,57) – Dois flucteiros. 

45 

46 
} (0,24x0,18) – Dois floreiros. 

 47– (0,46x0,39) – Christo com a cruz – cópia de André Sacchi. 

 48 

 49 
} (1,08x1,05) – Duas paysagens. 

 50– (0,60x0,96) – Marinha– original. 

 51– (1x0,70) – Grupo de carneiros – Roza Tivoli. 

 52– (0,70x0,95) – Paysagem com gado – idem.   

 53 

 54 } (0,70x0,53) – Duas paysagens – originaes. 

 55 

 56 }       – – Duas cabeças. 

 57 

 58 
} (0,70x0,53) – Dois Evangelistas – originaes. 

 59– (0,50x0,40) – Paysagem em madeira.   

 60– (1x0,75) – Retrato – original. 

 61– (0,18x0,20) – Camões no hospital – esboço para a gravura de Bartolozzi. 

 

(pg. 4) 

62 

 63 

 64 

} (0,30x0,40) – Floreiro e fructeiro – originaes. 

 65– (1,15x1) – Agar – pintura da escola italiana. 

 66– (0,95x0,70) – A Virgem e o Menino – dita. 

 67– (0,60x0,70) – Paysagem, bella pintura – dita. 

 68– (0,25x0,20) – Fumador de cachimbo. 

 69–         – – Combate – esboço original. 

 70– (0,75x1) – Diana– escola de Albani. 

 71– (1x1,33) – S. João prégando no deserto – pintura italiana. 

 72– (0,90x1,25) – Fructeiro. 

 75– (0,25x0,19) – Caça.   

 76 

 77 
} (0,33x0,25) – Floreiros. 

 78– (0,45x0,35) – Floreiro – original de Vieira . 
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 79– (0,98x0,75) – S. Jeronymo – original italiano. 

 80–          – – Caça morta.   

 81– (0,90x0,75) – Paysagem. 

 82– (0,60x0,50) – Allegoria – esboço original de Domingos Vieira. 

 83 

 84 } (0,34x0,44) – Dois esboços – escola italiana. 

 85– (0,40x0,35) – Santa Catharina.   

 87 

 88 
– – Duas miniaturas. 

 89–          – – Ruinas – escola italiana. 

 91 

 92 
}       – – Duas paysagens – originaes. 

 93– (1,05x0,80) – S. João da Cruz – quadro gothico original, em madeira, muito antigo. 

 

(pg. 5) 

94–         – – S. Marcos. 

 95–         – – Floreiro. 

 96–         – – Allegoria – pintura sobre cobre – original. 

97 

  98 

  99 

} (1,37x0,53) – S. Jeronymo, Nossa Senhora e Santa Barbara – pinturas sobre madeira. 

100–         – – Frade – de João Correia. 

101– (0,75x1) – Pintura ingleza allegorica: A Sabedoria e o Tempo levantando o   Merito. 

102– (1x1,33) – Uma cabeça de Christo – pintura em madeira. 

103– (0,90x1,25) – Raphael – copia de João Correia. 

104– (0,25x0,19) – A filha de Ticiano.   

105– (0,45x0,35) – Paysagem – Souza Pinto (José). 

106– (0,98x0,75) – Interior d’uma gruta – original. 

107–          – – Angelica – copia de João Correia.   

108– (0,90x0,75) – Christo com a cruz – copia de João Correia. 

109– (0,60x0,50) – Rainha Tunisis – copia de João Correia. 
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FONTES Impressas 
Periódicos 
 

Obs. não obstante o levantamento extenso de periódicos que elaborámos para esta dissertação 

sobre João António Correia, iremos apenas mostrar a transcrição de dois momentos que 

consideramos de maior destaque por serem menos visíveis e que foram determinantes na 

carreira artística do autor. E logo a transcrição das notícias sobre o leilão do espólio de João 

António Correia. 

 

Retrato de D. Pedro V para o Teatro de São João no Porto 

ANÓNIMO – “Boletim do Pasmatorio dos Loyos. Novidades”. Braz Tisana, n.230, Porto, 

[Imp.as na ruas dos Lavadouros e Alvares Ribeiro], 1854 (9 Outubro). fl. 1v. 

Boletim do Pasmatorio dos Loyos.  

Novidades 

Retrato de El-Rei – Chegou de Pariz no Edalina, um bello retracto de sua magestade o snr. Pedro 5º, tirado 

pelo nosso patrício o snr. Correia. É em corpo inteiro, fardado e ornado das tres grã-cruzes portuguezas. Ao 

lado tem o castello de S. Jorge. Está muito parecido, e acredita o nosso patrício. Há-de ser collocado no 

camarote real na noite de 29, aniversario de seu Augusto Pai. Está-se concluindo nesta cidade uma magnífica 

moldura. 

 

ANÓNIMO – “Annuncios”. Braz Tisana, n.246, Porto, [Imp.as na ruas dos Lavadouros e 

Alvares Ribeiro], 1854 (27 Outubro). fl. 2v. 

 

annuncios (…) 

R. Theatro de S. João 

Grande Gala 

Por occazião do Anniversario de S. M. El-Rei o Sr. D. Fernando Regente em Nome do Rei, 

Domingo 29 do corrente, 

(…) 

Estará patente a tribuna Real, magnificamente adornada, apparecendo o Retrato de S. M. F. o senhor D. Pedro 

V, pintura feita em Paris, pelo artista portuense, João António Corréa, por encomenda especial 

d’Administração do theatro;  

 

 

 

[25] 

[26] 
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ANÓNIMO – “Anniversario” (Gazetilha) – O Nacional, n.248, Porto, Typ. de J. J. G. Basto, 

1854 (30 Outubro). fl. 1 v. e 2 

fl. 1v. 

Gazetilha  

(…) 

- Anniversario. Os annos de S. M. el-rei D. Fernando foram festejados na invicta com as demonstrações do 

costume; (…) e á noite tivemos theatro onde os vivas se repetiram. 

Appareceu na tribuna real o retrato de S. M. o snr. D. Pedro V, que o respeitável saudou com uma estrondosa 

descarga de palmas, não só porque nutre grande respeito e admiração pelo seu jovem monarcha, mas também 

porque, saudando o retrato,  

fl. 2. 

Victoria o talentoso artista portuense – Correia, que foi quem o produziu. 

A attenção pública perdeu-se toda entre o retrato e os aformosamentos que se fizeram no theatro (…) 

 

Entrada Régia do rei D. Luís I e de D. Maria Pia 

ANÓNIMO – “Academia de Bellas Artes” (Gazetilha) – O Nacional, n.255, Porto, Typ. do 

Nacional, 1863 (18 Novembro). fl. 2 

Gazetilha  

– Os festejos – As comissões encarregadas da direcção dos festejos que se preparam para a chegada de SS. 

MM. Redobram d’actividade na aproximação do annunciado dia da entrada do snr. D. Luiz I, e da snr.a D. 

Maria Pia n’esta cidade. Não se descansa, chegando-se até a trabalhar nos dias sanctificados. 

(…) 

O arco que se eleva em frente dos Congregados, e o da rua das Flores é dirigido pelo hábil scenographo Lucini. 

O plano para a rua do Almada é devido ao distincto pintor João Corrêa. A direccção do trabalho do arco da 

Ribeira está encarregada ao snr. Lambertini, bem como toda a obra de pintura da Associação Commercial. 

O reconhecido mérito d’este ultimo artista, bem como dos já citados, assegura o esplendor das suas obras. 

 

ANÓNIMO – “Porto, 21 de Novembro” (Interior) – O Nacional, n.258, Porto, Typ. do 

Nacional, 1863 (21 Novembro). fl. 1  

Interior 

Porto, 21 de Novembro 

Entrada de SS. MM. 

Entre os arcos de triumpho, o que mais sobresae, é o da entrada da rua das Hortas, onde assenta uma collossal 

estatua, representando a cidade, com duas coroas de louro, cada uma em sua mão, na acção de coroar os 

augustos viajantes. 

 

[27] 

[28] 

[29] 
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ANÓNIMO – “O Rei no Porto” (Folhetim) – O Nacional, n.259, Porto, Typ. do Nacional, 

1863 (23 Novembro). fl. 1  

Folhetim 

O Rei no Porto 

(…) 

O mais sumptuoso de todos os arcos, é com certeza, o que se eleva é entrada da rua das Hortas. É 

verdadeiramente imponente. N’um dos laddos tem as armas de Portugal com as lettras “D. Luiz I”; e do outro 

as de Itália com estas: “D. Maria Pia” 

Este arco tem collocada em cima uma magnifica estatua, representando a cidade, com duas coroas de louro, 

cada uma em sua mão, no acto de coroar os reaes hospedes. 

A rua do Almada acha-se lusidamente guarnecida d’arcos, bandeiras e murtas. 

 

Notícias sobre o leilão do espólio de João António Correia 

ANÓNIMO – “Collecção artística” (Noticiário) Commercio (O) do Porto, n.128, Porto, Typ. 

do Commercio do Porto, 1897 (1 Junho). pg. 1 

Collecção artística. – Os amadores e colleccionadores de objectos de arte téem, actualmente, occasião de 

adquirir magníficos productos pertencentes a João Antonio Correia, o distinto artista, pintor, professor e 

director da nossa Academia e cujo leilão começa amanhã. É curiosíssima toda essa colecção, que se acha 

catalogada com todo o critério pelos considerados professores da mesma Academia os snrs. Thadeu Maria de 

Almeida Furtado e Marques de Oliveira. 

N’essa colecção existem 75 pinturas de João Correia e de seu irmão Guilherme, algumas d’ellas cópias e 

originaes de indiscutível valor; de João Baptista Ribeiro, de João Glama, etc.; e bem assim numerosos desenhos 

á penna e a lapis, de merecimento, dos irmãos Correias, alguns dos quaes são muito interessantes e correctos; 

gravuras numerosas que, como a Ceia, de Leonardo  da Vinci, gravada por Pavon, téem uma geral acceitação, 

sendo muitíssimo apreciadas; lithographias artísticas, photografias e uma colecção de gessos realmente notavel 

pela variedade e nitidez de execução. 

 

 

ANÓNIMO – Anúncio n. 3389 (Annuncios) Commercio (O) do Porto, n.128, Porto, Typ. do 

Commercio do Porto, 1897 (1 Junho). pg. 2 

O Leilão do espolio artístico do fallecido João Correia há de ter lugar na próxima quarta-feira, 2 de Junho, e 

dias seguintes, ás 11 horas da manhã, no largo do Corpo da Guarda nº32. 

 

 

 

 

[30] 
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ANÓNIMO – Anúncio n. 3507 (Annuncios) Commercio (O) do Porto, n.130, Porto, Typ. do 

Commercio do Porto, 1897 (3 Junho). pg. 2 

Leilão de objectos de belas-artes 

Que fazem parte do espolio do fallecido artista João Antonio Correia, notavel artista pintor, professor e director 

da Academia Portuense de Bellas Artes. Continua hoje, quinta feira 3, e dias seguintes às 11 horas da manhã, 

no largo do Corpo da Guarda nº32, pelo maior preço que offerecerem e por interveção do agente Cardoso. 

 

 

 

 

[33] 


