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O TEMPO DE DEUS E O TEMPO DOS HOMENS 
A TALHA DA SÉ DO PORTO E O SEU DESTINO 

Natália Marinho Ferreira-Alves 
Faculdade de Lerrrr - Universidade do Pona 

Para que aqrteles que vierem atrás de nós náo 
cririyireni o riosso silêncio e passividade perafite a 

desrruiqão de uma das niais ifnportanres 
e.xpressóes artisticas porfugiresas. 

1. O presente texto, mais do que tentar fazer um historial sobre a talha da Sé 
do Porto e tomar-se uma constatação do seu destino (por vezes trágico), deverá ser 
entendido como o nosso contributo para uma reflexão, que desejaríamos colectiva, 
em torno de  um tema que se reveste da maior actualidade: o futuro reservado à 
talha dourada portuguesa. 

Sendo a Diocese do Porto uma das dioceses mais ricas em quantidade e 
qualidade de exemplares retabilísticos que comprovam a excelência da escola 
portuense de talha, pensámos que seria importante trazer ao I Congresso sobre a 
Diocese d o  Porto uma questão que ainda hoje não é pacífica para os Historiadores 
da Arte: a destruição de  um dos espaços barrocos portugueses mais significativos, 
onde a talha desempenhava um papel preponderante. 

Obra de  todos, a Catedral (toda e qualquer catedral) galvanizava sempre a 
energia dos crentes dos diversos estratos sociais, já que era assumida como uma 
empresa ligada ao  Sagrado. Contudo, nem sempre o Teinpo do  Homem coincidiu 
com o Tempo de  Deus, entendendo nós o Tempo de Deirs como aquele em que no 
imaginário colectivo se buscou a presença do Divino ao longo do processo evolutivo 
do templo. 

No século XII, quando se iniciou a construção da Sé no morro da Pena- 
ventosa, o Porto viu surgir um dos seus edifícios mais carismáticos que, em épocas 
sequentes, sofreria muitas alterações motivadas quer pelo próprio crescimento, 
quer por obediência a critérios estéticos ao tempo apelidados de "modemos". 
Porém, a todo esse processo construtivo-destrutivo-reconstrutivo presidiu sempre 
a ideia que a dignidade e a grandiosidade eram devidas à Casa de Deus. Este 
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mesmo sentimento do Homem relativamente a Deus, quando os seus tempos se 
cruzam de forma simbólica no espaço sacro, recordam-nos o louvor de David: 

"Diante dele, esplendor e majestade em seu santuário poder e alegria." 
(1 Crónicas, 16; 27) 

As palavras de David definem para nós a essência da cenografia das igrejas 
barrocas: aos olhos do Crente o esplendor e a majestade de  Deus deviam ser 
expressos de forma palpável na magnificência e claridade resplandecente da Sua 
Casa. Também o interior da Sé  d o  Porto, após as transformações efectuadas du- 
rante a Sede Vacante de 1717-1741, se inseria no contexto cénico que referimos, 
no qual a talha exercia uma função relevante. A proposta de uma (da) leitura 
espacial necessária para a divulgação pretendida da mensagem apologética, era 
obtida de forma eficaz através da montagem teatral que a talha dourada permitia, 
como ainda podemos ver nos interiores das igrejas portuenses de  Santa Clara e de  
São Francisco. Com as intervenções levadas a cabo de forma programada ao longo 
da década de 30 do século XX, os códigos de leitura do interior da Sé foram 
destruídos e dessa visão esplêndida já pouco resta. 

2. Entre o século XII e o século XVIII, sobre o qual nos iremos debruçar 
mais tarde, a Sé  do Porto conheceu períodos em que a área da talha foi contem- 
plada no contexto das diversas alterações que o edifício foi conhecendo, contribu- 
indo de  alguma forma para a criação de uma ambiência artística que possibilitaria 
a sua afirmação plena em Setecentos. 

No início do século XVII, a acção do Bispo D. Frei Gonçalo de Morais (1603- 
1717) foi marcante, procedendo-se a uma série de trabalhos de vulto que alteraram 
de forma significativa a estrutura medieval em várias zonas do templo. O zelo 
demonstrado pelo Prelado em aumentar o culto divino levou-o a encetar "obras 
grandiozas na sua See, em as quaes gastou a maior pane dos annos de sua vida"'. 
Este seu empenho seria justamente reconhecido, ficando o seu nome ligado & "mag- 
nífica obra da Capella Mór, a espaçosa e riquissima Sãncristia e outras muitas obras 
admiraveis"'. Ao ilustre Prelado ficou,, pois, a dever-se a nova capela-mor mandada 

' CUNHA, D. Rodiigo da - CotNlo~o e Hisrórin rlos Bispos r10 Porro. Porto: Por Joáa Rorlrigucz. 
1623, p. 357. 

' COSTA, Agosiinho Rebelo da- DescripçEo Topogr«fic<i e Hisroricn do Cidade do Porto. Porto: 
Na Officina de António Alvarcz Ribeiro. 1789, p. 82. 
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erguer a partir de 16063, "Prodigiosa y Magnifica obra [...I maravilla Insigne y 
rara"'. Para ela "mandò traer y juntò de Dentro y de fuera de1 Reyno grandes y Ricos 
materiales de marmoles y Iaspez, Podidos y otras piedras de Diferentes  colore^"^. 
Para esse grandioso espaço foi construído um retábulo com referência documental 
anterior a 16116 que, por certo, de acordo com a prática maneirista da época, seria 
uma composição em registos paralelos verticais e horizontais, onde a pintura teria 
um papel relevante. A este retábulo sucederia o magnífico espécime joanino, que 
ainda hoje podemos admirar, cuja execução ocorreu entre 1727 e 1729. 

Sobre o retábulo seiscentista não chegou até nós qualquer descrição conclu- 
dente, excepto que demonstrava "Mucha destresa por 10 grande y por Ia disposicion 
de  10s ordenes Corinthia, Dorica y toscana que en si contiene y embebe"', e que 
o Bispo havia mandado vir de Itália um artista (de seu nome Valentim) discípulo 
de Miguel Ângelo "que labrò el Altar Mayor por un diseiio de su mismo Maestro, 
dorado y pintado segun e1 mejor gusto de  aquel t i e m p ~ " ~ .  Também sobre este 
retábulo, alguns estudiosos levantaram a hipótese de pinturas existentes na sacris- 
tia terem feito parte dele9. Já sobre a sua importância real não existem quaisquer 
dúvidas, uma vez que em 161 1 é apontado como modelo a seguir pelo entalhador 
A~~rónio Coelho para o retábulo-mor da igreja do convento de Santo Elói, como 
podemos verificar pela seguinte passagem: 

[...I e o Remate que va dizendo com ho Retabolo da capela mor da Se desta 
cidade e do bãquo pera baixo de altura do altar hü pedestal em que se assente o 
Retabolo de madejra de castanho e as molduras debaixo e as corniges e alquitraves 
e cajxjlhos nos pajnejs lavrados de talha como os do Retabolo da Se [...I'" 

' FERREIRA, J. Augusia - Me~,iorirts Arclreologico-liisloric~is r10 Cidade do Porro (Fosros 
Episcopnes e Poliricos). Séc. VI-SZc. X X .  Val. 11, Biaga: Cruz & Comp.'- Editores. 1924, p. 197-198. 

' NOVAES, Manuel Pereira de - Anocrisis Hisioriol. IV-vol. 11, Porto: Bibliatcca Pública Muni- 
cipal do Porta, 1913, p. 48. 

Vdem, ibidem. 
"RANDÁO, D. Domingos de Pinho - Obro de rnllio ~lorir<ida, rrisn>?,blagern e pirtrura no cidctdrde 

e rio diocese do Porto. 1. Poria: 1984. p. 203. 
' NOVAES. Maiiuel Pereira de - ob. cit.. p. 48. 

FLORES. Fr. Henriciue - Erpniio Sngrarlo. Tlzenrro Geugrpltico Hiaorico de In Iglesia de 
Erpniin. XXI, Madrid: Por Antánio Marin, 1766, p. 208. 

GONÇALVES, Flhvia -João Bapiisia Pachini e os painéis da Casa da Cabida da Sé do Porto. 
Arquivar do Centro C!<lrr<rr>l Poio,gobs. V, Paris: Fundarão Caiaustc Gulbenkian, 1972, p. 329-330: 
e SERRÃO, Víior - O Mn>ieiristi,o e o Eslar,rio Social </os Pi!irorer Porrttgireses. Lisboa: Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 1983, p. 143. 

'O BRANDÃO, D. Domingos dc Pinho - ob. cit., p. 207. 



A visão esplêndida da capela-mor decorada com mármores polícromos e com 
o imponente retábulo, teve um remate condigno com o grandioso cadeira1 com 
seus assentos altos e baixos e cujos espaldares eram decorados com belos relevos 
com temas da Sagrada Escritura". 

As obras levadas a cabo por Frei D. Gonçalo de Morais teriam sequência 
com a actuação dos bispos D. Frei João de Valadares (1627-1635), em cujo go- 
vem0 se deu início ao altar de prata da Capela do Santíssimo Sacramento (1632)12, 
e particularmente D. Femando Correia de Lacerda (1673-1683), a quem se ficou 
a dever uma série de empreendimentos importantes. Entre as realizaçóes mais 
significativas deste Prelado destacam-se a obra do novo sepulcro da SéL3, em 1678, 
e os retábulos encomendados em 1682; em ambas as empreitadas participaram 
artistas de mérito na arte da pedraria, entalhe, douramento e pintura. 

Para a execução da obra do sepulcro (composta por tribuna, trono e altar) 
destinado à guarda da Sagrada Espécie durante as Endoenças, foram chamados o 
padre Pantaleáo da Rocha Magalhães (autor da planta), Domingos Lopes (talha), 
Pantuleáo Vieira (obra de pedraria), e Manuel Ferreira (douramento). 

Pela leitura atenta do contrato de 12 de Maio e respectivos apontamentos 
para a feitura da talha e seu posterior douramento, podemos constatar a enverga- 
dura dos trabalhos em causa justificando-se plenamente as verbas envolvidas. Por 
outro lado, a preocupaçáo pelo bom cumprimento das cláusulas estipuladas veri- 
fica-se no compromisso para o douramento, quando se exige ao mestre dourador 
Manuel Ferreira que execute correctamente a sua parte no prazo acordado "sob 
pena de ser prezo em o Aljube do dito Senhor athe a sua merce e ~ r d e m " ' ~ .  

O cuidado com que D. Fernando Correia de Lacerda seguiu a execução dos 
trabalhos é comprovado pelo novo contrato de 22 de Novembro desse mesmo 
ano1' assinado com o referido mestre dourador. Com efeito, desejando uma obra 
grandiosa, o Prelado mandou proceder ao seu douramento total, o que implicou 
um aumento significativo da verba acordada inicialmente. 

Em 168216, dando continuidade ao desejo de engrandecimento da sua Sé, o 
Bispo ordenou a execução de seis retábulos, cada um deles com quatro painéis, 

" NOVAES, Manuel Pereira de - ob. cit., p. 49. 
" FERREIRA, J. Augusto - ob. cit. p. 235. 
" BRANDÃO, D. Domingos de Pinho - ob. cit., p. 460-466. 
" Idem. ibidem. p. 466. 
" Idem, ibidem. p. 467-468. 
l6 Idem. ibidem. p. 539-544. 
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cujas imagens seriam por ele indicadas posteriormente. Foram escolhidos para 
realizar a tarefa, Domingos Ntines, reputado entalhador" e o dourador Manuel 
Ferreira. 

Para respeitar os prazos constantes do contrato, Domingos N~rnes trespassou 
três dos seis retábulos a Dorningos Lopest8, artista que, em 1678, executara a obra 
de talha do sepulcro já mencionada. Encomendados pelo Bispo, expressamente 
"por sua devoçam", os seis retábulos deviam ser executados segundo indicações 
muito rigorosas que constavam nos apontamento onde, de forma sistemática, era 
mencionada a vontade do Prelado, merecendo uma referência especial os altares 
do Senhor de Além e de São Lourenço. 

Este conjunto de retábulos constituiu, por certo, um ponto de referência para 
outras obras similares realizadas no Porto ou nas áreas de sua influência. Notável 
também devia ter sido a sua pintura pelo que podemos depreender dos respectivos 
apontamentos, onde se recomenda o uso de  "bom ouro sobydo e Bornydo e os 
Campos [...I de Branco Bornydo feito com toda a prefejsão para que emmitem 
Alaba~to" '~ .  

Após a realização destas obras no tempo de D. Fernando Correia de Lacerda, 
o interior da Sé d o  Porto ficou consideravelmente enriquecido, como prova a 
admiração que perpassa nas palavras d o  Pe. Manuel Pereira de Novais quando o 
descreve nos finais da centúria: 

"a1 Entrar della por Ia Puerta Principal debaxo de1 Coro alto, se Ve, en el Primer 
Pilar, el Altar Priviligiado Dedicado a Ia Imagen de Nuestra Seiora de Ia Silva [...I 
corresponde a este Altar de Nuestra Senora en el Pilar de Ia mano Isquierda, al Entrar 
por Ia Puena Principal de nuestra Iglesia el Altar de San Gonzalo [...I queda este 
altar immediato de Ia Pila Baptismal [...I siguesse Ia pilastra de1 lado derecho de Ia 
Entrada, despues de Ia Nuestra Seiora de Ia Silva, y aqui está el Retablo y Altar 
dedicado al Ministerio de Ssma. Trinidad, Dios Verdadero, y en el ay Ia Imagen de1 
glorioso Martyr San Pantaleon, Cuyo Sagrado Cuerpo que està en archa de Plata en 
el altar Mayor desta Iglesia [...I En el Pilar de Ia mano isquierda que corre pareja 
com el de Ia Santissima Trinidad y està el Altar de nuestro glorioso Patron Santiago 
Zebedaeo [...I En el terçero poste de Ia mano derecha, subindo para el altar Mayor, 

" FERREIRA-ALVES. Natália Marinho - A Arte '10 7alltn iio Porto iin Époco Borroca (Arrisras 
e Clientela. Materiais e Téoticoj. Vol. I, Porto: Cimara Municipiil do Porro - Documentos e Memórias 
para n Hist6ria do Porto- XLVII, 1989, p. 98-99. 107, 127-129. 

Ia Idem. ibidem. p. 99, 106, 119-122. 
" BRANDÁO. D. Dominços dc Pinha - ob. cit. p. 543. 
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se Ve e1 altar dedicado al glorioso Martyr San Lorenço I...] cn e1 mesmo altar, està 
Ia Imagen de1 glorioso Archangel San Miguel I...] En e1 Pilar. que le corresponde en 
tercer lugar de1 lado Isquierdo està el altar de San Bartolome Apostol, y en el se 
Coloca El Santo Christo, que Ilamamos de San Niculao [...I Despues destas Pilastras 
I...] se siguen otros dos, que e1 Uno estava cerca de Ia puerta que Va para el claustro 
a Ia Mano derecha [...I y en e1 estava el Pulpito de Marmol [...I y, en estas Pilastras, 
puso dos Retablos el Sefior Don Fernando Correa de Ia Cerda, Edificando en ellas dos 
Altares de mucho garbo y costo, com Varios quadros de Pinturas, y 10s Retablos de 
Colunas Salomonias vestidas de Parras de relieve a modo de tyrsos, obra de mucho 
Primor y de grande Idea: e1 Uno dedicado a Santa Polonia y e1 otro a Santa Luzia, 
que estavam Por colaterales de Ia Imagem de San Pedro en su Capilla, cerca de Ia 
Puerta de Ia sacristia [...I y, de frente, en testera desta sacristia, queda Ia Capilla 
dedicada ao Purissimo Parto de Ia Virgen Santissima, com titulo de Nuestra Sefiora 
de1 Pesebre, ò, Como dezimos, Presepio I...] cerca desta tzstera y colateral a Ia 
Capilla Mayor està Ia capilla de1 Santissimo Sac~amento"'~ 

Os trabalhos na Sé do Porto sofreram um abrandamento significativo no 
tempo de D. João de  Sousa (1684-1696), sucessor de D. Fernando Correia de 
Lacerda. No entanto, mencionemos, pela sua importância, as duas pias de água 
benta de belos mármores e a pia baptismal mandadas fazer pelo ilustre Prelado", 
e o douramento e pintura dos espaldares do cadeira1 da capela-morZ2, encomenda- 
dos pelo Cabido ao mestre Mateus Nunes de Oliveiraz' pela avultada quantia de  
260 000 réis. 

Entre 1697 e 1708, durante o governo de D. Frei José de Santa Maria 
Saldanha, seriam feitas encomendas de porte para a sacristia da Sé" a fim de  que 
esse espaço se apresentasse com a dignidade adequada às funções a que estava 
destinado. Assim, em primeiro lugar, em 1700, entregou-se a execução de  três 
arcazes e dois  armário^'^ aos ensambladores Valério da Silva e Anróriio Moutirilio, 

ID NOVAES, Manuel Pereira de - ob. cit., p. 148-153. 
" FERREIRA, J. Augusta - ob. cit.. p. 285. 
22 BRANDÃO. D. Domingos de Pinho - ob. cit., p. 593-596. 
" FERREIRA-ALVES, Nutiília Marinho - ob. cit.., p. 66, 87, 94 c 107: e 11, p. 410-413. 
?' Sobre as trunsformayãcs a nível arquitectónico feitas na sacristia da Sé do Porto. veja-se: 

FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. - Elemcnios para a I-iistória Artística da Si. do Porto nos 
séculos XVII-XVIII (I). Nótulas sobre algumas obrar (1663-1709). Reiiisio <Ia Facid<lo<k </e Lerrns Ido 
Uni\'ersidadc do Porrol. Hisrórin. II série, vol. VIII, Poito: 1991. p. 279-281. 

" BRANDÁO, D. Domingos de Pinha - ob. cit.. 11. Porta: 1985, p. 39-50; SMITH. Robert C. - 
Os ircales e armários da sacristia da S é  do Porto. Boleii~n Ccrirrrrnl </o Cãnzaro Mttiticipal <io Pono. 
Val. XXXII. Porto: 1969. p. 809-832. 
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moradores na cidade do Porto, devendo ter-se em conta, como modelos a seguir, 
os arcazes das sacristias das igrejas do convento de Santo Elói e da Ordem Ter- 
ceira de São Francisco do P~r to '~ .  

Em 1701 proceder-se-ia a nova obra de vulto: o douramento e a pintura da 
sacristia2'. Como artistas responsáveis chamaram-se dois mestres residentes na 
cidade, tidos como peritos na arte: Manuel Leão e Mateiis Nunes de Oliveira. 
Aceite o compromisso, os artistas receberiam 750 000 réis mas, em caso de se 
verificar qualquer falha da sua parte, não só ficavam obrigados a reparar os erro 
cometidos, como pagariam ao Bispo todas as despesas decorrentes da sua má 
execução. 

Esta obra, realizada no início de Setecentos na sacristia da Sé, testemunha, 
no âmbito da pintura e douramento, a excelência atingida pelos artistas portuenses. 
Para além de ser exigida a utilização de matéria-prima de primeira qualidade 
(seriam empregues as "melhores tintas e mais finas que se acharem" e o "ouro do 
mais subido"), é comprovado documentalmente o domínio de técnicas diversas (o 
dourado seria "a brunido" ou "a mate"; o brutesco feito de acordo com o padrão 
entregue; o brocado "do melhor debuxo que houver com suas alcachofras"; a 
pedraria jaspeada, etc.). 

Desta forma, graças à acção do ilustre Prelado, a sacristia da Catedral com 
as suas pinturas de brutesco e o douramento esmerado encontrava-se adornada 
com "molduras e cajoneria vi~tosa"'~, visão magnífica esta que um incêndio ocor- 
rido em 1731 faria desaparecer. 

A Capela do Santíssimo Sacramento foi também ela objecto de transforma- 
ções profundas" que iriam conferir-lhe o aspecto actual. Uma vez terminados os 
trabalhos de pedraria em Setembro de 1707, far-se-ia no mês seguinte a arrematação 
da talha. Para a sua execução foi escolhido o mestre entalhador João da Costa3' 
e, pelos contratos de 28 de Outubro3' e 7 de N~vembro'~, podemos avaliar a 
envergadura da empreitada. Este facto determinaria que João da Costa fizesse 

Posteriormente (em 1726) foi mandado fazer ao mestre Migilel Marqrres um quarto arcaz, em 
correspondência com os outros três já mencionados. 

?' BRANDÃO. D. Domingos de Pinho - ob. cit.. p. 71-77. 
FLOREZ, Frei Henrique - ob. cit.. p. 229. 

'O FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. - ob. cit., p. 281-286. 
'"ERREIRA-ALVES, Natilia Marinho - ob. cil., vol. 11, p. 359, 545 e 546. 
'I BRANDÃO. D. Domingos de Pinha - ob. cit., p. 286-292. 
I' Idem, ibidem, p. 292-296. 
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uma parceria (sociedade) com Filipe da Silva3) em 16 de Novembro dessz mesmo 
ano", para dar cumprimento às obras de talha da Capela do Santíssimo Sacramen- 
to e da capela-mor da igreja do Convento de São Bento da Ave-Maria do Porto. 
Com a ligação profissional de João da Costa a Filipe da Silva, um dos inelhores 
entalhadores do seu tempo, comprova-se a importância da Capela do Santíssimo 
Sacramento no contexto artístico da época. 

Seis anos depois, em 27 de Setembr~'~,  proceder-se-ia à sua pintura e 
douramento realizados por Manuel Pinto Monreiro, com ouro fornecido pelos 
bate-folhas Mateus Fernandes e Afirónio C a r ~ a l h o ~ ~ ,  sendo novamente demonstra- 
do o apreço em que era tida a obra já que, para além da recomendação das "quinze 
mãos de aparelho dadas com perfeição de arte", o ouro a utilizar seria cio "mais 
fino e subido, todo da mesma cor [...I de gema de ovo e não encobrado", não 
entrando "nenhum ouro comum entre o subido". No entanto, devemos referir com 
particular destaque a advertência feita aos artistas para "aparelhar a obra com 
grande temor de Deusw3'. Somos, assim, confrontados permanentemente com uma 
mística que devia presidir a todos os trabalhos realizados no espaço sacralizado. 

Para compreendermos o que irá passar-se nos finais da segunda década do 
século XVIII, devemos imaginar a Sé do Porto como um edifício do qual devemos 
reter os seguintes elementos: 

-estrutura arquitectónica medieval, com um interior insuficientemente ilu- 
minado; 

- retábulos adossados aos pilares da nave central, dificultando a circulação 
no corpo da igreja; 

-monumental capela-mor seiscentista, que provocara uma alteração espacial 
significativa, com um magnífico retábulo inserido nos cânones maneiristas; 

-relativamente às estruturas retabilísticas existentes no transepto, conside- 

'' Filipe do Silvo aparece mencionado como fiador de Joüo da Cosrn nos documentos de Outubro. 
Sobre a sua actividade. veja-se: FERREIRA-ALVES, Natiília Marinho - Esrrutuias retabilisticas 
poriuenses da primeira metade do século XVIII. Poligrafio. n." 6. Aroucu: Centro de Estudos D. 
Domingos de Pinho BrundSa, 1997. p. 40. 

" BRANDÃO. D. Dominoos dc Pinho - ob. cit.. o. 303-306. . . " Idem, ibidem, p. 125-430. 
"Sobre s reluci>en entre bale-folhas e ~intores-dourudoies. veia-se: FERREIRA-ALVES, Neviiia 

Marinho - A  orle da rolha >i0 Porro na época barroca ..., p. 190-191. 
'' Sobre o tema específico, veja-se: Idcm, ibidem. p. 183-212; Idem - A acrividade de pintorcs- 

douradores em Braga nos séculos XVII e XVIII. Actas do Co, ,gresso- l~~teir t~cio~~al  IX Ceiitettário do 
Dedicaçüo <la Sé de Brngn. vol. 1V2, Braga: 1990, p. 313-371. 
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rem-se as transformações feitas na Capela do Santíssimo Sacramento e o 
cuidado que merecera a feitura da sua talha e respectivo douramento; 

- a  sacristia que fora enriquecida com pinturas a brutesco e douramento. 

3. Sucedeu a D. Frei José de Santa Maria Saldanha, D. Tomás de Almeida 
(1709-1717)38 que, apresentado Bispo do Porto por D. João V e confirmado pelo 
Papa Clemente XI, entrou na cidade a 3 de Novembro de 1709. Em 1717, uma vez 
promovido a Patriarca de Lisboa, D. Tomás de Almeida abandonou o Porto, se- 
guindo-se um logo período de vacância (1717.1741) - devido às questões diplo- 
máticas havidas entretanto com Roma - sendo o governo da diocese assumido 
pelo Cabido. 

Durante a longa Sede Vacante, o Cabido levaria a cabo obras de grande 
envergadura que dariam uma feição barroca à Sé do Porto, fazendo dela um modelo 
dos novos conceitos estéticos a implantar na cidade. Os primeiros trabalhos liga- 
dos à actuação do Cabido iriam prender-se com a construção da sua nova casa, 
ocorrida entre 1717 e 172230, envolvendo inúmeros artistas desde pedreiros, car- 
pinteiros, pintores-douradores, entalhadores, etc.. Entre eles refiram-se: Joáo Pe- 
reira dos Santos, o arquitecto a quem é atribuída a autoria da planta e também 
autor de inúmeros riscos para talha? o pintor italiano Joáo Baptisra Pacliini4', 
responsável pelas pinturas do tecto da Sala das Sessões inspiradas na obra de 
Cesare Ripa; e o entalhador Luís Pereira da que executou toda a obra da 
sala acima mencionada, e que será uma figura-chave na escola de talha portuense. 

Seria, porém, a Sé que iria merecer uma atenção especial por parte do Ca- 
bido que desejava implementar diversas medidas que possibilitassem, de acordo 
com o gosto "ao moderno", a magnificência pretendida. Das intervenções efectuadas 
- uma nova fachada lateral; a utilização de elementos decorativos na fachada 

Sabre D. Tomás de Almeida, veja-se: CUNHA. D. Rodrigo da - ob. cit.. p. 230-233: FERREIRA. 
1. Augurto - ob. cit., p. 290-300. 

I' Sabre a Casa do Cabido. veja-se: GONÇALVES. Flávio - A cottsrritqio do ocri<ul Casa do 
Cabido do Sé do Porro. Porto: Livraria Fernando Machado, 1970; FERREIRA-ALVES. Joaquim Jaime 
B. - O Porro na época dor Altr,odas. Arqz<irectos. Obrns Plíblicos.Vol. I. Porta: Cjmuru Municipal do 
Pano. 1988, p. 7 6 .  

' O  FERREIRA-ALVES. Natália Marinho - ob. cit., p. 172. 
" GONÇALVES. Flávio -João Baptisio Pacliiiti ..., p. 301-357. 
" Sabre Luís Pereiro da Cosrn, veja-se: FERREIRA-ALVES, Natilia Marinho - Luis Pereira da 

Carta e Miguel Francisco da Silva: duas estéticas em confronta. Actas do I11 Colóqirio Lliso-Brrrsileiro 
de Hisrório do Arte - A Arte >,o Espaço Atlü,,rico do Império Porrilge8s. Évora: 1995, p. 269-278. 
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principal com inspiração nos desenhos de Andrea Pozzo; o revestimento azulejar 
do claustro medieval; aberturas nas naves laterais para permitir uma maior ilumi- 
nação do interior; abóbadas revestidas a estuque que, por certo, receberiam pintu- 
ras em perspectiva como as que ainda existem na Sé de  Lamego - aquelas que nos 
interessam directamente para o presente estudo, ligam-se à arte da talha. 

Os primeiros dados a serem mencionados, reportam-se aos retábulos do 
transepto aos quais surgem associados os nomes de  Ma~zael do Cor.iro e Azevedo 
(responsável pela condução dos trabalhos e autor de  riscos de  talha, entre 1719 e 
1721), seu filho e colaborador João do Couto e Azevedo e o entalhador Ambrósio 
Mo~zfeiro'". 

Nas capelas que foram abertas, uma de cada lado do arco da capela-mor, 
colocaram-se retábulos "de talha à moderna, bem ornados e com boa escultura" 
(que receberiam as imagens do Senhor de Além e de Nossa Senhora da Silva), e 
por cima delas dois painéis representando respectivamente São Pedro e São Paulo 
"ambos com boas molduras douradas". 

Em seguida, foram tratadas as estruturas dos topos do transepto, sendo feita 
uma nova para fazer correspondência com aquela que já existia, nelas se colocan- 
do "retábulos de boa talha e painéis de boas pinturas". 

Abriram-se duas grandes tribunas, em frente da Capela do Santíssimo Sacra- 
mento e da Capela de São Pedro, obterido-se a tão necessária iluminação natural. 
Como enquadramento monumental da Capela de São Pedro foi feita uma estrutura 
em talha de grande aparato, procedendo-se à reforma daquela que existia na Ca- 
pela do Santíssimo Sacramento, para que em tudo ficassem semelhantes. Como 
responsáveis pelo douramento dos retábulos do transepto, e outra talha, foram 
chamados os mestres Manrrel Pinto Mo~iteiro e Luís Correia". 

Na sequência destas grandes intervenções, surgiram nomes marcantes no 
panorama artístico portuense desse período, quer naturais da cidade, quer outros 
que foram atraídos pelas efervescêiicia que se fazia sentir na Sé": MCIIILIE~ Caniei- 
ro Adão, autor das quatro figuras para as varandas do orgão grande (1725); Garcia 
Fenrarldes de Oliveira, a quem ficaram a dever-se os florões e capitéis da capela- 

'' BRANDÃO. D. Domingos de  Pinho - ob. cii.. p. 572-519. 
Idem, ibidem, p. 596-598. 

" Para refcrsncias mais pormenoiiza<las. veia-se: FERREIRA-ALVES. Natália Marinha - Breve 
ensaio sobre a obra de Migucl Francisco da Silva. Poligrufin. n.' 2, Arauca: Centro de Estudas D. 
Dominços de Pinlio Biandáo. 1993, p. 14. 
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-mor (17251, e as sanefas, os remates e as grades das quatro janelas da capela-mor 
(1726); Miguel Marques, a quem tocaria a execução do magnífico cadeiral para a 
capela-mor (1726); Luís Pereira da Costa, nesse momento um dos mais reputados 
entalhadores da cidade (que fez uma cadeira que serviria de modelo a Miguel 
Marques para o cadeiral), a quem caberia a feitura das duas caixas de  orgão, 
também na capela-mor (1727); Nicolau Nasoni, vindo de  Malta, que pintaria a 
capela-mor, a sacristia e, com grande probabilidade, as abóbadas das naves46; 
António Pereira, arquitecto e mestre de estuques4' e Miguel Francisco da Silva, 
também arquitecto e entalhadoF8, ambos vindos de Lisboa, e cuja actuação na 
direcção dos trabalhos foi decisiva. 

Dois dos mais importantes momentos relativamente à talha iriam verificar- 
se em duas áreas: a primeira, no corpo da igreja; a segunda, na capela-mor. Co- 
meçando pela análise da primeira situação, recordemos os retábulos adossados aos 
pilares da nave central cuja colocação trazia alguns inconvenientes como refere o 
Exrrato das obras que sefizeram na Sé do Porto e das mais a ella pertencentes": 

"Como os antigos tinham posto oito altares encostados ás columnas, ou gigantes 
que dividem as naves do corpo da Igreia, sendo este de pouca largura, e aquellas 
muito estreitas, o ficavam sendo mais por cauza dos dittos altares, os quais também 
não tinham a comodidade, e decencia necessaria, e por estas razões, e também pella 
de se poderem ornar os dittos gigantes a proporçam de toda a Igreia, foi preciso o 
tirarem-se os ditos altares[...]" 

A estas razões de  peso - a  exiguidade do espaço que dificultava a circulação, 
nomeadamente quando se organizavam procissões; a pouca "comodidade e decen- 
cia"; e a necessidade de adornar os pilares de acordo com a área restante - jun- 

" SMITH, Robert C. - Nicolnir Nnsorii. Arqi<itecro <lu Porto. Lisboa: Livros Horizonte, 1966: 
FERREIRA-ALVES, Natália Marinha1 FERREIRA-ALVES. Joaquim Jaime B. - Nico lú  Nnsoni. Un 
orlisra irnlioiio a Oporio. Firenrc: Ponte alie Grazzie Editori, 1991. 

" Acerca da actividade de Ariróiiio Pereiro. veja-se: FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. - O  
arquitecto António Pereira e a Palácio de Sio Joia Novo. Boleri,ii C,rltsrol do Cdninro Mi<nicipol do 
Porto. 2.' série, vol. 718, Parto: 1989190, p. 241-258; e FERREIRA-ALVES, Natália Marinho - Nótula 
para o estudo da actividade do arquitecto António Pereira na cidade do Pono. Revista rln Fncrildade 
de Letrns Ido Urriirersidnde r10 Porto]. História, I1 série. vol. IX, Porto: 1992. p. 389-397. 

M i ~ t e l  Froilcirco da Silvo será um dos artistia mais relevantes na arte da talha, quer como autor 
de riscos, quer como entalhador. que fará do Porto um dos centros mais importantes do período 
jaanino. 

" BASTO, Artur de Magalháes - Estudos porliienres. Vol. 11. Porto: Cãmara Municipal do Porto, 
1963, p. 47-48. 
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tamos uma outra, de não menor importância: a urgência de melhorar a iluminação 
do corpo da igreja. Assim, e como solução mais pragmática, foi decidido apear os 
retábulos e abrir três capelas nas naves laterais (que seriam encimadas por três 
janelões) onde se colocariam novas estruturas retabulares. Como consequência 
imediata, a leitura do espaço sofreu uma alteração radical e os retábulos laterais, 
arrematados, em 1726, por Garcia Femandes de Oliveira (os três de lado da 
Epístola) e por Caetano da Silva Pinto (os três do lado do Evangelho), trouxeram 
uma articulação mais em consonância com o interior barroco que se pretendia para 
a Sé do Porto. 

Para a feitura dos seis retábulos, os mestres entalhadores receberam instmções 
precisas que constam do contratos0 e que, para além de nos fornecerem dados 
importantes para a concepção da obra no seu conjunto, nos permitem confrontar 
todas estas informações com as estruturas que sobreviveram às intervenções do 
século XX, designadamente os retábulos de São Tiago e de São Gonçalo, vendidos 
para a igreja de Santa Maria de Lamas (Vila da Feira), onde ainda se encontram. 

Sabemos, assim, que os retábulos do meio seriam similares e seguiriam o 
modelo dos retábulos colaterais do Senhor de Além e de Nossa Senhora da Silva, 
levando cada um três santos, apresentando as seguintes características: 

-"duas colunas retraídas de cada parte e sua meia cana no meio delas, em 
forma que leve peanha e cúpula para receber os santos que nelas se hou- 
veram de colocar"; 

-"os redondos serão quebrados com suas tarjas por remates, com todo o ornato 
e valentia que pedir a perfeição da obra para ficar crespa e com graça"; 

-"no nicho do meio levará o seu pavilhão com sua sanefa com toda aquela 
galanteria que a obra pedir"; 

-"o nicho por dentro será com o ornato de talha que pedirem os campos que 
as imagens deixarem descobertos com suas peanhas para os Santos, muito 
bem feitas". 

Os outros retábulos, respectivamente dois do lado do Evangelho e dois do 
lado da Epístola, seriam igualmente feitos em correspondência. A sua descrição 
reveste-se de grande interesse pelos pormenores requintados: 

-"levarão duas colunas de cada parte, retraindo também para o interior do 
retábulo"; 

'O BRANDÃO, D. Domingos de Pinho - ob. cit., 111. Porto: 1986, p. 39-45 
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-"entre as duas colunas levarão uma mísula com duas faces feitas com toda 
a galanteria, com seus meninos, fruteiros e mais ornatos"; 

-"três repesas de cada parte no banco e sua tarja no meio muito bem feita, 
como se vê nos dois altares que se apontam por exemplo"; 

- [nas tarjas] "se porá a pintura ou terão sua porta e receptáculo para sacrário, 
serão em forma que subam mais acima do banco, como nas que estão feitas 
se vê"; 

-"os redondos por cima também serão quebrados, com seus remates valen- 
tes, na forma dos dois dos meios mas com diversidade no galanteio"; 

-"o redondo que corresponde às mísulas será com a galanteria que mais 
increspe e dê graça à obra"; 

-"a boca do nicho será guarnecida com ornato, que tenha a valentia que 
pedir, conforme a sua proporção e com alguma extravagância agradável"; 

-"por dentro dos nichos serão guarnecidos também de talha, como dos outros 
dois acima declarados". 

Ainda relativamente aos novos retábulos laterais, os mestres Caetano da 
Silva Pinto e Garcia Fernatides de Oliveira mandariam fazer a um bom escultor 
respectivamente as imagens da Santíssima Trindade e de São Pantaleão, com a 
recokendação de  terem sete palmos e serem de boa madeira de castanho. Enquan- 
to São Pantaleão seria representado "na postura do crucificado", a Santíssima 
Trindade apresentar-se-ia sentada em trono, "o Pai Eterno com tiara e roupas 
pontifícias, abraçado com a do Filho que terá a sua capa, uma e outra figura com 
acções naturais e bem lançadas roupas, ficando no meio, pela pane de cima, a 
pessoa do Espírito Santo". 

A área da capela-mor iria constituir, no âmbito da arte da talha, o palco por 
excelência da introdução da modernidade através do imponente retábulo para ela 
concebido. A capela-mor deverá ser entendida como o local onde se atingirá a 
essência do espírito barroco. Feito o percurso da organização do interior segundo 
as etapas que apontámos, a capela-mor surge-nos, em 1726-27, como um espaço 
grandioso onde a actividade de artistas de diversas especialidades fervilha. São 
feitos florões, capitéis e sanefas em talha, pinturas em perspectiva, um cadeira1 
imponente, duas belíssimas caixas de órgão e, por fim, para rematar de forma 
condigna, um retábulo de  acordo com as preferências estéticas "modemas", já 
então em vigor em Lisboa, e que agora o Cabido pretendia introduzir no Porto. 

Uma vez decidida pelo Cabido a construção do novo retábulo-mor, proce- 
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deu-se em 1726 ao desmembramento da estrutura maneirista então existente. A 
questão da autoria do risco pedido a Lisboa pelos Cónegos portuenses tem sido 
largamente debatida. Porém, de certo sabemos apenas que foram solicitadas duas 
plantas, uma a Santos Pacheco e outra a Claude Laprade, artistas de renome da 
Lisboa joaninas'. Qual das duas foi a escolhida, ou se o Cabido optou por uma 
solução mista, utilizando elementos de ambas, desconhecemos. 

Filiado nos padrões estéticos do barroco romano, pode considerar-se o pri- 
meiro exemplar retabilístico joanino, com uma linguagem de grande erudição e 
cuja feitura apresentava inúmeras dificuldades, designadamente pela desmesura 
das proporções. Em 1727, são convidados a formar parceria (sociedade) Luís 
Pereira da Costa, tido como um dos melhores entalhadores do Pono desse tempo, 
e Miguel Fraricisco da Silva, o arquitecto-entalhador vindo de Lisboa para traba- 
lhar nas obras da Sé e que sabia interpretar a proposta joanina lisboeta, já que 
vinha habituado a tais esquemas artísticos. 

Executado entre 1727 e 1729, o retábulo-mor da Sé do Porto representa o 
momento da viragem na talha da cidade, quer a nível da estrutura propriamente 
dita, com o seu "esquema dinâmico, colunas de  grandes proporções, interpretação 
variada de figuras humanas reclinadas na zona superior do retábulo e utilização de  
dois atlantes de tamanho naturalns', quer a nível da própria linguagem decorativa. 
A sua monumentalidade seria reforçada pelas quatro imagens de São Bento, São 
Bernardo, São Basílio e São João Nepomuceno, da autoria de Clande Laprade, 
executadas em 1729, e douradas pelo veneziano José Salritin no ano seguinte. Em 
1731, o dourador veneziana encarregar-se-ia do douramento do retábulo-mor, 
dando-se por concluída uma das obras de maior vulto feitas no Porto até entáo. 

Devemos, por fim, mencionar a obra da sacristia levada a cabo em 1734, 
com as pinturas em perspectiva da autoria de  Nicolarr Nasorii, a talha por ele 
riscada e executada por Migael Fraricisco da Silva, com menção especial para o 
retábulo "de obra compozita seguindo as estampas d o  Padre P o n ~ i o " ~ ~  - o célebre 
Andrea Pozzo - e o douramento, realizado também no mesmo ano, pelo mestre 
dourador Manuel Pinto Monteiro. Nos anos seguintes, foram ainda efectuadas 
obras diversas que seriam um complemento a esta campanha de tamanha enver- 

* '  BASTO, Anur de MagalhZes - ob. cit., p. 29-36. 
" FERREIRA-ALVES, Naslia Marinho - Breve ensaio sobre n obra </e Migrrel Fra'ro>icisco da 

Si1i.o .... p. 83. 
'' BASTO. Arrur de Magalhães - ob. cit., p. 59. 
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gadura. Segundo as Memórias Paroquiais de 1758, o interior da Sé com a sua 
programação barroca apresentava os seguintes retábulos": 

- retábulo-mor com painel representando Nossa Senhora da Assunção, com 
quatro imagens: São Bento e São Basílio (lado do Evangelho), São João 
Nepomuceno e São Bernardo (lado da Epístola); na parte inferior da tribu- 
na encontrava-se colocada a arca com as relíquias de São Pantaleão; 

- retábulo do Senhor de Além, com as imagens de São Bartolomeu Apóstolo 
e São Nicolau (colateral, no transepto - lado do Evangelho); 

-capela do Santíssimo Sacramento (colateral, no transepto - lado do Evan- 
gelho); 

-retábulo de Nossa Senhora do Presépio (no topo do transepto - lado do 
Evangelho); 

-retábulo de Nossa Senhora da Silva (colateral, no transepto - lado da 
Epístola); 

-capela de São Pedra, com as imagens de São Carlos Borromeu e São 
Jerónimo (colateral, no transepto - lado da Epístola); 

- retábulo de Santa Ana (no topo do transepto - lado da Epístola); 
- retábulo da Santíssima Trindade (nave - lado do Evangelho); 
- retábulo de Santa Apolónia, com as imagens de São Lourenço e de São 

Caetano (nave - lado do Evangelho); 
- retábulo de São Tiago (nave - lado do Evangelho); 
-retábulo de Jesus, Maria, José, com a imagem de São Sebastião (nave - 

lado da Epístola); 
- retábulo de Santa Luzia, com as imagens de Santo António e de São Rodrigo 

(nave - lado da Epístola); 
- retábulo de São Gonçalo (nave - lado da Epístola). 

Haviam-se vivido ao longo da centúria, de forma plena, momentos em que o 
Tempo dos Homens se cnizara com o Tempo de Deus. O resultado deste intenso e 
prolongado labor perpassa no seguinte texto dos finais da década de 80 do século XVIII: 

"o interior do Templo he dividido em tres naves, que finaliza6 em hum espaçozo, 
e comprido Arco cruzeiro, donde péga o Coro principal, e Capella Mór, que he a 
maior, e mais regular de toda a Hespanha [...I As grades, que cerca6 o Coro, saõ de 

" FERREIRA-ALVES, Natália Marinho - A  arte da tallia no Porto ,ia época barroca .... p. 49-50. 
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bronze torneado, e tudo o mais corresponde á grandeza com que o Bispo D. Fr. 
Gonçalo de Moraes se empenhou em fazer este Coro, e Capella Mór no anno de 1609 
[...I esta, e outra muita obra foi augmentada, e concluida em huma dilatada 
Sedevacante, que principiou no anno de 1717 [...I 

Nos dous lados do Altar Mór estaõ depozitados em preciozas urnas os corpos de 
dous Santos Martyres: da parte do Evangelho o de S. Pacifico; e da Epistola o de 
Santo Aicrelio. Todo o corpo da Sé, he aberto em altas, e largas tribunas envidraçadas, 
que lhe franqeaõ luz bastante a mostrar a perfeiçaõ dos seus estuques, e pinturas. Tem 
quatro orgaõs, hum dos quais he o maior da Cidade. Em hum dos Altares collaterais 
está o Santissimo Sacramento, cuja Capella tem o retabolo, sacrario, e frontal de prata 
batida com figuras de relevo alluzivas a taõ Augusto Mysterio. Accresce a esta 
riqueza a fabrica de huma grande banqueta, e sette lampadas lambem de prata, que 
dia, e noute estaõ acezas. Todos os ourros Altares que saõ dezoito, estaõ ornados cada 
hum, á proporçaõ da sua renda. Entre elles há dous em que se adora6 duas Imagens 
devotissimas: a primeira, he do Senhor d'Alenr, que foi achada cazualmente no anno 
de mil cento, e trinta nove da outra banda do Douro, aonde hoje está o Convento da 
Serra: a esta Imagem recorre o povo nas occasioens das maiores calamidades, con- 
duzindo-a em devota procissaõ, at6 o alto da Barra acompanhada de muitas 
embarcaçoens ricamente adereçadas em que vaõ as principais Confrarias da Cidade; 
o Clero Secular, e Regular, os Nobres, e Plebeos [...I A segunda Imagem, he da 
Senhora da Silva, cujo vulto he de pedra fina, e o rosto ternissimo: dizem que fora 
achada entre hum silvado no tempo em que se abriaõ os alicerces para a fundaçaõ 
deste Templo; e que a Rainha D. Mafalda lhe fizera por seu respeito varias doaçoens, 
conservando-se ainda entre as joias do Thesouro algumas, que a mesma Rainha lhe 
 deixo^"^' 

4. No século XX (a partir d e  1927), foram levadas a cabo pela Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais intervenções profundas na Sé d o  
Porto, visando devolver-lhe a feição medieval primitiva. De acordo com este cri- 
tério, e sendo o barroco considerado de  péssimo gosto, os trabalhos efectuados no  
interior, já na década d e  30, tiveram consequências terríveis para a área da  talha: 
foram apeados os retábulos das naves, e retirados púlpitos, grades, sanefas, capitéis, 
remates e outros ornatos de  talha, enquanto simultaneamente se  picavam estuques, 
se  tiravam pinturas, imagens, etc. 

COSTA. Agostinho Rebelo da - ob. cit., p. 58-60. 
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Uma deliciosa nota de rodapé, da autoria de  Carlos Passos, dá-nos sobre 
estes lamentáveis acontecimentos uma visão eivada de amarga ironia: 

"O critério dos restauros está condenado nos paizes civilisados; pratica-se, toda- 
via, em terras bárbaras, onde campeia a ignorância, a incultura, onde se exibe o 
espírito da Beócia, onde a inteligência é dominada pelos primários do intelecto. 
Graças a tais prendas fruimos hoje o gozo de admirar o patusco estilo romànico do 
século XX."56 

Graças a esta sanha destruidora, em nome de  uma recriação espacial imagi- 
nária, o interior barroco da Sé do Porto desapareceu e, com ele, uma memória foi 
apagada. Tal como aconteceu com as urnas de São Pacífico e Santo Aurélio que, 
dos lados da capela-mor onde se encontravam em 178gS7 colocados sobre as 
c r e d ê n c i a ~ ~ ~ ,  passaram para os altares dos topos do transeptos9, e daí para a Capela 
de São Vicente no claustro, até terminarem "arrumados" no esquecimento colec- 
tivo.. . 

Ao terminarmos esta reflexão pessoal que, como dissemos no início, deseja- 
ríamos que fosse também colectiva, temos consciência que a talha está em vias de 
extinção como já tivemos oportunidade de  escrever um dia"; daí, a importância 
vital da preservação daquela que ainda persiste, teimando em não desaparecer. A 
leitura da talha, enquanto memória artística e religiosa de um tempo passado, 
toma-se pois, imperiosa. É de novo o Tempo dos Honlens que deve respeitar o 
Tempo de Derrs, já que o Homem só atinge a sua verdadeira dimensão face à 
grandeza divina. 

" PASSOS. Carlos de - Guia Historicn e Arrisrica do Porto. Porta: Livraria Figueirinhas. 1935, 
p. 14. nata (1). 

" Ver nota 55. 
BRANDÃO, D. Domingos de Pinho - ob. cit.. IV. Pono: 1987, p. 284-285 (Documento de 14 

de Outubro de 1768 referente à talha). Idem. ibidem, p. 288 (Documento de 23 de Dezembro de 1768 
referente à pintura e douramento das urnas e credêncids). 

'O PASSOS. Curlor de - ob. cit.. p. 15. 
" FERREIRA-ALVES, Nutilia Marinha - A talha dourada: uma área patrimonial em crise. 

Poligrqtio. n.* 718, Arouca: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandãa. 1999, p. 7-11. 




