


CINC8 DESEVICBS DE TALNA DOIRADA 

Por FLORIDO DE VASCONCELOS 

Para uma enorme quantidade de obras de talha doirada, dos 
sCcs. XVII e XVIII, que chegaram at6 aos nossos dias - e jti niio 
falamos das muitas que desapareceram - 6 quase insignificante o 
n ~ m e r o  de desenhos preparatcirios que nos restam, como jti algures 
notou Reinaldo dos Santos. Por isso reveste-se de uma certa impor- 
tiincia o descobrimento de projectos de rettibulos de talha, sobretudo 
quando se niio trata de obras ancinimas, que, na inaior parte dos 
casos, nZo conseguiinos saber se foram ou niio realizadas. Alitis, 
julgamos que os desenhos ainda conservados, na sua quase totalidade, 
niio foram destruidos exactamente por niio terem passado B fase 
de ampliagiio e execu@o pelos niestres entalhadores. 

Por isso pensamos ser de alguma utilidade para os estudiosos, a 
publica~Zo dos cinco desenhos que vamos reproduzir, acompanhados 
de algumas despretensiosas notas. Trata-se de parte de um conjunto 
pertencente ao acervo da Casa de Vitorino Ribeiro, e que nos foi 
comunicado pela respectiva conservadora, dr." Maria Tereza Almeida 
d 'E~a ,  quando procedia ao seu inventtirio. A raziio da nossa escolha 
filia-se no facto de tres deles estarem assinados, podendo, sem solnbra 
de d h i d a ,  atribuir-se a autoria dos dois restantes ao mesmo artista 
que <<riscou>> um dos assinados. CoilvCm ainda esclarecer que os 
supomos inkditos, e um dos autores coinpletamente desconhecido. 
E se o dr. Pedro Vitorino referiu a existencia de um destes desenhos, 
em nota B sua monografia ((Noticia Hist6rica da Veilertivel Irman- 
dade de Nossa Senhora do Terqo e Caridade da Cidade do Porto)>, 
publicada em 1928, cremos que ningu6m o tornou a ver at6 hoje 1. 

1 Referiram esta nota de p6 de pAgina, os Senhores D. Domingos de Pinho Bran- 
d lo  em Retrib~~los de Talha Dourada do Porto, insert0 no volume intitulado <<Alguns 



Fig. 1 - Desenho de altar, assinado Teixeira irzvenit et delineavit. 
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Fig. 2 - Desenho de retabulo de altar, do autor da fig. 1. 



Fig. 3 - Desenho de retabulo de altar, do autor da fig. 1. 



Comeqamos pel0 grupo de tres desenhos do mesmo autor: uma 
mesa de altar e dois retabulos cornpletos, onde se repete o mesmo 
desenho do altar. Este facto niio deixa drividas, j i  porque tanto a 
composiqiio geral como os ornatos siio exactamente iguais, jB porque 
nos tses desenhos figura o mesmo bras20 com as armas do bispo do 
Porto D. Frei Joiio Rafael de Mendoqa, tal como se apresenta na 
pedra-de-armas do Paqo episcopal da cidade. Sera, pois, licito supor 
que se trata de uma encomenda deste prelado, o que dataria os dese- 
nhos de entre 1771 e 1793. 0 primeiro dos desenhos referidos (a 
mesa de altar) ostenta uma legenda manuscrita, ao jeito de assinatura: 
Teixeira invenit et delineavit. Quem seja o Teixeira autos dos desenhos, 
niio o saberemos dizer. Niio nos parece, pela caligrafia da inscriqiio, 
que se trate do mestre entalhador JosC Teixeira Guimariies, a ajuizar 
pel0 fnc-simile publicado por D. Domingos de Pinho Brandiioz. 
Uma nota a lapis, provavelmente da autoria de Joaquim Vitorino 
Ribeiro, atribui este desenho a Domingos Teixeira Barreto, que 
cctinha uma oficina de dourador na sua residencia cumulativamente 
com o seu atelier de pintura)) 3. 0 fac-simile da assinatura de Domingos 
Teixeira, publicado por Pedro Vitorino, embora apresente certas 
semelhanqas caligr8ficas, n l o  nos parece constituir prova conclu- 
dente 4. No entanto, sera de nHo rejeitar, como hip6tese, a autoria 
de Domingos Teixeira, que sabemos ter tido actividade de pintor, 
cen6gsafo e dourador - o que o qualifica a priori para autor de 
riscos de retabulos como estes que publicamos (figs. 1, 2 e 3). 

0 segundo autor que se 110s depara neste conjunto, t Ant6nio 
~ l v a r e s  Pinheiro5, nome que em viio procurimos na bibliografia 
referente a artistas e artifices portuenses (e niio s6) da segunda metade 
do sCc. XVIII. 0 desenho 6, talvez, inenos cuidado do que os ante- 
riores, e embora apresente abundantes elementos rococ6, notamos 
certa influencia do rettibulo-m6r da Igreja dos Cltrigos, no que diz 
respeito ao desenho das bases das colunas, dos ornatos dos fustes e 

Retsbulos e Painkis de Igrejas e Capelas do Porto)>, Porto, s/d; e Dr. Eugknio Andrea 
da Cunha e Freitas, na Merndria Histdrica da Ordem Terceira de Nossa Senlzora do Carrno 
da Cidade do Porto, Porto, 1946. 

2 D. Domingos de Pinho Brandgo, ob. cit., phg. 75. 
3 Pedro Vitorino, Jos6 Teixeira Barreto, Pintor Portuense, Coimbra, 1925, phgs. 

9 e 10. 
4 Pedro Vitorino, ob. cit., est. I11 (entre phgs. 14 e 15). 
5 Ant6nio Nunes Pinheiro, na leitura de Vitorino Ribeiro, e com a qua1 niio con- 

cordamos. 
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do sacrario. Deve ser, portanto, posterior a 1773, ano em que o retri- 
bulo da Igreja dos ClCrigos ficou pronto 6 .  Embora de materiais dife- 
rentes, - o retabulo dos ClCrigos C de mirmore 7 - as semelhanqas 
sHo nitidas; aliris, o pr6prio Santos Porto parece ter-se inspirado, em 
alguns pormenores, em obras de talha de madeira existentes noutros 
retibulos da cidade. Por outro lado, C visivel que a pintura dos fundos 
lisos dos nichos laterais e das portas que dariam acesso ao trono, 
deveria imitar o marmore (fig. 4). 

0 quinto e dltimo desenho que apresentamos (fig. 5 )  ostenta na 
parte superior a legenda seguinte: ((Desenho para o Retabulo da 
Cappela Mor da Igja dos Treceiros (sic) de N. Snra do Monte do 
Carmo da Cidade do Porto)); e inferiormente, a subscri@o: driven- 
tad0 e feito pello Arquiteto das Tres Ordens Militares Manuel Cae- 
tan0 de Souza)>. Trata-se de u111 dos desenhos apresentados ao con- 
curso (hoje chamar-lhe-iamos assim) promovido pela Mesa da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Carmo, cujos componentes cmandaram 
fazer quatro plantas corn os seus apontamentos, e, depois de feitas 
as mandaram rever e consultar pellos arquitectos Frei Manoel de 
Jesus Maria JosC, conversso da Sagrada CongregaqHo dos Conegos 
Regrantes de Santo Agostinho, e Manoel Alves Martins, desta cidade, 
por serem 111uito peritos e inteligelites em similhantes obras, para 
que das ditas quatro plantas escolhessem a melhor ... )) 8. Este j6ri 
escolheu a plantn do mestre Francisco Pereira Campanhg, que foi 
executada e ainda hoje se pode ver no local. 

A existsncia deste desenho, revelada por Pedro Vitorino na 
nota atrlis referida, e referenciada por o ~ ~ t r o s  historiadores 9, 6,  no 
entanto, desconhecida por Robert Smith na sua monografia monu- 
mental ((A Talha em Portugal)>, e no artigo publicado na ((Gazeta)) 
do Mobil Clube, em 1961, com o titulo ((A Talha mais Rica de Lis- 
boa)), e bem assin1 por Natilia Correia Guedes na sua obra sobre o 
Palacio de Queluz - trabalhos em que a obra de Manuel Caetano 
de Sousa C abundantemente analizada. 

6 V. B. Xavier Coutinho, A Igreja e a Irmandade do: Clkrigos, Porto, 1965, pig. 360. 
7 0 s  mirrnores utilizados no altar-mbr da Igreja dos Clkrigos, provgm das pedrei- 

ras de <(Trigaxe, Pero Pinheiro, Sintra, Mata da Santa Cruz, Mafra, etc)).. (id., id., pig. 
355). 

8 D. Domingos de Pinho Brandgo, ob. cit., pig. 82. 
9 V. D. Domingos de Pinho Brand20 e Dr. Eugbnio Andrea da Cunha e Freitas, 

nas obs. citadas, e ainda Robert C. Smith, em A Talha do Porto, estudo insert0 no volume 
c4lguns Retibulos e Painkis de Igrejas e Capelas do Porto)), Porto, s/d., pig. 309. 



Fig. 5 - Desenho de retiibulo de altar assinado por Manuel Caetano de Souza, 
arquitecto das Trgs Ordens Militares, e que se destinava ao altar-mbr 
da Igreja da Ordem Terceira do Carmo do Porto. 



Este desenho deverB datar de 1772-1773 - o que explicarB, em 
parte, a sua ades2o a formas ainda do rococd, bem diferentes do 
neoclassicismo que Manuel Caetano utilizarh no palacete do ((Man- 
teigueiro)), em 1787, ou ainda em Queluz (onde principia a trabalhar 
em 1785), ou na Bemposta (1793) 10. No entanto, a sobriedade da 
sua decoraqlo, concentrada na parte superior do retabulo e no trono, 
e as largas superficies lisas (que nos fazem suspeitar de que se tra- 
taria jB de um rethbulo pintado de branco, apenas com os motivos 
decorativos dourados - o que, a ser verdade, representaria um enor- 
me avanco sobre a generalizaqiio desta fdrmula no Norte), explicam 
bem a preferzncia dada pel0 j ~ r i  ao project0 de Campanh2, muito 
mais conforme com a tradiqiio local e, at6, com a integraqiio da talha 
na arquitectura de Figueiredo Seixas. 

Estas considerag6es, porCm, n2o invalidam o facto de estarmos 
em presenqa de um belo trabalho, muito bem desenhado, com a par- 
ticularidade de as figuras humanas se incluirem de forma rnuito har- 
moniosa na composiqiio geral, e em que C dada ao trono uma impor- 
tiincia e uma express20 verdadeiramente nothveis. Por isso julgan~os 
de algurn interesse dh-lo a conhecer aos nossos historiadores da 
talha doirada. 

10 V. Robert C.  Smith, A Taflza Mais Rica de Lisboa, em <(Gazetaw Mobil 
Clube)), Lisboa, 1961; e Natalia Brito Correia Guedes, 0 Paldcio dos Seizhores do Znfan- 
tado em Queluz, Lisboa, 1971. 




