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Vias de introdução do “primeiro naturalismo”
na pintura do século XVII em Portugal

Susana Varela Flor
IHA/FCSH-NOVA1 susanavarelaflor@sapo.pt

Resumo

O presente texto tem como objectivo analisar algumas das vias de introdução
do “primeiro naturalismo” em Portugal e a evolução para o mundo protobarroco, tendo em conta os diversos mecanismos proporcionadores do intercâmbio estético.
Neste elenco, contabilizamos as viagens de pintores portugueses em território vizinho e também assinalamos a presença de artistas espanhóis e italianos ao serviço da Coroa espanhola em Portugal. A importação de obras
de arte e a circulação de gravuras são factores a aduzir na construção e na
adaptação de um gosto crescente pela pintura “ao natural”. Por último, a
abordagem à questão do colecionismo de obras arroladas em inventários e
ainda hoje presentes em espólios particulares permite-nos contribuir para
um esclarecimento sobre os elementos decisivos na formação e actualização
do gosto estético da época.

Abstract

This paper aims to examine some of the ways to introduce the “first naturalism” in Portugal and the evolution to the proto-baroque world, taking into
account the various mechanisms of aesthetic exchange.
In this list, we took into account the journeys of Portuguese painters in neighboring territory and also the presence of Spanish and Italian artists at the
service of the Spanish crown in Portugal. The importation of works of art and
prints circulation is a factor to adduce in the construction and adaptation
of a growing taste for painting “natural”. Finally, the approach to the issue
of works of art collected and enrolled in inventories (still present in private
estates) enables us to contribute to a clarification of the decisive elements in
the formation and updating of the aesthetic taste of the time.

Palavra chave: Pintura Barroca, Portugal, Bernardino del Agua, Casa Ducal
Bragança, circulação artística
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A escolha do espanhol Francisco Venegas (act. 1570-1594), em 1583, para o
cargo de pintor régio de Filipe I de Portugal é sintomático da nossa ligação à
Coroa espanhola e da influência artística que se fez sentir durante o período
de cerca de 60 anos, durante o qual permanecemos unidos ao país vizinho2.
Todavia, ao contrário do que julgou a historiografia do século XIX e parte do
século XX, a situação artística não foi de completo isolamento cultural, uma
vez que fomos sempre recebendo as novidades estéticas, importadas do modelo de referência vigente nesse final do século XVI: a Itália.

Antecedentes

Aí, a partir do último quartel do século XVI, confrontaram-se duas tendências
artísticas: a pintura maneirista, em vigor desde os anos 30 do mesmo século e em processo de esgotamento, e a pintura protobarroca que esboçava
os seus primeiros traços ao renovar o panorama pictórico do tempo. Este
movimento, designado pelos historiadores como de Maneirismo Reformado
ou Tardo-Maneirismo, tem a sua origem em obras de pintores italianos de
Florença (Santi di Tito (1536-1603), Gregori Pagani (1538-1605), Ludovico Cardi
il Cígoli (1559-1613), Domenico Passignani (1559-1638), Matteo Rosselli (15781650) entre outros), de Siena (Cristoforo Roncalli, il Pomarâncio (1552-1626),
Pietro Sorri (1556-1622), de Génova (Luca Cambiaso (1527-1586), Gian Battista
Paggi (1554-1627), de Veneza (Jacopo Bassano (cª1510-1592) e de Roma (Giuseppi Cesari o Cavaleiro de Arpino (1568-1640).3 Embora formados na lição
maneirista, as suas obras contêm já um discurso plástico de pequenos apontamentos tenebristas e naturalistas a preparar caminho para a nova tendência protobarroca.
À semelhança do que aconteceu em Itália e em Espanha, a pintura realizada
em Portugal no final do século XVI início do XVII pautou-se pela adopção de
uma gramática tardo-maneirista pelos pintores formados nesse gosto, como
sejam, por exemplo, Diogo Teixeira (cª1540-1612), Fernão Gomes (1548-1612),
Amaro do Vale (1550-1619), Simão Rodrigues (1560-1629), Domingos Vieira Serrão (1570-1632). Estes artistas prolongaram tal formulário até à década de
30 pois, desta época, data o desaparecimento dos últimos mestres referidos.
A partir de cerca de 1600, coexiste, em simultâneo, outra estética designada
como protobarroca “que cedo impôs os seus valores e, através de um novo
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naturalismo baseado no estudo da luz, anuncia decisivamente a dinâmica
do Barroco”4. Todavia, em alguns dos artistas mencionados, detecta-se já a
tendência para a representação de pequenos aspectos naturalistas, sintomáticos de uma mudança plástica em curso.
O exemplo mais importante é o de Amaro do Vale, pintor régio de Filipe III
de Espanha entre 1612 e 1619, do qual há notícia de ter realizado uma viagem a Itália e Espanha, onde terá trabalhado na decoração do Mosteiro do
Escorial (1590) e contactado com os artistas italianos como Frederico Zuccaro, Pellegrino Tibaldi, Bartolomeu Carducho. Infelizmente, não conhecemos
documentação que nos elucide sobre esta fase. Do mesmo modo, o pintor
eborense Pedro Nunes (1586-1637) conheceu directamente os novos modelos estéticos na viagem que empreendeu ao território italiano (1607-1614), influenciando depois todo o ambiente artístico da cidade de Évora.5
No entanto, a geração da mudança está representada por outros pintores
de época posterior (figs. 1 e 2) como sejam André Reinoso (a. 1610 - fal. após
1650), José de Avelar Rebelo (cª 1600-1657), Baltazar Gomes Figueira (16041674), Domingos da Cunha o Cabrinha (1598-1644), que claramente assumiram a estética protobarroca na sua dupla vertente naturalista e tenebrista.
Uma análise geral às obras destes artistas deixa transparecer alterações
significativas na maneira de representar as temáticas. Em primeiro lugar, a
luz recebe um tratamento contrastante a fim de realçar o essencial da cena.
A composição abandona o serpentinatto maneirista para se tornar mais estática a fim de incitar à contemplação. As figuras adoptam rostos e trajes do
quotidiano, o qual é levado inclusive para o interior das cenas religiosas. Os
objectos do dia-a-dia conhecem um tratamento autónomo que deu origem a
novos géneros artísticos como os Bodegones e as naturezas-mortas.
Para a formação estética desta nova geração de pintores concorreram vários
factores de natureza teórico-prática. Em relação ao primeiro ponto, não queremos deixar de referir que, logo em 1615 (muito antes do tratado de Vicente
Carducho e Francisco Pacheco), um autor português procurava actualizar os
valores artísticos do tempo ao escrever uma obra intitulada Arte da Pintura6
Falamos de Filipe Nunes ou, mais correctamente, de Frei Filipe das Chagas,
frade do Convento de S. Domingos em Lisboa, para onde entrara em 1591.
A importância deste tratado deve ser salientada, pois o autor comunga das
mesmas ideias dos tratadistas coevos como, por exemplo, o espanhol Gaspar
Gutiérrez de los Ríos.7
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Na sua obra, Filipe Nunes regista a adopção das novas tendências artísticas,
ao explicar “que cousa seja sombra, e lux na Pintura, e donde se dão”. Assim,
para o autor “as sombras na pintura não são outra cousa mais, que falta de
luz, porque aonde a luz dà fere, sempre alli està mais claro, e aonde ella vay
faltando, logo as sombras se vão seguindo, pouco, e pouco”. Por conseguinte,
os pintores da época tinham ao seu dispor um autêntico receituário não só
de composição, de simetria, e de perspectiva, mas também de fabrico de cores e de aprofundamento da técnica do claro-escuro, na qual se “pode fazer
experiencia de noite á candea.”8. O frade dominicano também se pronunciou
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Fig. 1. André Reinoso, Adoração dos Pastores,
c. 1635, Capela do Menino Perdido, Igreja de
São Roque (Lisboa) © Maria do Carmo Lino
Fig. 2. José de Avelar Rebelo, Menino entre os
Doutores, c. 1635, Capela do Menino Perdido, Igreja
de São Roque (Lisboa) © Maria do Carmo Lino

em relação ao estatuto da pintura e dos pintores, elevando-os às mais altas
categorias artísticas. Desta forma, considera que, em relação à pintura, “...
de tudo o que esta dito, se prova claramente ser esta Arte numerada entre
as liberais, porque se começarmos pela diffinição, Artes liberais se chamão,
por serem Artes com que se exercita o entendimento, que he a parte liure e
superior do homem, ou artes dignas de homens liures, e tambem liberais,
porque só se permitião a homens liures.”9
No que concerne aos pintores, o autor alude à sua importância no panorama
artístico nacional, considerando que “tenhão os pintores lugar muito honrado (...) porque com a honra delle se animem a procurar mayores honras,
e assi dem tambem animo, aos que ouuerem de aprender tal arte”10. Esta
defesa em torno da pintura e dos seus executores pode ler-se também como
um manifesto de solidariedade e à luz de acontecimentos recentes que tinham envolvido artistas importantes da capital. Referimo-nos à petiçâo de 7
de Fevereiro de 1612 que um conjunto de artistas havia entregue na Câmara
Municipal de Lisboa, solicitando “os privilégios de classes dos pintores, e o
«foro de nobreza« para a sua arte, bem como o fim da sujeição à «Bandeira»
corporativa,[que] vale como um verdadeiro «manifesto de classe»”11. Em síntese, podemos dizer que, em termos teóricos e estatutários, estávamos a par
dos pressupostos reivindicativos da nossa vizinha Espanha.
Em relação à aprendizagem prática, refiram-se as viagens efectuadas por
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pintores portugueses ao território espanhol, por exemplo, à cidade de Madrid, onde Domingos da Cunha viria a receber a sua formação na oficina de
Eugénio Cajés que era um “artista de personalidad muy marcada. (...) parezsca en ocasiones dar paso hacia un decidido claro-escurismo. Este es
más contrastado y violento que el de su compañero [Vicente Carducho], pero
no caravaggiesco, sino más bien de tipo veneciano bassanesco (...)12. Também para Sevilha se deslocou Baltazar Gomes Figueira entre 1626-1630, e aí
constituiu família e se formou no ofício de pintor. Nesta cidade frequentou o
círculo artístico de Francisco Pacheco e conviveu com artistas como Juan de
Roelas, Juan del Castillo e Francisco Herrera el Viejo, o qual viria a ser padrinho de baptismo de sua filha Josefa de Ayalla, a pintora de Óbidos13. Temos
notícia ainda, de viagens realizadas por outros pintores como, por exemplo,
Domingos Vieira Serrão, Pedro Vieira, Miguel de Paiva (a trabalhar no Palácio do Buen Retiro), Manuel Franco, Manuel Fonseca, Manuel Henriques
que acorreram aos centros artísticos espanhóis de maior destaque, uma vez
mais Madrid e Sevilha. Embora não esteja documentalmente provado, André
Reinoso, José de Avelar Rebelo e Martim Conrado teriam também viajado até
Espanha, onde contactariam com toda a riqueza artística que ali se concentrava.14
A situação inversa fazia-se também sentir, pois são detectados artistas espanhóis em Portugal como, por exemplo, os Cardenas em Lisboa15, Martim
Valenciano e Bartolomeu Sanchéz em Évora, Andrés de Morales em Santarém, Máteo Coronado em Coimbra, Francisco Monteiro em Braga entre outros que, decerto, contribuíram in loco para a disseminação de novas tendências artísticas.16
Para além da viagem de artistas portugueses pela Europa, a difusão de gravuras de artistas estrangeiros em Portugal, como sejam Jan Saedeler, Lucas
Vostermans, Jeronymus Wierix entre outros, foi um factor determinante na
composição das cenas, no escalonamento dos planos, na representação dos
figurinos, na execução de acessórios e na disposição dos pormenores nas
telas de seiscentos.17

Artistas italianos em
Portugal – o exemplo
de Bernardino del Agua
(act. 1586-1631)

Alfonso E. Pérez Sánchez reivindicou para a pintura naturalista espanhola a
tradição italiana, em particular a veneziana, detentora de “verdad sensible y
de magia ambiental que constituyó lo más singular de la pintura veneciana.
(...) La admiración de los círculos cultos por la pintura veneciana –tan presentes en las coleciones españolas, especialmente en las riquíssimas de la
corona –es buena prueba de como su sensualismo y su veracidade corporal e
atmosférica, atraía y se estimaba ...”18.
Bernardino del Agua, dito Bernardino Veneciano, poderá bem representar
este espírito. Segundo Céan Bermudez, foi um pintor natural da Sereníssima
que chegou ao Escorial na equipa de Frederico Zuccaro em 1585. 19
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Um ano volvido, a equipa é despedida, pois ao Rei não agradou a arte de
Zuccaro, mandando picar “las histórias y tornólas a pintar Peregrino”20 Per-
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demos o rasto documental de Agua neste primeiros anos, mas decerto terá
permanecido em Espanha, talvez sob a protecção de Nicolas Granello (?1593), pintor de Filipe II, de quem Agua foi cunhado e um dos seus executores
testamentários. Entre os anos de 1607-9, é possível que tenha trabalhado no
Palácio del Pardo, mais concretamente nas pinturas da antecâmara do Rei,
campanha dirigida por Júlio César Semín.21 Em 1610, continua a exercer o seu
ofício no mesmo palácio, desta vez sob a responsabilidade do pintor italiano
Vicente Carducho para as obras da galeria do Rei. Desta fase terá restado
um desenho assinado, identificado por Magdalena de la Puerta Montoya, representando Psiqué ante Proserpina, destinado à decoração da antecâmara
do Rei.22
Entre 1612-3 (junho-setembro) foi encarregado de restaurar pinturas a fresco
do claustro principal do Mosteiro do Escorial da autoria de Pellegrino Tibaldi
(1587). Pelo levantamento documental efectuado por Zarco Cuevas, sabe-se
que restaurou a “História de Três Marias ante o sepulcro” que Vicente Carducho havia estado também a restaurar.23 Para além dessas tarefas, executou
de novo os episódios bíblicos: “A Aparição de Cristo a sua Mãe”; “a Assunção
da Virgem”; “Cristo com a cruz às costas”; os dois arcos a fresco que rodeiam os trípticos realizados por Pellegrino Tibaldi; “a Crucificação”; “a Ressurreição” e “a Coroação da Virgem.”
Voltou a pintar a cena da “Anunciação” e, segundo Carmen Frias-Checa, nestas
seis cenas “podemos distinguir claramente el estilo más personal de Bernardino, más cercano a los esquemas compositivos de Zuccaro y con una gama
colorística más suave, muy parecida a la única obra segura que se conoce del
autor, la Última Cena del Convento das Carboneras de Madrid”.24 Ainda trabalhava para o Escorial em 1617, quando foi pago por ter restaurado catorze
estações do claustro principal do Escorial, bem como todos os grotescos e
decorações da Galeria do Quarto do Rei.25 As intervenções nos vários palácios
reais valeram-lhe a designação de “pintor de su magestad”, pois é assim que
vem referido no assento de baptismo do filho Gabriel del Agua (1613)26

Fig. 3. Bernardino del
Agua Última Cena del
Convento das Carboneras
de Madrid
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Recentemente, detectámos na documentação portuguesa duas referências, que julgamos inéditas, à presença deste pintor veneziano em Portugal,
mais concretamente em Vila Viçosa, a trabalhar para o futuro Rei D. João IV
(1606-1656). Com efeito, na memória das despesas que João de Melo Carrilho
(agente da Casa Ducal de Bragança)27 efectuou em Madrid ao serviço do então Duque D. João II poder-se-á ler: “vinte mil reis para gastos ordinários no
serviço de sua Excelência, os quais logo se derão a Bernardino del Aqua para
o gasto do seu caminho”.28 Esta despesa correspondeu à verba de 127 mil rs
levada por via de Diogo Botelho de Matos, de Vila Viçosa a Madrid, no mês de
Junho de 1631. A mesma despesa equivalia a uma combinação prévia entre
o Duque de Bragança e o agente em Madrid, João de Melo Carrilho, datada
de 11 de Maio de 1631 e que teve na figura de António Pais, ex-agente da Casa
Ducal em Madrid (1601-1606) e secretário29 do Duque em 1631, o conselheiro
ideal para elucidar D. João II sobre a melhor escolha artística, uma vez que
o veneziano era, segundo Vicente Carducho, “mui correcto en el dibucho”.30
Pelo trecho da carta onde se menciona o assunto, verifica-se que António
Pais conhecia, desde há muito, o pintor italiano e que este, desde alguns
anos, se queixava de problemas de saúde, nomeadamente de vista, derivado,
decerto, do ofício de pintor fresquista: “com o pintor Bernardino del Agua
falarey em conformidade do que V. Ex.ª me manda ordenar e folgarey que elle
se acomode que no que toca a sua suficiência e ao estado em que est[á] de
vista e de saúde, he o mesmo que o licenciado António Paes vio e elle sabe
melhor qual he a sua pintura e não há em hua cauza e outra novidade”.31 Pela
documentação e respectivo pagamento, somos levados a considerar que o
pintor viajou para Portugal ao serviço do Duque de Bragança, pese embora o
facto de não haver outras referências documentais que nos permitam tecer
considerações mais desenvolvidas sobre o assunto. Podemos, no entanto,
equacionar alguns dados que, no futuro, serão alvo de renovada pesquisa.
A presença de Bernardino del Agua em Vila Viçosa enquadrar-se-á nos preparativos das festas de casamento do Duque com D. Luísa de Gusmão (16131666) da Casa de Medina e Sidónia que se realizaram a 12 de janeiro de 1633,
para as quais existem algumas descrições valiosas. Por exemplo, sabe-se
através de António de Oliveira Cadornega que havia no Palácio “muitos pintores, peritos na arte de pintar, fazendo de óleos finos riquíssimas pinturas,
pera ornato da Capela Real e de Palácio, em que continuadamente atendiam,
por serem assalariados da Casa.32
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À semelhança de todas as festividades matrimoniais da Casa Ducal de Bragança, também o enlace de D. João II proporcionou a oportunidade da decoração de câmaras, oratórios e, quiçá, das Salas dos Encantos da Música (Música Profana) e Cântico dos Cânticos (Música Sacra) (figs. 4 e 5) cujos tectos
receberam decoração fresquista. No presente, torna-se prematuro atribuir à
mão de del Agua obra segura em Vila Viçosa, apesar de existirem cerca de
“onze obras de encomenda Ducal, datáveis entre os anos de 1635 e de 1650
e indiciando todas elas, um mesmo estilo e um mesmo repertório técnicoiconográfico... .”33 Apesar de algumas destas obras poderem ser, face aos
novos dados documentais, recuáveis aos ano de 1631-32, desconhecemos
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Fig. 4. Manuel Franco
(atrib.), Tecto da Sala da
Música Profana, c. 163740?, Paço Ducal de Vila
Viçosa (© J. Real Andrade /
MBCB, Arquivo Fotográfico)
Fig. 5. Manuel Franco
(atrib.), Tecto da Sala da
Música Sacra, c. 1637-40?,
Paço Ducal de Vila Viçosa
(© J. Real Andrade /
MBCB, Arquivo Fotográfico)

tudo acerca da campanha pictórica que Bernardino del Agua ali possa ter
realizado. Por outro lado, ignoramos se viajou sozinho ou acompanhado por
algum colaborador e, de igual modo, não conhecemos como interagiu com
os pintores assalariados da Casa Ducal, a saber Custódio da Costa (act. 15891632), André Peres (1589-1637), Manuel Franco (act. 1626-1650) e, embora não
sendo assalariado, o futuro pintor régio de D. João IV - José de Avelar Rebelo.
Em todo este contexto, um pormenor é importante reter: a necessidade que
o Duque sentiu em melhorar o nível da formação dos seus pintores, seja na
vinda de especialistas a Vila Viçosa, seja no envio de artistas ao estrangeiro
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como é o caso de Manuel Franco que, em 1637, recebeu a mercê de viajar até
Madrid, a expensas de D. João II, para se “aperfeiçoar no dito offiçio da arte
de pintar ... e além disso aprenderá a pintar a fresquo e se achar quem lhe
ensina aprenderá a pintar a tempera...”34 Futuras análise comparativas entre
os trabalhos de del Agua em Espanha e o extenso corpus fresquista no aro
de Vila Viçosa, recenseado em 2008 por Vítor Serrão, poderão trazer nova
luz sobre o assunto, embora não devamos descurar a hipótese de estarmos
perante um paradigma de Cripto-História de Arte.35

A importação de Pintura
e a Família Vasconcelos

Um exemplo de existência de obras estrangeiras em Portugal36 é a série de
pinturas de Vicente Carducho, encomenda para o Convento de S. Domingos
de Benfica em Lisboa (fig. 6)37. Sobre este cenóbio dominicano sabemos que,
a partir de 1624, conheceu grandes obras de ampliação e decoração programadas por Frei João de Vasconcelos (1588-1652), conhecido no século como
D. Álvaro Mendes de Vasconcelos, filho de D. Manuel de Vasconcelos (Senhor
do Morgado do Esporão, Presidente do Senado da Câmara de Lisboa, Regedor da Justiça e membro do Conselho de Estado em Madrid) e de D. Luísa de
Vilhena. Frei João pertencia a uma das famílias portuguesas mais influentes
do tempo, tendo inclusive um irmão - D. Francisco de Vasconcelos 1º Conde
de Figueiró - ao serviço de D. Mariana de Áustria, mulher de Filipe IV de Espanha, na qualidade de mordomo-mor.38
Em 1637, Frei João de Vasconcelos viajou até Madrid na qualidade de Inquisidor apostólico. Além de assuntos inerentes ao cargo, cuidou em procurar
artistas capazes de executar obras ao natural para a decoração do templo
de S. Domingos de Benfica. Estas indicações terão sido fornecidas pelo seu
irmão que estava ligado à campanha de obras de uma importante instituição
religiosa madrilena: a igreja de Santo António dos Portugueses. Esta deve-se
à vontade de D. Manuel de Moura Corte Real, 1º Marquês de Castelo Rodrigo
que, para o efeito, contratou artistas espanhóis de relevo no panorama artístico. A traça da igreja de planta elíptica foi entregue a um jesuíta, Pedro
Sanchéz e, mais tarde, ao arquitecto Gomez de Mora.
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Em relação ao programa iconográfico, “este assentava nas telas das capelas
inferiores, na escultura, e também na ordem gigante prevista por Sanchéz,
com capitéis altos de folhas de palma que constituem uma indicação preciosa acerca do género de iconografia que, desde o início, estava prevista para
a Igreja: não se tratava de facto de um simples programa antoniano, mas de
uma teoria de Santos e mártires”.39 Nomes como os entalhadores Juan Garrido, Miguel Tomás e os pintores Francisco Pineda, Vicente Carducho e Angelo
Nardi estiveram à frente da primeira campanha decorativa. Para o altar-mor,
foi pintado um retábulo alusivo à vida de Santo António com obras de Pineda e
de Carducho. Para os altares do templo foram projectadas pinturas de Santos
portugueses, das quais só foram executadas por Eugénio Cajés em 1631 as de
Santa Isabel e de Santa Engrácia40. A escultura de Santo António foi entregue
a um português Manuel Pereira (1588-1683), cuja contratação foi estabelecida
por intermédio de D. Francisco de Vasconcelos, irmão de Frei João.41 Os no-
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mes de Vicente Carducho e de Manuel Pereira estarão presentes com obras
no cenóbio dominicano lisboeta, facto este que comprova o gosto de Frei João
pela decoração de Santo António dos portugueses.
Ao longo das nossas investigações, deparámo-nos com algumas informações
que julgamos inéditas acerca do património artístico dos Vasconcelos. Um
dos assuntos que ocupou o tempo de Frei João em Madrid relacionou-se com
o processo de partilhas dos bens de seu pai D. Manuel, falecido em 1637, pois
D. Francisco de Vasconcelos seu irmão havia sonegado bens ao inventário
que mandou fazer à herança paternal. A agravar o problema, parte dos bens
era pertença da segunda mulher de D. Manuel de Vasconcelos, D. Helena de
Noronha, senhora de grande riqueza e instituidora do Morgado do Esporão
em Évora. À revelia dos herdeiros, D. Francisco de Vasconcelos apoderou-se
de todo o recheio. As lutas patrimoniais envolveram outros herdeiros, em
particular, D. Filipa de Mendonça, irmã do Conde de Figueiró, casada com D.
Luís de Lencastre que em Madrid lutava judicialmente contra o cunhado em
representação de sua mulher. Existe um extenso inventário de vários objectos
de uso pessoal, desde roupas de cama, a jóias e vestidos, até obras de arte.42
Essa listagem contém ainda informações ligadas às partilhas que couberam
a Frei João de Vasconcelos. Com efeito, o jurista, que tratou do caso e que
copiou esses extensos róis e cartas trocadas entre os herdeiros, fala do legado da pintura do frei dominicano que, facto curioso, foi trazido para Portugal
juntamente com as ossadas de seu pai: “A despesa de se levar a ossada não
pode ser grande porque foi em hum fardo em hum carro fretado com pinturas
para Bemfica e a coriosidade de o levare a Lisboa e o tornare a trazer hade
ser por conta de quem a fez e a esse respeito tudo o mais. E nem hum maravedy se hade exceder do lemite da Ley nem se hade perdoar a prova de que
cada conta necessita.”
Sabemos pelo inventário do espólio de D. Helena de Noronha que a família
possuía, em Évora e Marvila, cópias dos Meses de Bassano, de pinturas re-

Fig. 6. Vicente Carducho,
Adoração dos Pastores, c.
1626?, Igreja do Convento
de São Domingos (Lisboa)
© Paulo Pinto
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ligiosas de Carducho, de Cajés, de Ticiano e de outros autores italianos não
especificados, e que eram reclamadas pelos restantes herdeiros: “Seis cópias da mão de Carducho e de Eugenio Caixes que o Arcebispo de Lisboa [D.
João Manuel de Ataíde?] fez copiar para o Conde [da Atalaia?] seu irmão que
bem vale seiscentos cruzados por serem do Escurial e, destes pintores, e originais de Tessiano e de outros pintores famosos.” A Frei João de Vasconcelos
couberam algumas pinturas, embora não tivessem sido discriminadas quais:
“o legado das pinturas ao Padre Frei João paresse que necessitaria de averiguação do que continha a verba com o consentimento dos herdeiros da tersa
e ver o que se excedia a forma da dispozição que falla em resto de pinturas,
e não sei se dis imagens“. Temos também conhecimento que, numa outra
cópia de inventário dos bens de D. Helena de Noronha, foram feitos à margem
dela comentários sobre o valor de pinturas: “E por quadros semelhantes se
pedem r dous e tres mil reales nesta corte, e senão achão sendo de Carduche, e de Caixés. (...) Valem estas couzas [retábulos de Marvila] maiz de tres
mil cruzados, fazendosse justas avaliasoys e vendendo-se em almoeda”43.
Perante este conjunto de novas informações, ficamos a saber que o Convento
lisboeta de S. Domingos de Benfica constituiu um importante núcleo de pinturas de autoria dos artistas mais marcantes do primeiro naturalismo espanhol, não só pelas encomendas efectuadas por Frei João de Vasconcelos, mas
também pela herança legada por via paterna.
O registo concreto de chegada de pintura estrangeira a Portugal documentanos, com segurança, a existência de uma fonte directa de formação (e inspiração) artística para os nossos pintores. Entre eles, podemos citar o exemplo
do futuro pintor régio de D. João IV - José de Avelar Rebelo –, que habitava
perto de S. Domingos, e o de Domingos da Cunha o Cabrinha (1598-1644)
que trabalhou para o Inquisidor-Geral D. Francisco de Castro (1574-1653) nas
obras de uma nova Casa de Noviciado e nas de um Palácio para esse Inquisidor junto àquela igreja de Benfica: “Erão suas obras mui buscadas por
singulares, e com especialidade os retratos, que os fazia mui naturaes, de
que teve grandes luevos. Não havia fidalgo que não procurasse ter em suas
salas e galerias pinturas de sua mão: em grandissima estimação as tinhão
D. Francisco de Castro, Inquisidor Geral, D. Manuel da Cunha, Capellão Mor,
o Conde Camareiro Mor, e outros ...”44.
O conhecimento dos inventários agora revelados dos Vasconcelos levantanos um segundo ponto relacionado com o recheio artístico da família Lencastre. As obras pictóricas hoje presentes nas paredes do Oratório do Palácio de
Santos em Lisboa (actual embaixada de França) remeter-nos-ão para parte
da herança de D. Manuel de Vasconcelos e também para o gosto coleccionista
de D. Luís de Lencastre que, de Madrid, terá enviado pinturas para o ornamento da sua residência em Lisboa45.
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Com efeito, um inventário de pinturas da família realizado em 1830 atinge o
número de cerca de 207 peças, excluindo a contabilização dos “vários Painéis
do Oratório pregados nas paredes avaluados 96r000”. Infelizmente, a autoria
das pinturas não foi registada, falta esta que não permite avaliar as opções
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coleccionistas da família que adquiriu diversos espécimes artísticos ao longo
dos anos. Todavia, a variedade temática é considerável e registam-se desde
pinturas religiosas e retratos familiares a bambuchatas, batalhas, paisagens,
naturezas-mortas e cenas mitológicas.
Outro inventário bem conhecido é o da colecção dos Marqueses de Penalva,
o qual tem a particularidade de ter sido realizado, em 1758, pelo pintor Francisco Vieira Lusitano que foi mais rigoroso na discriminação da autoria das
obras46. A variedade temática é também um factor a ter em conta no citado
rol, bem como a presença de pintores portugueses seiscentistas - Diogo Pereira e Marcos da Cruz - a par de pintores estrangeiros como Ticiano, Luca
Giordano, Tintoretto, El Greco, David Teniers, Stoop, Rubens e Ribera. Esta
última referência ao pintor espanhol reveste-se de grande importância, pois
a notícia de que existiam, em colecções particulares, obras de “estillo José
Ribera, chamado Espanholeto” remete-nos para a presença de obras ligadas
ao estilo caravaggesco e à forma como em Portugal a obra deste pintor foi
recebida.47 A questão do caravaggismo no nosso país torna-se complexa, embora nos últimos anos se tivessem detectado duas obras atribuídas a Miguel
Ângelo Merisi em Portugal, nomeadamente na pinacoteca do Dezembargador
Diogo Marchão Temudo48 cuja descendência era aparentada com D. Tomás de
Noronha e Nápoles, Juiz da Academia de S. Lucas entre 1685 e 1687. Estas
bem poderão ter sido adquiridas pelo seu amigo Mendo de Fóios Pereira,
diplomata português em Madrid na década de 80, onde adquiriu para o Marquês de Fronteira pinturas de Rubens para adornar a sua Galeria de Pintura,
hoje conhecida como a Sala das Batalhas no Palácio Fronteira.49 Além disso
está por determinar a natureza da ligação (e as suas consequências) que
Onorio Longhi, arquitecto e amigo de Caravaggio, mantinha com Espanha e
Portugal para onde terá viajado entre 1598-1611.50 De igual modo, a presença
entre nós de Francesco Gentileschi (1642), filho de um célebre «caravagista»,
“na qualidade de pintor do rei de Inglaterra e de mestre de peças de artilharia
de D. João IV”51 e a sua hipotética influência nos meios artísticos lisboetas
não estão devidamente esclarecidas, apesar de considerarmos que a sua turbulenta passagem por Lisboa não seja, por si só, suficiente para as opções
de tenebrismo caravaggesco. Para além de Gentileschi foi por nós detectado
outro pintor de origem italiana em Portugal, de nome Francesco Ravena que
retratou D. João IV, mas só conhecemos a obra através de uma gravura à
guarda da Biblioteca Nacional de Áustria.52
Por último, as viagens empreendidas por pintores nacionais ao território vizinho terão proporcionado contactos com o caravaggismo, quer por via directa,
pela observação das colecções reais e particulares, quer por via indirecta,
pelo contacto com obras de continuadores do estilo como acontecia, por
exemplo, em Sevilha com as pinturas de Ribera presentes, a partir de 1626,
na colecção do Duque de Alcalá.53
Embora os factos anteriormente descritos sejam uma base de estudo a considerar no futuro, a análise da pintura portuguesa da centúria de seiscentos
não deixa transparecer as influências directas do caravaggismo. Pensamos
que a pintura do tempo colheu da lição de Caravaggio apenas o gosto pelo
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claro/escuro e rejeitou o dramatismo, a violência e a falta de decoro presentes na obra legada por este pintor. Segundo Luís de Moura Sobral, “o tenebrismo naturalista na pintura portuguesa é de raiz exclusivamente hispânica
e não deriva directamente do caravaggismo, mais refinado e mais complexo.
Este último implica uma interiorização e uma democratização do sentimento religioso, por um lado, e por outro lado, uma concentração dramática da
composição (meias figuras, fundos escuros, luz oblíqua vinda do exterior do
quadro) inexistente na pintura portuguesa e também não muito frequentes
em Espanha.”54
Em suma, a questão da circulação de artistas, do coleccionismo particular
e da importação de obras de arte constituem fontes relevantes de formação,
inspiração e disseminação de correntes estéticas renovadas, num País que,
em termos artísticos, se situava na periferia dos grandes centros irradiadores. Desta forma, justifica-se a afirmação de Vítor Serrão que também entendeu que “os nossos pintores do dealbar de Seiscentos preferiram sempre a
sedução pela parte mais “decorosa” dos toscano-lígures reformados, filtrada
através de pintores Sevilhanos, caso de Zurbarán e de Juan del Castillo, e
madrilenos, caso sobretudo de Eugénio Caxés e de Vicente Carducho (...),
ou ainda de Juan Bautista Maino (...). As pinturas de André Reinoso, são influenciadas pela lição de Eugénio Caxés e de Carducho, respiram um pouco
dessa modernidade, mais atenta aos naturalismos de importação toscanoveneziana.”55
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