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Resumo       O presente trabalho pretende constituir uma reflexão sobre o entendimento 
de Ramalho Ortigão sobre Arte, dando-nos a conhecer um dos aspectos mais 
interessantes e brilhantes da obra do autor.
Partindo de uma leitura cuidada e atenta de algumas das suas principais 
obras, iremos procurar revelar a forma apaixonada como Ramalho Ortigão se 
interessou pelos estudos de arte. Não esquecendo os princípios que 
nortearam o seu pensamento e sua própria vivência, sobretudo, no último 
quartel do século XIX, não deixaremos também de definir os vectores mais 
importantes no domínio das ideias e do pensamento. 



Keywords            Critical of art, national identity, memory, patrimony, cultural heritage, 
                                national art

Abstract              The present work  intends to constitute a reflection on  the  agreement  of 
                              Ramalho Ortigão on  Art, being taken  us  to  know it  one of the most  
                              interesting and shining aspects of the workmanship of the author.
                              Leaving of a  well-taken care of  and intent reading of some of  its main 
                              workmanships, we  will go to  look for to disclose  the form gotten passionate
                              as  Ramalho Ortigão  if  it interested  for  the  art studies. Not forgetting the 
                              principles that had guided its  thought and  its proper experience, over all, in
                              the last quarter of the  century  XIX, we  will  also not  leave  to  define the 
                              vectors most important in the domain of the ideas and the thought.
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INTRODUÇÃO

Considerado, por alguns, como um dos autores mais representativos da nossa Literatura, no 

século de oitocentos, Ramalho Ortigão ocuparia, contudo, um lugar singular no panorama literário 

português.

As suas memórias, as suas ideias e as suas próprias vivências e relações, estabelecendo um ou 

mais caminhos na descoberta e na desconstrução das imagens que captou da realidade, sempre se 

justificou pela tentativa de decifrar e compreender o enigma ou enigmas do seu tempo.

A sua obra, densa de referências intertextuais e enciclopédicas, provando o seu gosto pela 

cultura, pela literatura e pela arte universais, pela filosofia e pela ciência, oscila entre a sobriedade do 

registo realista (e crítico) que conseguiu imprimir em muitas das suas páginas, e a exuberância, por 

exemplo, do universo digressivo das impressões de viagens que tão bem soube revelar em obras 

como Em Paris (1868) ou em A Holanda (1883).

Na verdade, o gosto e a paixão de Ramalho Ortigão pelas viagens iria acompanhá-lo desde 

sempre, sendo esta uma das facetas mais interessantes da sua personalidade e da sua obra.

De entre os muitos locais que visitou, quer percorrendo o nosso país de norte a sul1, quer 

pelas inúmeras viagens que fez pela Europa, nunca deixava de observar e contemplar a beleza das 

paisagens naturais de cada região e de descobrir os costumes e tradições nacionais.

Os apontamentos e pequenas notas que registava afincadamente, em pequenos blocos de 

folhas, sucediam-se quase cronologicamente, fazendo de cada viagem uma etapa da sua caminhada 

pelo conhecimento e pela compreensão da realidade do seu tempo,

E, perante a exuberância das descrições e divagações críticas, descobria-se nele um 

sentimento mais profundo: o patriotismo do autor.

Na verdade, o entendimento que tem sobre a questão da identidade nacional era muito claro: 

Ramalho entendia que uma nação era uma entidade colectiva, dotada de uma idiossincrasia própria, 

obedecendo a um conjunto de parâmetros e caracteres (parâmetros ideológicos, políticos, mentais, 

entre outros) que diferenciavam uma colectividade, e que criavam um certo de sentimento de 

‘irmandade’ entre todos os seus elementos.

                                                
1 O interesse e entusiasmo pelo nosso país ficaria, aliás, bem presente em obras como O Culto da Arte em Portugal (1896),
Banhos de Caldas e Águas Minerais (1875) ou As Praias de Portugal (1876), revelando-se um fervoroso defensor do 
património natural e cultural do nosso país.



4

Por outro lado, a questão ganhava outros contornos, à luz da ideologia nacionalista (com uma 

forte matriz tradicionalista) que parecia emergir, passando agora para o plano cultural: a busca de uma 

identidade artística nacional.

Nesse sentido, Ramalho entendia que existia um comprometimento da arte com a história, a 

vida e as aspirações do povo português.

Ou seja, esse comprometimento, enquanto expressão do nosso temperamento, da nossa 

cultura e das nossas capacidades criadoras, permitia definir-nos e integrar-nos na nossa realidade 

vivencial e histórica.

Nesse sentido, e à luz da corrente nacionalista que preconizava um regresso às origens da 

nossa história e cultura, a questão seria debatida em torno de duas teses: uma, a de provar a 

existência de uma «escola portuguesa de pintura», obrigando-nos a recuar no tempo até ao século 

XV, para aí ‘descobrirmos’ a génese da pintura primitiva portuguesa e, outra, no campo da 

arquitectura, a de provar a existência de um estilo nacional que representasse a alma e o espírito da 

nação e do povo português.

No entanto, e como teremos oportunidade de analisar, tanto num caso como noutro, a 

questão não foi pacífica nem reuniu o consenso geral, dado que as opiniões, entre os críticos2, 

divergiram muito.

Por outro lado, conhecer o nosso passado, descobrir as nossas raízes e divulgar e preservar as 

nossas tradições e costumes era, também, defender a nossa individualidade, enquanto povo, e 

conhecer a nossa história íntima, enquanto nação livre e autónoma (património espiritual da nação 

portuguesa).

Sendo assim, na esfera destes princípios e referenciais, entender o conceito de património 

(face visível da nossa identidade, porque representa ou é a expressão da capacidade criativa de um 

povo), enquanto marca cultural e histórica de um passado que se deseja preservar e consolidar, 

pressupunha não só o avivar da consciência nacional, mas, sobretudo, a necessidade de preservar a 

memória da nação.

No fundo, descobrir o sentido e significado do nosso património3, das nossas vivências e 

tradições, ao longo da História, era revelar tudo aquilo que nos identificava e nos definia enquanto 

povo.

                                                
2 Neste sentido, procurámos contextualizar o melhor possível, por forma a conseguirmos traçar um quadro geral daquelas 
que foram as principais teses ou teorias apresentadas, no tempo de Ramalho Ortigão. Entendemos fazê-lo, pois só assim 
se compreenderia melhor a posição de Ramalho face a esta questão e o lugar que ocupou a nível da crítica de arte.
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Curiosamente, Ramalho4 Ortigão foi, no seu tempo, um dos autores e intelectuais5 que mais 

se debateu contra o aflitivo estado de ruína e de degradação de muitos dos nossos monumentos 

nacionais (como descreveria, a dado momento, numa das suas obras), numa altura em que se 

acentuava o crescente interesse histórico e artístico pelos monumentos, vestígios materiais de um 

passado, símbolo de cultura e de identidade nacional.

Não sendo um ‘fenómeno’ exclusivamente nacional, não deixaremos, contudo, de traçar um 

breve quadro de alguns dos momentos mais importantes, a nível de políticas de conservação de 

monumentos em Portugal.

Noutro sentido, não deixaremos de analisar o significado e importância que tais propostas 

legislativas tiveram dentro da política de protecção e classificação dos monumentos, além de 

procurarmos compreender e conhecer algumas das teorias e práticas ao nível da intervenção 

patrimonial (reabilitação e restauro de monumentos nacionais), não só em Portugal, como noutros 

países.

Noutro prisma, ainda que no mesmo enquadramento ideológico (no quadro da corrente 

nacionalista), reforçava-se a necessidade de legitimar determinado princípio (criação e afirmação de 

uma arte genuinamente nacional), procurando descobrir as novas manifestações do génio artístico da 

nação, testemunho irredutível e tangível da nossa identidade.

Na pintura, dar-se-ia início a um novo ciclo, marcado por uma nova estética, o Naturalismo, 

passando a paisagem a ser o motivo principal a representar. 

A fidelidade aos princípios do ‘ar-livrismo’ definiu, em certa medida, a actuação nos limites 

de um universo plástico próximo da Escola de Barbizon, de onde viriam a emergir os primeiros 

pintores da geração realista, e que iriam exercer enorme influência em alguns dos nossos artistas, no 

século de oitocentos.

                                                                                                                                                   
3 Partindo de conceitos como ‘património’, ‘história’ e ‘identidade nacional’, procurámos traçar o percurso do valor, 
significado e papel dos monumentos históricos no Portugal de oitocentos. Na verdade, desde o século XVIII, mas, 
sobretudo, no início do século XIX, o crescente interesse histórico e artístico pelos monumentos, testemunho vivo de um 
passado que nos é comum, onde nos reconhecemos e com o qual nos identificamos, levar-nos-ia a repensar toda uma série 
de medidas, com vista à preservação e conservação do nosso património.
4 Ramalho propôs um inventário do património arquitectónico e artístico da nação e a sua classificação, com o objectivo 
de preservar o nosso legado patrimonial (herança do nosso passado), espaço e instrumento da memória colectiva.
5 A tomada de consciência por parte de personalidades da época (entre eles Alexandre Herculano e Almeida Garrett) que 
denunciavam a degradação progressiva dos bens culturais, por terem sido votados ao abandono e à incúria, como 
consequência de factos políticos, económicos e sociais ocorridos na época, ganhou maior relevo. Na verdade, na segunda 
metade do século XIX, tendo consciência da gravidade da situação, procuraram-se adoptar medidas no sentido de impedir 
essa mesma degradação, ensaiando modelos e formas de gestão relativas à recuperação dos bens culturais.
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Nesse sentido, não deixaremos de conceder alguma atenção a dois pintores que se revelariam 

fundamentais no percurso do naturalismo em Portugal: Silva Porto e José Malhoa.

Por último, entendemos centrar o nosso olhar na figura e obra de Rafael Bordalo Pinheiro, 

um dos representantes mais notáveis da arte nacional, de todos os tempos.

Tendo assumido desde o ano de 18836 o controle da Fábrica das Caldas da Rainha, Bordalo 

Pinheiro viria a desempenhar um papel importantíssimo na reabilitação de uma indústria e de uma

tradição de séculos que se havia perdido no tempo.

Na verdade, a Fábrica das Caldas da Rainha seria um dos projectos mais ambiciosos e mais 

bem sucedidos de toda a história da arte e da indústria nacionais.

Recuperando as formas antigas e os motivos da louça tradicional das Caldas da Rainha, 

contudo, Bordalo Pinheiro deu-lhe uma feição única e singular, conferindo-lhe um valor estético 

nunca antes alcançado, e que se revelaria, também, como uma das formas mais originais da arte 

nacional.

Obedecendo a esta estrutura e diante de toda uma série de elementos que fomos reunindo 

(entre eles, alguns documentos do espólio de Ramalho Ortigão), procurou-se criar uma certa linha 

de coesão e de unidade, por forma a que nada surgisse ao acaso ou de forma deformada e artificial.

No entanto, mais do que teorizar em torno da sua obra e da sua escrita, apenas procurámos 

desvendar e compreender um pouco melhor o pensamento de um homem que, sensível ao seu 

tempo, não deixaria nunca de nos revelar uma das facetas mais íntimas e curiosas da sua obra: o seu 

gosto e interesse pela Arte e pela Estética.

Sendo apenas uma das ‘leituras’ possíveis, dada a densidade e complexidade da sua obra, 

reconhecemos, contudo, que apenas se deu início a um projecto de estudo e de pesquisa mais vasto.

                                                
6 Muito embora, só dois anos depois, em 1885, daria início à sua actividade. 
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1. Um perfil singular

«[…] esprit curieux de toutes choses,

s’est intéressé aux aspects les plus variés

dela vie de son temps.»

Pierre Blasco

Ramalho Ortigão1 foi uma das figuras mais marcantes da segunda metade do século XIX e um

dos representantes mais notáveis de uma geração ilustre, que deixaria uma marca inegável no

panorama das letras e da arte nacionais.

Na verdade, Ramalho Ortigão é a expressão viva e mais próxima do devir histórico do seu

tempo, da sua época, na nossa Literatura e na nossa Cultura.

A sua obra, como o reflectir de uma época, que se prolonga por mais de cinquenta anos,

oscilando entre momentos de maior ou menor efervescência política e de ideias, de convicções e de

desejos, constitui um espelho da encruzilhada finissecular que ele próprio viveu.

Em toda a sua obra, multifacetada, diversificada, fruto do individualismo e das liberdades

históricas, encontramos a sua modernidade que é adjuvada pelos seus pensamentos e reflexões e

denunciada na sua escrita.

O seu interesse pelo estudo minucioso de outras realidades e de determinados assuntos, em

especial, da realidade nacional, mais tarde, alargar-se-ia a um vasto campo de interesses e de

curiosidades:

1 Ver anexo fig.1. Fotografia de Ramalho Ortigão, publicada na revista Portugal-Brasil, no ano de 1900.



8

«Se, porém, atentarmos nas suas predilecções espirituais, na sua compreensão e exteriorização do

conforto e da elegância, no aprumo da sua pessoa e grave gentileza das suas maneiras; se nos

lembrarmos do seu rebarbativo orgulho de intelectual que tem por obrigação ler tudo, saber tudo,

com tudo entreter o público, apoderar-se de todas as ideias, observar todos os fenómenos sociais,

criticar todos os usos, sorrir de todas as hierarquias humanas, escarnecer de todos os ridículos e

ridicularizar todas as coisas […]»2

Na realidade, a obra do autor reflecte também o ‘apropriar’ de influências a nível do

pensamento, uma vez que o próprio ambiente do século XIX teria sido propício e favorável a

determinados princípios político-sociais e filosóficos de que Ramalho viria a deixar-se influenciar e

que iria marcar, de alguma forma, não só o seu percurso literário, mas também a sua vivência, ao

longo dos anos:

«O século XIX foi uma época de extraordinário impulso da inteligência e do saber […] Ramalho

Ortigão […] sente que a política é aspecto secundário e derivado, e que o valor da cultura e da

nobreza de carácter são revelações muito mais altas da actividade humana, condicionantes da primeira

e não condicionadas por ela. Todas as circunstâncias dão à sua obra uma alacridade e um vigor nem

sempre estimados no seu mérito real. Certas páginas evocadoras são literariamente admiráveis, sem

contar com a nobre sensibilidade que as enforma […]»3

Na verdade, a convivência e a presença em determinados círculos e ambientes sociais e

culturais, da altura, desenvolveu largamente o seu espírito.

A sua cultura «senão profunda, bastante extensa e selecta», enciclopédica, diríamos nós,

pelos múltiplos interesses, entre a literatura e os costumes, entre a história e as viagens, entre a arte e

a filosofia, e pela forma como sabia entrar, sem arrogância e pedantismo, em questões do espírito

moderno, garantindo a individualidade e a independência das suas opiniões, ou pela relativa facilidade

com que submetia o seu ponto de vista sobre questões de qualquer ordem, revelava, por outro lado,

a «acuidade e elasticidade notável da sua inteligência»4.

A sua consciência revelava muito do que era a sua visão do mundo, do homem e da sociedade

e aquilo que, verdadeiramente, o animava: procurar ‘renovar’ a sociedade portuguesa, fazendo

regressar a ela aqueles valores outrora perdidos.

2 ARANTES, Hemeterio, Ramalho Ortigão, Lisboa, Livraria Ferreira, 1915, p.32.
3 ALMEIDA, Vieira de, «Ramalho Ortigão», Estrada Larga, 1, Porto, Porto Editora, s.d., p.261.
4 COELHO, António do Prado, «Ramalho Ortigão», sep. Revista de Educação Geral e Técnica, Conferência realizada em
sessão pública da Sociedade de Estudos Pedagógicos, 1916, p.12.
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Através dos seus livros, o espírito do autor vem-se desdobrando em diferenciações

sucessivas, naquele mesmo primitivo sentimento, já tão presente em Ramalho, a ideia, clara e nítida,

da sua ‘missão’:

« […] é um espírito curioso e ilustrado que evangelicamente arranca, debaixo do alqueire da

ignorância, a candeia acesa do saber, e a revolve perante os olhos deslumbrados dos circunstantes

como um farol de redenção – diletante por inclinação e acção, que leva de porta em porta o encanto e

o préstimo das ideias novas […]» 5

Todos os seus livros são a exteriorização espontânea, natural e inevitável, da sua alma, pelo

que em muitos deles encontramos não só o seu pensamento mas, sobretudo, o seu sentir mais forte,

face a tudo aquilo que o move e tudo aquilo que o rodeia:

«É que os seus livros eram, em mais um caso, indicadores naturais da sua personalidade ou do seu

carácter, de franca e perfeita lisura. Era preciso falar- lhe, conhecê-lo ou vê-lo, ao menos, caminhar na

rua. Irradiava poder e indesmentida soberania. Original e vigoroso, elegante, correcto,

desembaraçado e natural, marcava, com nitidez, a sua individualidade em tudo.»6

Na sua obra, podemos encontrar inúmeras páginas repletas de apontamentos, notas e

considerações, resultantes de estudos e reflexões a que o autor se entregou durante anos, e onde se

descobre, a cada passo, uma linha comum, onde a originalidade do autor e a sua personalidade se

fundem num só.

Na verdade, o sentido que deu à sua obra e à sua escrita são os elementos estruturantes de

uma identidade que marcou os momentos fulcrais e decisivos do seu percurso, como homem e

sempre como escritor.

Muitas das páginas dos seus livros encerram uma lógica que se prende com o seu

temperamento, além de que nelas se pressente o caminho seguido, desde o primeiro momento,

desde os primeiros instantes em que se dedicou às letras.

Na verdade, os primeiros tempos dedicados à escrita foram passados em redacções de jornais,

enquanto jornalista, actividade que, como mais tarde, se viria a constatar, havia-lhe disciplinado, de

certa forma, a escrita.

5 Idem, ibidem, pp.32-33.
6 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, p.27.
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Nesse sentido, Joaquim Costa, a dado momento, faria referência a esse período que, no seu

entender, teria marcado, de forma decisiva, a sua personalidade e temperamento, bem como a sua

escrita:

«[…] foi na incessante renovação da escrita, à mesa das redacções, que se temperou a sua prosa,

nasceu a sua facilidade, e se foi adestrando, para responsabilidades mais altas, a pena inquieta que

progressivamente se acostumou a dominar todas as hesitações, pela necessidade fremente de realizar

sem descanso pelo processo quase febril e vertiginoso da improvisação.» 7

Por outro lado, e num momento um pouco mais à frente, o mesmo autor sublinharia o facto

de, se nos primeiros tempos a escrita parecia hesitante, depressa deixaria de lado a preocupação

excessiva com o registo vernáculo da língua, centrando-se, cada vez mais, nos temas que iria tratar:

«Se a prosa lhe saía, a princípio, menos airosa e desenvolta, e vinha ainda penetrada de uma excessiva

preocupação vernácula, que denunciava um trato profundo com os melhores mestres da língua, a

verdade é que o escritor se ia progressivamente adestrando e tornando mais original, abrindo caminho

e rasgando clareiras, até que as suas magníficas possibilidades de expressão fossem atingindo, na

vertigem incessante do trabalho, solidez, consistência, segurança, clareza e vibração invulgares.»8

Eça de Queirós, por seu lado, seria um dos poucos autores que melhor descreveria o estilo

que definia a escrita de Ramalho, realçando as suas virtualidades literárias:

«[…] a glória de Ramalho é o estilo, e as suas concepções satíricas. É, sem dúvida alguma, o estilista

mais poderoso de Portugal: tem uma linguagem viva, colorida, bem cunhada, de uma grande

elasticidade e de uma grande solidez, ferindo admiravelmente, colando-se à ideia como um estofo, ao

mesmo tempo prática e resplandecente.»9

Num outro momento, chamaria a atenção para a dimensão plástica da escrita de Ramalho

Ortigão, sobretudo, pelo apelo descritivo de algumas das suas páginas10, levando-nos mesmo, por

breves instantes, a recordar algumas passagens em algumas das obras de Júlio Dinis.

7 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, p.23.
8 Idem, ibidem, p.24.
9 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, editores, 1909, p.45.
10 A este respeito, ver anexo fig.13. A descrição atenta de todos os pormenores e detalhes, o sugestivo das imagens que
sugerem alguma proximidade (e mesmo intimidade) com o meio e com as personagens que descreve. Apesar da
simplicidade do tema, Ramalho consegue criar um ambiente único.
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Na verdade, em algumas das suas páginas, era possível vislumbrar e descobrir o mesmo tipo

de imagens e de sensações que encontramos na obra de Ramalho.

No entanto, Eça entendia que Ramalho, pelo ‘realismo’ que conferia à sua escrita,

ultrapassava o autor de A Morgadinha dos Canaviais:

«É um grande paisagista, por exemplo. Diz-se geralmente que Júlio Dinis é o nosso paisagista. Júlio

Dinis, com efeito, faz sentir admiravelmente a impressão genérica da paisagem: sente-se bem a

grandeza nobre da montanha, quando lá nos leva, sente-se bem o plebeísmo humilde do faval, quando

no-lo faz atravessar. Mas Ramalho dá-nos o realismo da paisagem. O outro é um Fromentin, menos a

cor. Este é um Corot, com mais relevo […] Certas pequenas paisagens das Farpas são prodigiosas: é a

natureza surpreendida em flagrante, com o tom, o verde, o luminoso, o esfumado ou o saliente, o

fresco ou o tórrido: na sua pena há um pincel. A mesma maravilhosa execução na reprodução ou na

criação de tipos, de figuras, sobretudo dos que têm um destaque cómico: com um traço sóbrio,

intenso, incisivo, põe o personagem em vida, num relevo indelével.»11

Por outro lado, Manuel da Silva Gaio iria um pouco mais longe, realçando o facto de o autor

demonstrar sempre uma profunda afeição pela língua portuguesa, que se traduzia na sua virtuosidade

e saber linguístico:

«Ramalho, o censor, alia numa congruência equilibrada o cosmopolitismo ao congenialismo; domina-

o o instinto racial e tópico, sempre um castiço – lusista no verbo, na paisagem e na arte. Ama a língua,

lavrante mais que perfeito do ‘custoso metal que as falas doira’, burila-a e recama-a como uma jóia,

trabalha-a e ajusta-a como uma ferramenta, aguça-a e tempera-a como uma arma. Prosa admirável

aquela, dúctil, claríssima e mordente; frase real e objectiva, arrepiada de sal e de pitoresco; às ordens

um léxico profuso e pronto; salta- lhe sempre da pena sem esforço o vocábulo devido, em propriedade

absoluta de significado, cor e sonoridade […] Um prestidigitador da locução, um estilista e um

linguista nivelado aos maiores, um dos instauradores magnos da moderna prosa portuguesa.»12

A diversidade, não só pelas formas que adoptou no seu discurso, mas pela variedade de temas

e de assuntos que percorreu, e que se estendem ao longo de toda a sua obra, acaba por ser uma

característica de Ramalho Ortigão, convertida depois em unidade, a unidade que procurava na sua

obra e que, como ele próprio admitiria, nos últimos anos, havia-lhe permitido alcançar a tão almejada

síntese de pensamento.

11 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, editores, 1909, p.46
12 JORGE, Ricardo, Ramalho Ortigão, Lisboa, s.ed., 1915, pp.44-45.
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Por outras palavras, a sua obra inteira, vista como uma unidade, mas uma unidade que

evoluiu e progrediu.

Contudo, mudar de posição e de atitude ocorria, muitas vezes, não por uma incoerência de

pensamento ou por falta de um conhecimento mais profundo sobre determinado assunto, mas por

razões que se prendiam com o evoluir13 natural do seu pensamento, acompanhando os tempos e as

constantes mutações da sociedade sua contemporânea.

Mudar de opinião sem motivo justo e racional seria incoerência, mas mudar por uma

evolução natural do espírito, ou fundada na razão, seria já, pelo contrário, um esforço de coerência.

Nesse sentido e, segundo as palavras de Joaquim Costa, o autor nunca tivera um momento de

incoerência consigo próprio ou de perplexidade perante determinada realidade:

«A sua obra é um monumento de lucidez, de coerência e de dignificação. Se mudou de ideias algumas

vezes, e isso é próprio das mais nobres inteligências e dos caracteres mais elevados, que não aceitam

incondicionalmente a imposição coercitiva das opiniões absolutas e antes têm de as subordinar às

possibilidades morais e sociais de cada momento, o certo é que só poderosas razões de dignidade

podem apontar-se em justificação do seu procedimento.»14

No seguimento da mesma ideia, um outro autor, Augusto de Castro, iria um pouco mais

longe, considerando, no essencial, essa mudança de ideias como resultado da evolução do seu

pensamento. Desta forma, o autor responderia, de forma clara, aos que viam em Ramalho algumas

atitudes de incoerência:

«A coerência ou incoerência de uma personalidade, cuja evolução mental representou na sociedade

portuguesa o papel de Ramalho, não pode medir-se por esse critério de imobilidade de ideias […]

Todos os espíritos que se formam, caminham, progridem, recebem, não apenas pela experiência e

pelo estudo, mas pelas circunstâncias ambientes que se modificam, o influxo que os transforma. Um

homem, que não seja um cretino, não pode pensar aos sessenta ou setenta anos o que pensava aos

trinta ou quarenta. Há o correlativo do tempo – e há o correlativo dos factos. A evolução de um

espírito de boa fé é necessariamente determinada pelo conhecimento dos seus erros e pela lição do

13 A dado momento, numa fase última da sua vida, muitos foram os que o acusaram de se ter convertido ao catolicismo e à
Monarquia, quando no passado Ramalho fora um dos críticos mais ferozes da Igreja Católica e um dos maiores defensores
da implantação do regime republicano. Se, por um lado, houve quem visse nesta ‘conversão’ uma situação absolutamente
normal e que se justificava plenamente à luz da personalidade e inclinações do autor, por outro lado, e segundo alguns
críticos mais intransigentes, esta nova atitude de Ramalho, no mínimo, incompreensível, era de todo inaceitável e
condenável. Ver anexos figs. 26,27, 28 e 29.
14 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937,
pp.41-42.
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que o cerca. A palavra ‘coerência’ não significa, na maioria dos casos, coerência consigo próprio. A

sua pedra-de-toque é a sinceridade. […] Transformação não quer, fatalmente, dizer versatilidade.»15

Na verdade, o amadurecimento da sua personalidade ficaria marcado por sucessivas fases

intermédias de um avançar e ‘recuar’, mas num esforço consciente e reflectido para voltar ao

substractum mais profundo do seu ser.

O equilíbrio da sua acção com o seu pensamento, das suas páginas com as suas ideias, dos

seus interesses com o seu carácter, leva-o Ramalho até ao fim, inquebrantavelmente.

Nele tudo foi intenso e sincero: o gosto, o vigor mental, a dignidade do viver, o bom-senso,

a elegância da sua figura16 e da sua escrita, que não acusando declínio, antes se foi clarificando com a

idade, tornando visível, aos olhos de outros, as suas convicções e ideias.

A obra de combate, ainda que sob a égide do crítico «truculento» em que Ramalho se

assumira, está, contudo, cerzida com recortes de ‘lirismo’, pela subtileza e pela forma com que

envolvia cada assunto, animada esta por uma base humanista e didáctica que é a razão primeira da sua

obra de crítica: combater as injustiças e proclamar a reposição do bem e da verdade, da justiça e da

liberdade, da ordem e do equilíbrio, valores máximos numa sociedade que se queria livre e moderna.

Porém, Ramalho descobriria essa dualidade que subsiste na sua obra: por um lado, a crítica

feroz e mordaz que não poupa nada nem ninguém e, por outro, a lição e o ensinamento que

procurava sempre revelar em cada uma das suas páginas.

Os quadros da sociedade que ele anatomizava17, naquelas páginas cáusticas, de uma ironia

cortante, e sob a pena desse crítico notável, ganhavam assim uma nova visibilidade e expressão.

A ironia d’As Farpas fora sempre construtiva, uma vez que jamais pretendera amesquinhar ou

diminuir os seus adversários. Prezava a lealdade e, acima de tudo, a cortesia perante o outro.

O profundo repúdio e descontentamento face a uma realidade, com a qual não se identificava

e que persistia em arrasar o nosso país nesses campos do conhecimento, fê-lo tomar, não raras vezes,

uma atitude mais austera.

O seu ataque dirigia-se a aspectos da vida social sua contemporânea18, ou seja, Ramalho

atacava apenas a sociedade do seu tempo, no que ela tinha de condenável:

15 CASTRO, Augusto de, «Ramalho Ortigão, seu exemplo e sua obra», in ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I,
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, pp. XXXI-XXXII.
16 Ver anexo fig.3.
17 Ver anexo fig.2, «Ramalho Ortigão», in O Sabbado, 30 de Outubro de 1915 [Edição da Tarde], BN E19.
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«Nelas [n’As Farpas] Ramalho Ortigão tentou incluir toda a seiva que do seu espírito transbordava e de

que reconhecia tanto necessitar a literatura da época. Mas a sociedade, o país, gastos, invadidos por

mil germes de corrupção, igualmente reclamavam uma intervenção prática, de efeitos, tanto quanto

possível, imediatos e decisivos.»19

Contudo, e como já tivemos oportunidade de referir, o crítico renovador d’As Farpas, ao

longo de toda a sua vida, nunca deixou de dar aos seus contemporâneos uma lição de carácter e uma

noção de beleza.

As Farpas, caderninhos mensais20 (de crítica social, política e literária) que foram sendo

publicados desde o ano de 187121, foram, a nível de crítica de costumes, a sua obra mais bem

conseguida, cumprindo-se, assim, o seu desejo de procurar, de alguma forma, nela retratar, a vivos

traços, a sociedade portuguesa do seu tempo.

A dado momento, e recordando os textos que escreveram no tempo em que colaboraram no

mesmo projecto, Eça reconhecia o valor e a importância que As Farpas1 haviam alcançado, sobretudo,

pelo significado que haviam assumido na vida de Ramalho Ortigão:

«Às vezes releio um desses velhos números, e a verdade é que os meus artigos parecem-me

antiquados, frios como um mosaico, de uma graça senil, inteiramente desbotados, e nos dele, que

vigor! que frescura! que cor! Conservam todo o calor com que foram escritos, o riso tem a mesma

sonoridade cantante. É que o verdadeiro espírito das Farpas estava com Ramalho. Eu achava-me

naquela publicação, não inteiramente como Pilatos no Credo, esta comparação seria irreverenciosa

18 A este respeito, António do Prado Coelho diria que Ramalho «foi sobretudo um moralista prático, exalçava e apontava
o trabalho e a luta, conjugados, como a suprema forma de independência, a suprema condição da dignidade, a suprema lei
da vida e até, tendo em consideração sempre o estado do país, como um meio, o mais fecundo meio de salvação pública»,
acrescentando ainda que nele a «cómoda indiferença, a inércia eram-lhe medularmente incompatíveis», in COELHO,
António do Prado, «Ramalho Ortigão - Conferência realizada em sessão pública da Sociedade de Estudos Pedagógicos, a
22 de Dezembro de 1915», Separata da Revista de Educação Geral e Técnica, Lisboa, 1916, p.11.
19 Idem, ibidem, p.10.
20 Os inúmeros volumes que, mais tarde, foram compondo o conjunto d’As Farpas, podem ser tomados como se fossem
«um grande painel português da segunda metade do século XIX». No fundo, ajustando «pequenos detalhes do quotidiano
com a crítica dos comportamentos, comentários sobre política em seus vícios e virtudes, imagens que documentariam,
enfim, a vida nacional da época, naquilo que ela trazia de glorioso, mas, sobretudo, nos traços que continha de ridículo».
In BOTO, Carlota, «O Brasil que Portugal escreveu: pedagogia e política sem comemorações», Revista Brasileira de
Educação, nº15, Set/Out/Nov/Dez 2000, p.26.
21 Durante os dois primeiros anos tiveram a colaboração de Eça de Queirós, pois este só deixaria a publicação por ordem
de uma nomeação a um lugar como diplomata em Cuba. Os textos que foram publicados nos anos de 1871 e 1872 foram
reunidos, mais tarde, numa única obra, conhecida sob o título Uma Campanha Alegre. A este respeito e, a título de
interesse, consultar a edição crítica destes textos, da autoria de Maria Filomena Mónica. Cfr. ORTIGÃO (Ramalho) e
QUEIRÓS (Eça de), Crónica mensal da política, das letras e dos costumes. Coordenação geral e introdução de Maria Filomena
Mónica – Notas, tabela onomástica e glossário de Maria José Marinho, São João do Estoril, 2004, In, 4º de VII, Editora
Principia, publicações universitárias e científicas.
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para as Farpas, mas como um curioso numa profissão alheia, Eu era um diletante de oposição. E para

Ramalho Ortigão as Farpas eram a sua obra: iam já tomando, para ele, a gravidade de uma missão.»22

Estas palavras revelam, quanto a nós, alguma sinceridade, visível, sobretudo, pela forma

como Eça fala de Ramalho. No entanto, não somos alheios ao facto de a longa amizade entre os dois

poder, por outro lado, justificar estas palavras elogiosas.

Curiosamente, num pequeno apontamento que nos é dado pelo autor d’Os Maias, a respeito

de um artigo que havia sido publicado no American Correspondent, de Nova Iorque, sobre a Literatura

Portuguesa, é o próprio que faz questão de salientar o prestígio de que Ramalho Ortigão gozava, na

altura, além fronteiras:

«No meio do marasmo ignóbil das letras portuguesas, diz em resumo, uma só individualidade vive: é

Ramalho Ortigão. Nas Farpas faz a sátira do seu tempo, mas dá também noções muito justas sobre as

questões mais vitais; encarrega-se do trabalho de demolição e de reconstrução [da sociedade].»23

Num momento um pouco mais à frente, justificava esse facto, sobretudo, por entender que o

amigo havia ocupado ou preenchido um vazio nas letras que, infelizmente, parecia teimar em persistir

no nosso país:

«Via o país numa ignorância crassa, fradesca - e com a liberalidade de um filantropo, que considera

dos pobres todo o dinheiro que ganha, apressava-se em atirar profusamente aos destituídos de espírito

todo o seu pecúlio de ideias. E depois tinha outra razão: é que os da sua geração, que com grande

ciência e grande autoridade podiam ensinar, persistiam num silêncio impassível.»24

A crónica de costumes e do ambiente político e social pretendia, nas palavras de Gaspar

Simões, «farpear as mazelas políticas, sociais, culturais, artísticas, literárias, morais do País»25.

Por outro lado, e segundo as palavras de outro autor, António do Prado Coelho, na obra As

Farpas, Ramalho Ortigão tentou incluir «toda a seiva que do seu espírito transbordava e de que

reconhecia tanto necessitar a literatura da época»26.

22 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, Editores, 1909, p.36.
23 Idem, ibidem, p.41.
24 Idem, ibidem, pp.39-40.
25 SIMÕES, João Gaspar, A Geração de 70, 2ª ed., Lisboa, Editorial Inquérito, s.d., p.67.
26 COELHO, António do Prado, «Ramalho Ortigão», sep. Revista de Educação Geral e Técnica, Conferência realizada em
sessão pública da Sociedade de Estudos Pedagógicos, 1916, pp.9-10.
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De facto, também a sociedade, o país, «gastos, invadidos por mil germes de corrupção,

igualmente reclamavam uma intervenção prática, de efeitos, tanto quanto possível, imediatos e

decisivos»27.

Porém, o autor iria um pouco mais longe, pois, no seu entender, Ramalho tinha um

propósito ou objectivo mais profundo28: ambicionava procurar, por todas as formas e meios, a

começar pelas Letras, uma maior unidade e integridade, por forma a que se atingisse a «renovação

intelectual e moral» que sempre desejou para a sociedade portuguesa. Era este o seu verdadeiro

desejo e a sua ambição: a ‘renovação nacional’29, em todos os campos, desde a cultura à arte, desde a

política à esfera social.

Perante a destruição de tantos preconceitos que, no seu tempo, prevaleciam, ninguém como

ele, tão poderosamente, contribuiu para transformar a nossa velha sociedade romântica, bisonha, na

rebelde geração que se formou, mais tarde, cheia de aspirações novas, e com um grande desejo de

inovação.

Manuel da Silva Gaio, num texto que seria publicado no ano de 1906, na Ilustração

Portugueza, chamaria a atenção para o facto de, nele, se reconhecer o amor pela Pátria, sentimento

esse que perpassa toda a sua obra, assumindo-se como um verdadeiro portador da individualidade

nacional:

«[…] pela inteligente e oportuna orientação do seu espírito – vibram-lhe dentro as tradicionais

emoções da grande era portuguesa.»30

Ainda que, por vezes, usando da sua crítica inflexível e demolidora (mas sempre «polida e

fidalga», nas palavras de um articulista, num texto que escrevera a seu respeito num número da

27 Idem, ibidem, p.10.
28 Curiosamente, Eça de Queirós, ao definir a iniciativa d’As Farpas, dava a definição pela negativa: «Pobres Farpas!
Decerto que elas não são a coluna de fogo, nem as doze tábuas da lei nem a grande voz de deserto! – Enfeitadas e
coloridas na sua porção de bandarilhas, aguçadas e incisivas na sua porção de ferro, ágeis e laboriosas como abelhas, elas
são sobretudo e antes de tudo 16 páginas impressas na Tipografia Universal, sem grandes erros de gramática […]». Na
verdade, a intenção, segundo nos diz Eça, era fazer com que As Farpas pudessem ser «páginas irónicas, alegres e justas,
nasceu o dia em que pudemos descobrir, através da ilusão das aparências algumas realidades do nosso tempo.» De facto,
segundo outra autora, Carlota Boto, muitas dessas páginas ou crónicas traziam «comentários satíricos, irónicos ou mesmo
sarcásticos, bastante reveladores da percepção da intelectualidade portuguesa do último quartel do século XIX», in «O
Brasil que Portugal escreveu: pedagogia e política sem comemorações», Revista Brasileira de Educação, nº15,
Set/Out/Nov/Dez 2000, p.27.
29 O desejo renovador, para ultrapassar a fase crítica que o país atravessava, havia reunido consenso entre um escol de
portugueses, reclamando uma solução nacional para os males que afligiam o país. Exigiam-se reformas de fundo, nos mais
diversos sectores e estruturas da sociedade, sob a égide de um sentimento nacionalista.
30 GAIO, Manuel da Silva, «Os Vencidos da Vida», in Ilustração Portugueza, II volume, 1906, p.682.
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revista Ilustração Portugueza, no ano de 1915), como forma de sanar as injustiças sociais, numa

sociedade que caminhava, a passos largos, para a sua aniquilação.

Na verdade, As Farpas são uma das obras mais marcantes dos tempos modernos. Ensinaram

primeiro a demolir e deram, depois, o exemplo da edificação como «escola de obreiros», de que

necessitava a sociedade portuguesa, sendo que, até aos nossos dias, não se conhece outra mais

profícua e proveitosa.

Foi uma obra de crítica, de saneamento intelectual, moral e físico. Ali se discutiram todos os

assuntos, ali se preconizaram os princípios morais que sempre defendeu, procurando em tudo os

melhores ensinamentos, sempre num esforço por exprimir nos seus livros o pensamento nacional, a

dignificação da sua terra e da sua gente.

O papel que ele assumiu como crítico na sociedade portuguesa conferiu-lhe uma importância

singular, mas curiosamente de uma actualidade flagrante:

« […] Teve o mérito de esfoiçar a sebe farpada e atulhar o valado que entre nós isolavam as duas

courelas da ciência e da literatura, e de rasgar depois de fora a fora com a relha do arado, a rego fundo

e direito, esta terra mal-arroteada para que pudessem espigar, doiradas e bagudas, as messes futuras da

regeneração nacional. Alto censor, exerceu uma verdadeira correcção na educação do espírito e na

saúde do corpo, de tal arte que na história da pedagogia e da higiene em Portugal tem direito a um

capítulo culminante pela sua compreensão e acção social, superior à dos especialistas do género.»31

As páginas que n’ As Farpas ele esculpiu são indestrutíveis e, nelas, Ramalho fez o cômputo

dos nossos valores e das nossas lástimas, ao longo de quase duas décadas (1871-1887).

Nessa obra, vincou a sua personalidade de crítico poderoso, admirador de Proudhon,

subversivo pelas ideias e «iconoclasta de ídolos sagrados».

No fundo, a sua escrita acompanhou-o sempre, ainda que, por vezes, esta se revestisse de um

tom mais corrosivo.

Não sendo de negar, por vezes, o tom grave e contundente que perpassa o discurso e as

palavras de Ramalho Ortigão, quando trata de determinados temas ou assuntos, perante uma

realidade que procurava contrariar a todo o custo, nunca hesitou em descrever com cores vivas a

verdadeira e real situação do país.

31 JORGE, Ricardo, Ramalho Ortigão, Lisboa, s.ed., 1915, p.36.



18

O temperamento e carácter impetuoso nem sempre fora bem visto e bem compreendido por

todos, apesar do respeito32 e admiração que mereceu por parte de alguns.

Nesse sentido, Eça seria um dos autores que melhor conheceria esse aspecto e faceta do

autor, reconhecendo-lhe o temperamento aceso e mordaz, bem como a sua escrita, por vezes, de

uma acidez que corrói. Porém, entendia que não havia malevolência nas suas palavras, nem nas suas

atitudes:

«Todavia, Ramalho Ortigão foi sempre estimado, nunca, creio, nem nos jornais, nem nesse grande

Diário de Notícias falado, que se chama, em Portugal, conversação, se remexeu seriamente cicuta para

Ramalho.»33

Na verdade, segundo nos esclarece, para os mais cépticos, a razão era simples e justificava-se

pelo facto de «geralmente, num país civilizado e onde a arnica não é barata», se respeitar «uma

consciência limpa, que usa uma bengala sólida»34.

Todavia, no entender do autor, esse não seria o verdadeiro motivo. A verdade é que,

segundo Eça de Queirós, Ramalho não punha «azedume na sua ironia. Il n’y a pas d’enfer dans le feu de

la forge»35.

De facto, guiado por uma ética impecável (formada no contacto com as virtudes cristãs e da

educação tradicional da sua gente), a integridade moral era, para ele, o mais importante de todos os

valores.

Nesse sentido, toda a sua vida, bem como a sua forma de estar e de sentir, se pautou por esta

postura irrepreensível36.

Mesmo em discussões mais acesas, Ramalho nunca perdia o seu bom-senso e a sua serenidade

e esta era uma das suas principais virtudes e uma das qualidades mais admiradas.

32 Embora não reunisse a simpatia de todos, sobretudo, pelas posições que assumiu publicamente, mereceu sempre o
respeito da maioria dos intelectuais do seu tempo. Curioso, o facto de, no seu funeral, no dia 15 de Setembro de 1915,
muitos dos seus ‘adversários’ e críticos terem marcado presença, procurando prestar uma última homenagem a um
homem que, acima de tudo, tinha conseguido pautar-se pelos valores que sempre exigira para si próprio. Na verdade, e
como já tivemos oportunidade de referir, numa nota anterior, os últimos desenvolvimentos ou a evolução última do
espírito do autor não fora bem compreendida e aceite. Contudo, o respeito e admiração que nutriam por Ramalho ficaria
bem assinalado e visível, pela forma sentida e comovida com que muitos prestaram a última homenagem ao malogrado
escritor. Ramalho foi um «revolucionário», contudo, a influência da sua obra sobre a sociedade e mentalidade do seu
tempo foi absolutamente notável. Ver anexos figs. 24 e 25.
33 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, editores, 1909, p.35.
34 Idem, ibidem.
35 Idem, ibidem.
36 Ver anexo fig. 26, «Ramalho Ortigão e os Sacramentos», in A Capital, 15 de Outubro de 1915, BN E19.
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Um outro autor, Câmara Reys, reconhecia essas qualidades no autor, não deixando,

contudo, de referir que, a todos esses predicados, se juntava a sinceridade, a sua nobre independência

e inconfundível probidade, e a rectidão de carácter que sempre marcaram o seu temperamento e

personalidade:

« […] a variedade, a riqueza e a originalidade de seu estilo inimitável, da filosofia profunda que

encerra, e sobretudo o grande e transcendente pensamento moral a que sempre tende […]» 37

No entanto, apesar de tudo, foi vítima de alguns ataques e críticas insidiosas que lhe foram

movidas, injustamente, por alguns críticos e intelectuais38.

Um dos episódios mais conhecidos e que serve para ilustrar o que acabámos de referir diz

respeito à polémica que envolveu Ramalho e Alberto de Oliveira, o autor de Palavras Loucas (1894).

Trinta anos depois, no ano de 1925, ao publicar na revista Lusitânia a carta que Ramalho

Ortigão lhe escrevera, em tempos, defendo-se da acusação de «estrangeirismo» de que havia sido

alvo, este, sentindo-se arrependido pelo mau juízo que havia feito do crítico d’As Farpas, revela ter

sido injusto, pois não compreendera, na altura, o «seu entusiasmo perante cada país que visitava».

Mais tarde, entendera o motivo que o levava a visitar outros países e a deixar-se deslumbrar

perante as belezas de outras paragens.

Na sua opinião, provavelmente, não era do seu «patriotismo que se queixava; mas,

porventura, de uma espécie de janotismo, ligeiramente provinciano» que parecia descobrir nas suas

páginas.

Lamentando a atitude menos sensata que havia assumido no passado, talvez por alguma

«pretensão infantil» da sua parte e, por outro, esquecendo o «acatamento e as homenagens que devia

ao escritor tão português, tão simpática e contagiosamente português», Alberto de Oliveira

reconhecia, por fim, num tom sincero e comovido, tê-lo magoado com tamanho agravo e injustiça:

« […] aquela carta cuja leitura me fez corar de vergonha desde a pele até a alma, aquela carta que foi

para mim, pela generosidade com que me corrigiu e pela benevolência com que me perdoou, o

castigo mais eficaz e uma lição que se não perdeu.»39

37 REYS, Câmara, «Ramalho Ortigão», As questões morais e sociais na literatura, III, Lisboa, Seara Nova, 1941, p.186.
38 Ver anexos figs. 27 e 28. Referência a um artigo de Marcelino Mesquita, no qual o autor critica, de forma severa, as
opções de Ramalho (sobretudo, a nível político e religioso), colocando em causa a sua idoneidade e credibilidade («Um
artigo lamentável», in A Nação, 20 de Outubro de 1915, BN E19; « Ramalho Ortigão e Marcelino Mesquita», in A Nação,
26 de Outubro de 1915, BN E19).
39 OLIVEIRA, Alberto de, Vida, Poesia e Morte, Lisboa, s.ed., s.d., pp.232-233.
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Na realidade, nenhum dos mais nobres sentimentos, que fazem a grandeza e a dignificação de

uma vida, faltou nos livros de Ramalho Ortigão: a exaltação da bondade, da justiça, da coragem, da

simplicidade e da nobreza de coração, da persistência no trabalho, da tenacidade na ‘luta’, da ternura,

do apego às puras intimidades do lar, das virtudes mais singelas e comoventes do amor pela Arte e

pela Beleza.

No fundo, a individualidade e a sua independência de carácter revelariam esse outro lado da

sua personalidade.

Por outro lado, Eça chamaria a atenção também para o facto de Ramalho, além de valores

como a honestidade, a verdade, ou a liberdade, valorizar também a justiça, que considerava ser um

princípio basilar de uma sociedade mais equilibrada:

«Este culto da justiça foi, desde que começou as Farpas, a sua religião. E pelo princípio de que um

poeta deve ser tão poético como os seus poemas e um moralista tão moral como o seu ensino –

aplicava a justiça a si, com um rigor de místico.»40

Num texto41 que dedicaria a Ramalho, e publicado em Notas Contemporâneas, Eça de Queirós

sublinharia não só o seu carácter irrepreensível e íntegro, mas também o seu gosto pelas coisas belas,

visível no interesse que revelava pela sumptuosidade e pelo fausto42, dando-nos, muito

possivelmente, um dos melhores retratos alguma vez apresentados do crítico d’As Farpas:

«Tem, em primeiro lugar, o culto da força física e da plástica humana […] tem o amor do luxo

artístico, do bric-à-brac, e vê-se bem pelo prazer, pela gourmandise, com que descreve, sempre que

pode, pompas ou arquitecturas, mobílias ou jóias, adora a cor […] e a sua prosa escorre de cor, com

os tons crus, mas fortes dos que têm sonoridade e refracção, gosta de toda a explosão de força e adora

Balzac pela exuberância monstruosa do seu génio indisciplinado; se ama a luta, o combate, a fronda, o

assalto – as Farpas o mostram, e, enfim, grande traço de semelhança, tem o génio decorativo, e seria

feliz se pudesse organizar galas e triunfos.»43

Nas inúmeras viagens que realizou, pelo país ou pelo estrangeiro, a Arte revelara-se sempre

um dos seus interesses mais presentes.

40 QUEIRÓS, Eça, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, Editores, 1909, p.35.
41 Este texto seria a biografia de Ramalho Ortigão, texto que teria sido redigido por Eça, na altura, a pedido de Joaquim
de Araújo, como o próprio esclareceu logo no início.
42 Da mesma forma que descrevia, de forma entusiasmada, a beleza das paisagens que descobria pelo país, deixava-se
seduzir pela beleza das obras de arte e pelo património arquitectónico nacional, que insistia em defender.
43 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, editores, 1909, pp.49-50.
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O fascínio permanente pela diversidade histórica e cultural44 que descobria em cada região do

nosso país, símbolo de cultura e de identidade, fora sempre um dos elementos mais visíveis e que

mais transparecia ao longo das suas páginas:

«A arte velha do monumento e da tela, neste país delapidador dos tesouros legados pelas gerações

passadas encontra nele um apóstolo eloquente e estrénuo do seu culto. E da arte nobre e grada volta-

se com o mesmo fervor cultural para a arte plebeia e étnica, para a arte popular e regional, à rebusca

do traço estético e característico em tudo quanto sai ou passa pelas mãos do povo […] Ainda aí nessa

obra derradeira o serviram à maravilha o seu espírito delicado de diletante e a sua têmpera essencial de

lusitanizante.»45

Concomitantemente, a necessidade de procurar o verdadeiro significado dos monumentos46,

enquanto elementos que representam uma qualquer realidade vivencial, ganhava cada vez mais

relevância, principalmente, numa altura de plena afirmação dos ideais nacionalistas, a que Ramalho

não ficaria indiferente:

«Quem abrir os seus livros, reconhecerá imediatamente que neles estremece a mais pura e fervorosa

devoção pelos cultos mais belos e enternecidos da Pátria.»47

Ramalho viajou muito e, sabia registar e descrever, de forma admirável, tudo aquilo que via.

É disso uma espantosa demonstração o seu livro A Holanda, resultado de uma viagem que fizera, e em

que se descrevem, com tanta justeza e verdade, os costumes desse país.

Na verdade, nesse livro, são admiráveis as páginas em que narra determinados episódios, em

que nos descreve a melancolia dos canais e das paisagens neerlandesas, quer nos conduza através das

ruas asseadíssimas de Amesterdão e de Roterdão, quer nos guie até aos museus e nos mostre os

tesouros de arte ali guardados.

Das viagens que fez pelo nosso país e pela Europa, procurava também descobrir a

singularidade de cada região e descobrir a sua arte, nas suas diferentes manifestações artísticas.

44 O fascínio pela arte, em especial, pela arquitectura fica aqui bem evidente pela forma descritiva e pormenorizada com
que descreve a «Silla de Filipe II», em frente ao seu mosteiro. Ver anexo fig.13a, «Na ‘Silla’ de Filippe II», [inédito],
Escorial, Junho de 1893, BN E19.
45 JORGE, Ricardo, Ramalho Ortigão, Lisboa, s.ed., 1915, p.47.
46 Na verdade, a diversidade patrimonial em Portugal manifestava-se nos tesouros arquitectónicos, civis, religiosos e
militares, representados um pouco por todo o país. No fundo, os monumentos destinados a perpetuar a memória
nacional eram a marca mais visível da nossa identidade.
47 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937,
p.63.
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Nesse sentido, num texto publicado em 1941, Câmara Reys sublinharia em Ramalho esse

mesmo interesse pelas viagens e pela arte, aliados sempre a um desejo de conhecer novos lugares e a

uma curiosidade inabalável, por tudo o que era novidade ou desconhecido:

«[…] o gosto das viagens, o espírito europeu, as mundanidades pretensamente aliadas aos requintes da

arte e às congeminações do homem de saber e do homem de acção […] uma infinita curiosidade

intelectual, e acima de tudo uma natural e encantadora sociabilidade.»48

Ele que, paradoxalmente, se aprazia nos meios mais requintadamente mundanos e artísticos,

das grandes capitais europeias, contudo, entusiasmava-se, narrando-nos os mínimos detalhes e

pormenores das paisagens e lugares da nossa terra.

O seu afã de mostrar o que existia e vira no estrangeiro não obedecia à preocupação frívola

de se afirmar ‘viajado’, mas significava, acima de tudo, o empenho constante de que o nosso país e os

seus conterrâneos se elevassem à mesma altura, no fundo, que nós e as coisas de Portugal se

nacionalizassem.

Na verdade, o profundo nacionalismo que se descobre na obra de Ramalho e o latente

interesse pelo universo das coisas belas e pelas coisas da sua terra seria sublinhado também por outro

autor, Joaquim Rodrigues da Silva:

«[…] foi Ramalho o escritor mais devotado de ‘amor às nossas coisas’ […] Ramalho Ortigão foi o

escritor que mais inteligente e sentidamente serviu esse espírito nacional de que estão impregnadas as

obras de arte genuinamente portuguesas. É conhecida a actividade de muitos publicistas estrangeiros e

portugueses, que viveram anterior e posteriormente a Ramalho, e que dos nossos costumes e das

nossas preciosidades artísticas, tão perto e com tanta elevação dissertaram. Mas Ramalho, embora não

tivesse dirigido as vistas para todas as regiões do país, embora não amasse, não se mostrasse

enamorado de todos os costumes e belezas de Portugal, foi todavia quem mais se extasiou com as

manifestações de arte puramente nacional.»49

Por outro lado, o profundo enternecimento do nosso escritor perante a nossa terra levou-o a

percorrer o país de norte a sul, para admirar os monumentos, as suas belezas naturais e as paisagens,

48 REYS, Câmara, «Ramalho Ortigão», As questões morais e sociais na literatura, III, Lisboa, Seara Nova, 1941, p.185.
49 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua obra», in Pensamento, nº114, vol. III, 1939,
p.23/183.
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os costumes e tradições de cada região, revelando, no fundo, o portuguesismo50 tão enraizado na sua

alma.

Curiosamente, o seu interesse pelas viagens revelava-se no meticuloso cuidado com que

arquivava postais, fotografias, panoramas, notas elucidativas, convenientemente guardadas em pastas,

em cujas lombadas colocava o nome do país ou local que visitara.

Depois d’ As Farpas terem terminado, dedicou-se quase exclusivamente à crítica de arte e

acabou por abandonar as suas audácias de panfletário (abandonando as grandes lutas e controvérsias

de ideias), de outros tempos.

Apesar do profundo sentimento nacionalista que nunca o deixaria, preferiu um afastamento

progressivo da cena pública.

Nos primeiros anos do século, Ramalho afastou-se cada vez mais da vida política, social e

mundana, do mundo contemporâneo.

A consciência da inutilidade de querer salvar uma sociedade que caminhava, resolutamente,

para o suicídio, fê-lo mudar de atitude, passando as suas preocupações, puramente estéticas e

literárias, a ocupar o primeiro plano do seu labor mental.

Continuou a viajar, como sempre fez, mas agora quase só escrevia sobre Arte e sobre os

artistas.

De facto, nos últimos anos da sua vida, cansado e desiludido, Ramalho refugiar-se-ia na sua

velha casa, na Calçada dos Caetanos, e aí dedicar-se-ia, por inteiro, à leitura e aos estudos de Arte e

Estética, no fundo, aquilo que sempre, verdadeira e realmente, o apaixonou, ao longo de toda a sua

vida.

Não surpreende, por isso mesmo, a forma como encerra um dos seus livros, com uma

expressão de Schopenhauer: «A Arte é a única flor da vida», funcionando, de certa forma, como uma

máxima do (seu) pensamento estético.

Por outro lado, a manifesta curiosidade e interesse pela Arte51 e pela estética revelariam um

campo fértil de estudo, que se foi tornando cada vez mais visível, sobretudo, nas décadas de 80 e 90.

50 O lusitanismo do autor surgia, por exemplo, pelo entusiasmo com que descrevia as excursões, as romarias, as festas e
costumes populares portugueses.
51 De facto, um dos seus lados mais simpáticos e mais interessantes é o seu incansável amor pela arte, mormente pela arte
nacional. A este respeito, iremos desenvolver um pouco mais esta faceta nos capítulos que se seguem.
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A este respeito, num prefácio publicado em 1937 e escrito por António Sérgio, relembrando

uma afirmação52 do próprio Ramalho, critica o afastamento do autor d’As Farpas dos meios sociais e

intelectuais da altura:

«Terminada que foi a publicação de As Farpas, diremos que Ramalho ‘deixou de existir para o

vertiginoso bulício da vida pública’, aplicando assim ao seu próprio caso (e cremos que com inteira

razão de ser) a frase que com muito menor motivo foi para ele aplicada a Alexandre Herculano,

quando este se retirou para Val-de-Lobos. Em 1875, o autor das Farpas escrevera: ‘Um poeta, um

literato, um escritor, é um homem de combate e de guerra. Como tal, o que lhe cumpre fazer depois

de cada vitória é pendurar a sua coroa e tornar a desembainhar a sua espada. Logo que ele põe a coroa

na cabeça e deixa a espada na bainha sai do campo e entra na galeria; está encaixilhado na sua obra; é

um quadro. ‘ Ora, a verdade é que Alexandre Herculano, sem desaire das aparências em contrário, é

injusto considerá-lo como ‘encaixilhado’ depois que se retirou para Val-de-Lobos e que deixou os

trabalhos de historiografia, no caminho dos quais os seus inimigos lhe haviam levantado sem o menor

pudor obstáculos concretos e palpáveis: porque ele, apesar de tudo, não deixou de actuar e de

escrever, tratando problemas de interesse público; ao passo que Ramalho, muito ao invés, não topou

impedimentos de natureza externa, e contudo, ‘encaixilhou-se’ na sua obra por mais de cinco lustros

que viveu ainda, até o ano de 1915. A retirada, no seu próprio caso, indicia uma origem intelectual e

intrínseca […]»53

Todavia, não cremos que o seu afastamento fosse definitivo, a julgar pelos textos que ainda

foram sendo escritos pelo autor, mas é certo que se teria direccionado para outros interesses, como já

tivemos oportunidade de justificar.

Os ideais, esses continuariam, por certo e, no essencial, a ser os mesmos. A idade e a

maturidade que veio com o tempo apenas se haviam encarregado de fazer com que procurasse outro

caminho.

Depois de 1910, Ramalho afastou-se54, progressivamente, do país. O seu espírito de

‘revoltado’ cedera também às influências do meio em que, nos anos últimos, a sua vida decorrera.

Aquando da queda da monarquia, ele foi um dos que voluntariamente se exilaram. Voltara,

porém, mas desalentado, sem a alegria de viver de outros tempos.

52 A crítica de António Sérgio centra-se numa observação feita, em dado momento, por Ramalho Ortigão a respeito do
‘exílio’ de Alexandre Herculano.
53 SÉRGIO, António, (pref. e notas) As origens da Holanda, Lisboa, Gráfica Lisbonense, 1937, pp. VII-VIII.
54 Ver anexo fig.32, «Reflexões sobre a situação do país», texto, provavelmente, escrito em 1911.
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Assim, gradualmente, o político «truculento» que surgira em 1871, dos caderninhos mensais

de As Farpas, acabaria por se reprimir a si próprio, impondo uma forte disciplina de pensamento, que

mergulhava as suas raízes no amor pela terra, no exemplo da História e no culto do Passado.

No ano de 1914, numa carta dirigida a João do Amaral, e publicada no diário A Restauração,

de Homem Cristo, Filho, «Carta de um velho a um novo» e, um ano antes de falecer, Ramalho

Ortigão revelaria o seu profundo respeito e admiração pela nova geração que via surgir, pela sua

«incontestável superioridade» e por terem, na sua opinião, de forma admirável, «pressentido a

necessidade culminante da reeducação integral do povo português»55.

Na verdade, Ramalho Ortigão havia dado lugar aos mais jovens para que ocupassem o lugar

naquele que foi uma dos seus mais importantes e derradeiros combates: ‘regenerar’ a Nação

portuguesa, ‘restituir’ e ‘recuperar’ todas as manifestações da cultura nacional.

Ramalho, no essencial da nova ideologia, antecipara-se, embora os jovens integralistas56

tivessem dado o seu contributo e marcado, por certo, uma página importante da nossa História e do

nosso Pensamento.

O nacionalismo profundo, tanto no crítico d’As Farpas, como nos jovens propagandistas da

Nação Portuguesa, enformava a constatação doutrinária que se começava a erguer no horizonte dos

destinos da Pátria.

A este respeito, num artigo que publicaria no ano de 1997, Amadeu Carvalho Homem

resumiria, nestes termos, a última fase da evolução da sua mentalidade:

«Os textos reunidos nas Últimas Farpas ilustram sobejamente a derradeira desenvolução do seu

pensamento. A solidariedade que manifestou às jovens elites monárquicas, iniciadoras do movimento

integralista, encontra-se plasmada na Carta de um Velho a um Novo, de 1914, que Alberto de Monsaraz

e João do Amaral saudariam como uma das pedras angulares da conceptualização restauracionista.»57

Conservou, até ao último momento, as suas inclinações e predilecções: a casa, a vida, os

amigos, a arte, a ciência e a Pátria, tendo morrido a amar o que em vida sempre amou.

55 ORTIGÃO, Ramalho, «Carta de um velho a um novo», Últimas Farpas, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1946, p.210.
56 O respeito e profunda admiração de alguns jovens integralistas pela figura de Ramalho não era de todo desconhecida. A
correspondência entre Ramalho e Homem Cristo, Filho era frequente e, nalguns exemplos, encontramos mesmo alguma
proximidade e intimidade na forma como aquele se dirige ao ‘mestre’ Ramalho Ortigão. A título de exemplo, ver os
anexos figs.17 e 17a.
57 HOMEM, Amadeu Carvalho, «Resumo da lição subordinada ao tema A evolução político-social de Ramalho Ortigão»,
Coimbra, FLUC, 1997, p.4.
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Ramalho teve fases de grande labor mental, sendo notável principalmente o período d’ As

Farpas. Foi o seu grande período de combate e foi enorme a influência exercida na vida portuguesa

por essa publicação crítica.

Ramalho nunca acusou nem cansaço nem esmorecimento. O mesmo anotador pitoresco e

alegre, o crítico austero e delicado, o ironista delicioso e brilhante, de uma grande exuberância de

fantasia e conhecendo perfeitamente a sua língua, que manejou com copiosidade e gosto, Ramalho

foi, sem dúvida alguma, um dos escritores mais notáveis da sua geração.

A sua escrita elegante, cheia de plasticidade, cheia de cor e de harmonia, é inconfundível com

a sua personalidade.

Quase até ao fim da sua vida conservaria esse poder inimitável de expressão verbal que, nos

seus livros, assumiu um fulgor único de forma literária.

Nas palavras de Joaquim Rodrigues da Silva, a obra de Ramalho «tão vasta, de estilo

poderosíssimo, vocabulário opulento, sintaxe elegante, dúctil e atraente há-de ficar afirmando tão

sabiamente o seu carácter, os seus primores de artista e a sua comovida paixão pelas belezas da pátria,

que jamais uma alma portuguesa, amante da sua terra, das Boas-Letras e das Belas-Artes deixará de

ler com gosto e proveito os [seus] livros»58.

Na verdade, Ramalho Ortigão, o escritor eminente que até quase aos oitenta anos de idade

manteve, com uma excepcional robustez física e uma elegância e um aprumo notáveis59, o vigor do

seu brilhantíssimo talento, constituía a admiração e o orgulho dos seus contemporâneos60, mesmo

daqueles a quem desgostara a evolução última61 do seu espírito.

Contornada pelas lições de vida e da experiência, Ramalho procurou o caminho mais sereno

para terminar os seus últimos dias.

Ramalho deixou uma obra considerável, mais de quarenta volumes, além de inúmeros textos

e artigos dispersos, publicados em jornais e revistas da altura, tratando os mais variadíssimos assuntos

do pensamento moderno, falando das viagens que fizera ao longo da sua vida, apresentando estudos

de crítica de arte e de filosofia, páginas que ficarão para todo o sempre para a posteridade.

58 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua obra», in Pensamento, nº114, vol. III, 1939,
p.25/185.

59 Ver anexo fig.3 - Cliché do fotógrafo Sr. Vidal e Fonseca – Ramalho Ortigão com a farda de sócio da Academia de
Ciências. E ver anexo fig. 14 - «Ramalho Ortigão», imagem reproduzida no Diário Mercantil, S. Paulo, 4 de Setembro de
1887, nº200, Ano IV, BN E19.
60 A este respeito, ver anexo fig.23, «Como se revelou ao Diário do Porto e como nos vai revelar a alta figura de Ramalho
Ortigão», artigo publicado em 1926.
61 Ver anexos figs.21,22, 25, 25a, 26, 27, 28, 29 e 31.
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Na verdade, relembrado por uns, esquecido por outros, não deixa de ser inegável a influência

que Ramalho exerceu na sociedade portuguesa do último quartel do século XIX.

Nas palavras de Hemeterio Arantes, Ramalho Ortigão «foi bem e em verdade um preclaro

representante da sua época mental»62.

Se a obra de Ramalho influiu na sociedade do seu tempo63, a sua vida, quando bem

conhecida, será igualmente um notável elemento de influência. Além disso, penetrar no universo do

autor era desvendar o sentido das imagens primordiais que determinam e definem o seu universo

enquanto homem e enquanto escritor.

62 ARANTES, Hemeterio, Ramalho Ortigão, Lisboa, Livraria Ferreira, 1915, p.7.
63 Ver anexo fig.32. Ramalho lamenta a situação em que o país se encontra e aponta alguns dos motivos que justificam
esse declinar.
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2. O ‘universo’ das viagens 

          «Gosto de correr terras, de palmilhar estradas, 

de parar nos alpendres dos ferradores ouvindo 

retinir o martelo no banco de pinchar [...]»

 Ramalho Ortigão

Conhecedor profundo do país e das belezas naturais dos muitos lugares que visitara, pelo 

encanto e pela curiosidade que lhe despertavam os diferentes costumes e as antigas tradições das 

diferentes regiões, acentuando, de forma peculiar, a sua própria identidade, Ramalho Ortigão nunca 

escondera esse gosto pela terra que era a sua e pelas suas gentes, numa atitude sincera de puro 

enternecimento e de devotado «amor às nossas coisas»1. 

De entre todas as regiões que conhecera (tendo percorrido o país quase de um extremo a 

outro), parecia haver, no entanto, como seria natural, uma preferência e simpatia por alguns lugares, 

em detrimento de outros. Não surpreende assim que, ao longo de algumas das suas páginas,

encontremos, repetidas vezes, a descrição e a referência a determinados locais (a cidade do Porto, a 

cidade da sua infância, que recordará sempre com saudade e ternura, o Minho, pela beleza da sua 

paisagem e pelos seus habitantes, a região do Douro, pelo recorte acentuado e agreste do relevo, 

comungando com o rio, ao longo das suas margens, e as Beiras, sobretudo, pela riqueza das tradições, 

da cultura rural que se descobre em cada pequena aldeia e em cada recanto).

                                           
1 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua vida», Pensamento, Ano IX, nº114, vol. III, 15 de 
Março de 1939, pp.183-184.
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A este respeito, e sublinhando de certa forma esta espécie de ‘facciosismo’ regional2 por 

parte de Ramalho, Joaquim Rodrigues da Silva, num artigo que publicaria na revista Pensamento, em 

1939, diria mesmo:

«Ele amou o Porto – sua terra natal – e falou-nos dele com o mesmo zelo e extremos que dispensou a 

Lisboa, essa Lisboa para ele tão querida, que foi campo das suas labutações, e que até à morte o 

acolheu com generosa afectividade. Não teria Ramalho Ortigão visitado o Alentejo e Algarve com os 

mesmos sentimentos e intenções que o guiaram nas suas digressões pela Beira e terras do Minho e 

Douro. Usaria mesmo de certo parcialismo ao falar dos costumes e belezas naturais dos lugares de sua 

simpatia. Mas isso não me admira. Isso, para mim, não faz diminuir a valia do crítico que foi Ramalho; 

visto que o seu parcialismo era conhecido por opiniões próprias, muito sui generis! E se não 

consideremos: qual foi a parte do nosso país que se manteve mais firmemente portuguesa em suas 

manifestações artísticas? Quais as províncias em que a tradição nacional foi mais constante e mais pura? 

Onde os lugares mais belos e de mais vasto património artístico, mais ricos de belezas naturais e de 

mais gratos motivos? O Minho!...O Douro!...As Beiras!...Oh! Então já me não admira o parcialismo 

de Ramalho!...Pois se ele conhecia tão bem estes lugares!...»3

Por fim, e como que a sublinhar esse sentimento e esse mesmo «parcialismo», termina 

dizendo que, em Ramalho Ortigão, tal só se justifica porque «como profundamente se ama, o que 

profundamente se conhece», não surpreende que este tivesse preferências ao falar de certos lugares, 

não significando isso que tal atitude pudesse diminuir ou condicionar o seu pensamento.

Nos livros Banhos de Caldas e Águas Minerais (1875)4 ou As Praias de Portugal (1876), verdadeiros 

roteiros de viagem ou guias turísticos, repletos de preciosíssimas indicações sobre cada uma das 

regiões e zonas do nosso país, não só pelo rigor descritivo com que envolve cada uma das suas 

digressões, mas também pelo facto de conseguir delinear, a largos traços, um quadro vivo do nosso 

povo, dos seus costumes, hábitos, crenças e tradições ancestrais e de pormenores e peculiaridades da 

paisagem, são alguns exemplos de como Ramalho Ortigão conheceu e descobriu o seu país, 

procurando nele o sentimento vivo de um povo e de uma cultura ancestral, enraizada no solo 

(húmus) e no espírito da própria nação.

                                           
2 Esta expressão é utilizada por nós apenas para traduzir o profundo amor e paixão que Ramalho Ortigão nutria por 
determinadas regiões do país, ora pela sua beleza e encanto natural, ora pelas lembranças de lugares que fizeram parte da 
sua infância e juventude e que, como tal, são recordados com enorme ternura e saudade.
3 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua obra», in Pensamento, Ano IX, nº114, vol. III, 15 de 
Março de 1939, p.23-24.
4 A primeira edição desta obra data de 1875, com a particularidade de incluir desenhos de Emílio Pimentel.
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Se, num primeiro enlevo e impulso, o desejo era o de conhecer o seu próprio país, logo 

revelaria a sua curiosidade em descobrir o mundo exterior. Fruto dessas viagens pelo estrangeiro, de 

que resultariam obras como A Holanda (1883), John Bull (1887), Em Paris (1867), Pela Terra Alheia 5 ou 

Notas de Viagem, ficar-nos-iam aí registadas as suas notas e impressões de viagens, quer sobre os países

que visitara (Holanda, Inglaterra, França, Itália6, Espanha e mesmo Argentina) quer sobre os seus 

habitantes, a sua cultura, os usos e costumes, bem como o pitoresco das paisagens, tão diferentes e 

tão singulares, mas que em nada, como o próprio autor confessará, a dado momento, se igualariam 

aos doces e singelos lugarejos e lonjuras que encontrava em Portugal. 

Eça de Queirós, um dos amigos e companheiros mais próximos de Ramalho, diria mesmo, 

em certo momento, que este tendo «n’As Farpas estudado e pintado o seu país na alma e no corpo, 

[...] muito naturalmente afivela a mochila e percorre os países dos outros, [...] aplicando esse 

esplêndido instrumento de observação e reprodução que o Senhor lhe meteu, todo compacto, dentro 

da caixinha do crânio»7.

O profundo enternecimento do autor perante as belezas da nossa paisagem e os motivos 

tradicionais que ela lhe despertava, revelava-nos, por outro lado, o seu ‘nacionalismo’ sempre vivo e 

enraizado que estava na sua alma. Chegaria mesmo a afirmar, a dada altura, que essas viagens eram 

«indispensáveis, no meio da lamentável desmoralização em que nos dissolvemos, para nos ensinarem

a conhecer e a amar a Pátria pelo que nela é imortal, incorruptível e sagrado»8. 

Evocando o pitoresco desaparecido dos lugares que permaneciam esquecidos no velho 

Portugal que conhece bem, deliciado com o vivo colorido das feiras, dos arraiais e das romarias, tão 

comezinhos, mas tão festivos e ‘saborosamente’ regionais, que assistia para satisfazer as suas 

curiosidades de viajante incansável e de estudioso esclarecido. Na verdade, por vezes, tinha-se a 

                                           
5 A edição que foi consultada (publicada pela Livraria Clássica Editora, em 1949), no âmbito desta tese, inclui escritos 
datados desde 1867 até 1909. De referir que, nalguns estudos e obras de determinados autores, como é o caso da História 
da Literatura Portuguesa, de António José Saraiva e Óscar Lopes, as indicações cronológicas não coincidem, tendo estes 
autores indicado como data de publicação o período que medeia 1878-1880, incluindo neste espaço de tempo a 
publicação de Notas de Viagem. Nesta última obra também a data que disponho (1878) da sua primeira edição não 
corresponde à indicação dada pelos autores acima citados. Para facilitar, optei ao longo da tese por seguir as datas 
correspondentes às edições que serviram para consulta e que surgem mencionadas na bibliografia final.
6 Ver anexo fig.2. Carta de Ramalho Ortigão a Emília Ramalho Ortigão. Ramalho descreve, em poucas linhas, os locais 
que visitou numa região que se estende pelos Alpes Lombardos, conhecida por ‘Illes Borromées’ (um arquipélago de 
cinco ilhas), onde se destacam os grandes lagos, como o Lago Maggiore. Seduzido pela beleza natural das paisagens, pela 
frescura  das montanhas e pelo verde agreste e majestoso dos campos, florestas e jardins que recortam a região.
7 Novas Cartas inéditas de Eça de Queirós, Camilo, etc., a Ramalho Ortigão, Alba Editora, Rio de Janeiro, 1940, p.95.
8 ORTIGÃO, RAMALHO, Costumes e Perfis, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, pp.275-280.
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impressão de que, nas páginas que se liam em alguns dos seus livros, tinha ali o autor deixado um 

documento vivo e autêntico daquilo que o prendia e que o verdadeiramente animava:

«Não há monte nem vale nem rio nem ribeira, por esse Portugal todo, que eu não percorresse, por 

simples namoro, sem nenhum outro fim de interesse ou de curiosidade, à minha custa, em caminho 

de ferro, em diligência, embarcado, a cavalo e a pé. Por amor palmilhei repetidas vezes a serra de 

Ossa, da Arrábida, de Monchique, subi o Marão e subi a Serra da Estrela. Por amor dormi ao relento 

na lezíria do Ribatejo. Por amor andei a monte na serra das Talhadas e no rego de Chave, e pernoitei 

deitado nas manjedoiras, sobre o retraço dos machos, em Albergaria das Cabras, na Trapa e na 

Farrapa. [...] por mero apego à arte, à poesia do povo, ao bafo maternal da terra, não me consta de 

ninguém que andasse o que eu tenho andado e continuo a andar, graças a Deus.»9

Na série de conferências sobre os Vencidos da Vida10, organizada pelo jornal O Século, no ano 

de 1941, Reinaldo dos Santos, a propósito da obra A Holanda, de Ramalho Ortigão, diria, no final da 

sua palestra: «Se se reunissem um dia, numa antologia da sua prosa, os mais belos trechos dessas 

evocações da terra portuguesa, nenhum livro merecia melhor o título – mais mesmo que o de 

Garrett – de Viagens na minha terra. E essa seria a obra de Ramalho com mais garantias de 

perenidade»11. 

Na verdade, não deixa de ser curioso o facto de o autor entender que algumas das suas 

páginas revelassem esse comprometimento com a história, a vida e as aspirações do povo português.

Sintomático da sua vida, bem como do seu espírito, é a forma como Ramalho Ortigão 

sempre vivera ao longo dos seus cerca de oitenta anos de idade (1836-1915), cujo merecimento mais 

desejado fora o de ter envelhecido sempre fiel ao amor pela terra, pela língua, pela tradição artística 

da sua pátria e pelo culto de um passado e de um património legado pelos nossos antepassados, 

testemunho vivo e herdeiro de uma identidade que nos é comum. Estes seriam, para o autor, os seus 

motivos de interesse e as suas preocupações mais prementes e que ocupariam, a par de outras 

‘vulgaridades’, um lugar de suma importância na sua vida, bem como na sua obra.

Mesmo que a distância física assim o impedisse, Ramalho Ortigão nunca deixara de ter 

sempre presente, quer no seu pensamento quer na sua alma (a alma de um «grande e honrado 

                                           
9 Carta publicada por Alberto de Oliveira na revista Lusitânia, de Outubro de 1925.
10 Ver anexos figs. 5, 6 e 7.
11 Vencidos da Vida, 1º ciclo de conferências promovido pelo Século - 1941, p.205.
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português»), a pátria e a nação que sempre fez questão de exaltar, mesmo quando a seus olhos, 

resignado e desiludido, a via esmorecer e dissipar-se, ciente de que entregue ao desalento da época, 

poucos eram os que viam nela (na pátria) o desejo de resgatar e de restituir ao solo natal o legado 

legítimo e único, deixado pelos nossos antepassados.

No mesmo sentido, Joaquim Costa, num texto que seria publicado em 1937, não deixaria de 

ressaltar essa afeição e amor pela pátria que sempre estiveram presentes no pensamento e no íntimo 

de Ramalho Ortigão:

«Nos exemplos mais raros, mais puros e mais heróicos da vida sublimada, encontrou ele modelos de 

grandeza cívica e moral com que os nossos aproveitassem alguma coisa; e, sempre que se lhe oferecia 

ensejo de estabelecer um paralelo simpático entre as virtudes estranhas e as virtudes portuguesas, 

todos sabem como o grande escritor, mesmo criticando por vezes o que era imperfeito, se esforçava 

por nos erguer e dignificar. Pôs sempre a sua terra acima das outras, por dignidade e amor?»12

Numa página bem alegre e pitoresca que surge propositadamente no livro John Bull (1887), o 

autor, num acesso de repentina nostalgia da pátria, descreve, de forma animada e viva, um arraial 

minhoto, onde sobressaem as imagens e os cheiros típicos da terra e das gentes do povo, que 

contrastava, em tudo, com o ambiente triste e desolador de um domingo chuvoso e enevoado na 

cidade de Londres:

«Para vista nas festas minhotas lá estávamos nós. Vista fazia-a a gente, de cravo ao peito da jaqueta, 

braça e meia de chibata de marmeleiro rompendo por trás das costas acima do ombro, esporas de 

prata de rosetas tilitantes nos tacões de prateleira, desengano nas unhas para rapar dum pau, e olho 

pisco, amortecendo na pálpebra, danado no fundo, para as cachopas! Perante o arraial, suspenso e 

ansioso, na presença solene dos mordomos e do juiz da festa, vestidos de opas vermelhas, o fogueteiro 

afiançado dos nossos sítios avançava ele mesmo, de murrão em punho, e por sua própria mão deitava 

fogo à peça famosa representando o Barbeiro a amolar a navalha. A coisa principiava de baixo pela 

peanha duma roda de fogo […] e entrava a peça toda a andar de redor [...] Os cobres da fanfarra 

reluzindo ao sol, o pau de buxo canoro dos clarinetes fervidamente dedilhados, o agudo ébano do 

pífaro, a pele de burro do grande bombo, o cordame e as vaquetas da caixa de rufo, tudo vibrava 

numa comoção igual e uníssona, fazendo retumbar os ecos com a mais estrondeante e belicosa 

mazurca. As bandeiras e os galhardetes que decoravam o palanque tremulavam desfraldados ao vento 

numa palpitação vitoriosa e invencível, o vinho verde pulava de alegre nas tigelas vermelhas ou nos 

copos de alcance; as ramagens amarelas dos lenços das raparigas, as filigramas de oiro das jóias, e os 

                                           
12 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937,
 p. 50.
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guarda-sóis vermelhos repentinamente imobilizados, abertos como enormes papoilas desabrochadas 

sobre a seara de gente, salpicam a luz dos clarões jubilosos, como lanternas de sol a arder.»13

Ramalho Ortigão, acusado, a dado momento, de estrangeirismo, por Alberto de Oliveira, 

por este não compreender a sua insistência em visitar outros países e numa atitude que entendia ser 

de puro despeito para com o seu país, que lhe devia respeito e abnegação, o crítico justificava, desta 

forma, a sua atitude:

«[…] é pela sua terra que sempre se decide. Peço-lhe porém licença para lhe observar que eu, se me não 

decidi tão bem, me decidi, pelo menos, há mais tempo, no mesmo sentido. Envio-lhe um volumezinho 

de aspectos da terra portuguesa, no qual verá que eu também lá estive. Faria quatro ou cinco tomos 

como esse, se coordenasse e reimprimisse tudo o que tenho escrito e publicado como testemunho da 

minha enternecida comoção aos contactos da minha pátria.»14

Repudiando, em absoluto, a acusação injusta e infundada por parte de Alberto de Oliveira, 

como mais tarde o próprio chegaria a admitir, e numa atitude reveladora da sua integridade, Ramalho 

Ortigão resolve a questão reiterando a ideia de que sempre se interessou pela sua terra e pela sua 

pátria, e que a sua obra, senão na totalidade, pelo menos em grande parte, é o testemunho sincero e 

consciente dessa mesma comoção e amor pelo país que sempre conheceu, que sempre percorreu e 

que nunca esqueceu, como se este estivesse entranhado na sua pele e, acima de tudo, na sua alma.

Pouco tempo depois, querendo colocar alguma justiça naquilo que teria sido um julgamento 

precipitado e irreflectido, por parte do teórico do Integralismo Lusitano, chegando mesmo a revelar 

um desconhecimento total da sua obra, bem como do pensamento e ideias do crítico d’As Farpas,

Manuel da Silva Gaio, num artigo que publicaria na Illustração Portugueza, a 24 de Dezembro de 1906,

diria o seguinte:

«Alguém lhe terá apontado o seu enlevo do Estrangeiro. Mas esse enlevo deveu, sobretudo nas viagens, 

muito do que fez e acertadamente aconselhou. Comparando, e exaltando os de fora -  o que ele queria 

era estimular e educar os de casa. E nunca este amor da sua terra o abandona, descansem. Aposto que 

                                           
13 ORTIGÃO, Ramalho, John Bull, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.225-228.
14 Carta publicada por Alberto de Oliveira na revista Lusitânia, de Outubro de 1925.
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ao contemplar as preciosas e sisudas tulipas de Haarlem lhe lembram sempre, fazendo bater o seu 

coração de eterno rapaz, os nossos doidos, amorosos cravos de Portugal.»15

As vivências por si experienciadas e o colorido descritivo com que envolveu as suas emotivas,

mas serenas digressões, serviram de propósito, de forma consciente (como o próprio autor nos diria,

a «literatura de viagens, que tem por objecto o estudo de civilizações comparadas»16), para confrontar

as realidades que conheceu, em especial, no velho Continente, e o país que era a sua pátria. Nele, 

havia sempre «um propósito de conhecer, comparar e extrair uma lição que, quando lá fora, possa 

servir de modelo para a nação»17.

No livro John Bull, o autor seria bem mais preciso e bem mais explícito quanto ao seu 

propósito, revelando igualmente aquilo que eram os valores mais altos (ciência, progresso e razão) e 

que traduziam bem a sua formação e inclinação positivista18, profundamente influenciada pelas teorias 

de A. Comte e de Proudhon, numa altura e num meio onde imperavam tais princípios:

«Os livros de viagens feitos de rigorosos inquéritos, constituirão então preciosos repositórios de factos 

observados, sugestão científica de outras tantas hipóteses sugeridas por fenómenos análogos 

resultantes doutras observações, permitirão deduzir teorias que, por seu turno contraprovadas 

experimentalmente, levarão talvez ao conhecimento e à demonstração de algumas leis mais positivas e 

mais fecundas.»19

O que tornava estas viagens tão fecundas como ensino era a sua rápida e carinhosa simpatia 

por todos os povos, diante das coisas mais simples da sua pátria. 

Na verdade, nunca visitou países à maneira do detestado estereótipo touriste francês, para 

notar de alto os defeitos, isto é, as divergências desse tipo de civilização. Amava os costumes, as 

ideias, os lugares pelo seu pitoresco, e fundindo-se com eles, no seu modo de pensar e de sentir, 

recebia uma lição directa e viva de cada sociedade em que mergulhava. Servido por uma prodigiosa 

memória, alargava e aprofundava a sua cultura em viagens quase que de arqueólogo.

                                           
15 GAIO, Manuel da Silva, «Os Vencidos da Vida», in Illustração Portugueza, II volume, de 24 de Dezembro de 1906, 
p.682.
16 ORTIGÃO, Ramalho, «Prefácio da terceira edição», A Holanda, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, s/p.
17 RODRIGUES, Ernesto, (selec. e introd.), Farpas escolhidas de Ramalho Ortigão, Lisboa, Biblioteca Ulisseia de Autores 
Portugueses, s/d, p.28.
18 Não esquecer que estamos a referir-nos ao ano de 1887, daí que as influências de Comte e Proudhon fizessem todo o 
sentido, uma vez que os princípios defendidos eram ainda paradigmas do pensamento, nesta altura. Numa fase posterior, 
a que faremos referência, denotaremos um afastamento progressivo em relação a estes ideais, sem que nunca possamos 
falar de ruptura abrupta, mas antes de uma evolução de pensamento por parte de Ramalho Ortigão.
19 ORTIGÃO, Ramalho, John Bull, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.260.
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Este desejo de conhecer outros lugares e outras culturas, deixando-se enlevar pela 

convivência com o outro, nas palavras do autor, constituía apenas o anseio de poder transmitir e 

descrever, nos seus escritos e apontamentos, as viagens e os locais que visitou, não havendo qualquer 

outra pretensão.

A viagem, como ele próprio o afirma, não é apenas o poder conhecer o mundo, mas 

conseguir, quando se regressa, voltar mais «instruído» e mais «ensinado». Essa era a sua verdadeira 

finalidade:

«A primeira obrigação de um viajante bem educado, ao regressar de algum país sublunar, é conversar 

em modo que se lhe não perceba nem o intuito mais remoto de querer leccionar alguma coisa a quem 

o lê. Para aprender lá temos cartas de guia dos viajantes nos museus, nas bibliotecas, nos arsenais, nos 

jardins, nos palácios, nas oficinas, nos teatros, nos passeios e nas ruínas; [...] Ora eu devo dizer que 

nunca tive nem terei jamais a mais leve ideia de ensinar a mínima coisa ao ínfimo dos viventes a quem 

transmitir uma folha das minhas peregrinações por esse mundo. Proponho-me singelamente conversar 

com a despresunção plena de quem não tem compromissos nenhuns […]»20

«Quer-se a viagem, a liberdade, a largueza da terra, a vastidão do mar e a amplidão do céu – o 

mundo! Não há outro remédio nestes casos senão fazer o que eu fiz: arranjar a mala e partir. Para 

onde? Para qualquer parte. Para quê? Para voltar depois, porque se volta melhor do que se foi; mais 

instruído, nem sempre; mais ensinado, sim. Pode-se não aprender nada novo, mas fica-se sabendo 

melhor o que já se sabia dantes.»21

De entre as muitas cidades da Europa que visitou e conheceu, e de entre as inúmeras viagens 

que fizera a Paris, Londres, Roma, verdadeiro e «vivo compêndio de história e de arte», Viena ou 

Madrid, «ciudad alegre y confiada», deixara-se sempre seduzir pelo encanto e beleza das suas 

arquitecturas, dos seus museus e galerias públicas, dos seus jardins e do traçado característico das suas 

ruas e avenidas que pontuavam a cada passo e, sobretudo, deixara-se sempre inebriar pelo borbulhar 

de vitalidade que se sentia em cada um desses locais.

                                           
20 Idem, Em Paris, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.6-7.
21 Idem, ibidem, p.10.
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Num artigo22, escrito no ano de 1906, de que valerá a pena determo-nos durante algum 

tempo, Ramalho Ortigão descrever-nos-ia, de forma animada e, por certo, deveras fascinado, tudo 

aquilo que observara e apreciara durante a sua estadia na cidade de Roma, la Città di Dio. Se esta, por 

si só, não bastava para lhe preencher, por completo, todas as «voluptuosidades de estudo no espírito 

de um velho artista» e as curiosidades de um simples viajante, ela dava-lhe, contudo, razões 

suficientes para manter o seu interesse.

 As obras de arte (em especial, dos grandes mestres da Renascença, como Miguel Ângelo, 

Rafael Santi, Leonardo da Vinci ou Botticeli, verdadeiros testemunhos valiosíssimos do génio criativo 

do homem), preservadas em museus e galerias, as igrejas e alguns dos mais belos monumentos que 

jamais foram erguidos, herança gloriosa de um passado que teimava em persistir, as suas fontes e os 

seus jardins, que se estendiam por entre a congestionada Roma, o inebriante frenesim da cidade que 

por toda ela respirava cultura, Roma era, no entender do autor, a «mais perene fonte de informações 

relativa à história da cultura e do poder mental da humanidade»23 e, nela, residiam os fundamentos 

basilares de toda a civilização em que actualmente vivemos, recordando, a certa altura, as palavras de 

Castelar, um conhecido orador, que assim a definira, em jeito de síntese.

Mergulhado em imagens que o seduziam e entregue horas a fio ao prazer da leitura de páginas 

de catálogos, livros de arte e guias de algibeira que insistia em reler ou a um estudo mais premente, a 

julgar pela quantidade de monografias italianas, de conhecidos e autorizados autores que havia 

consultado, assim se encontrava Ramalho no mais «aprazível estado de alma», percorrendo o dédalo 

inextricável de antigas ruas que se contorciam à volta de edifícios, fontes e ruínas, num 

embevecimento em que os dias pareciam passar sem o mínimo esforço e mal sentindo o deslizar 

inexorável do tempo:

«Deliciado de viver, sentindo a cada hora vir do meu coração à boca a linda exclamação que através 

dos maiores infortúnios mais frequentemente repete a doce língua do povo italiano – Dio, com’é bello!

– eu percorria de manhã os museus e as bibliotecas, visitava os monumentos de tarde, e reunia-me à 

noite com os meus amigos. Deleitosa distribuição do tempo, que a sabedoria de Horácio aprovaria.»24

                                           
22 Este artigo, com o título «Flores de Roma», publicado inicialmente na Ilustração Portuguesa de 24 de Dezembro de 1906, 
seria, anos mais tarde, incluído na edição das suas obras completas, no tomo II de Pela Terra Alheia.
23 ORTIGÃO, Ramalho, «Flores de Roma», Pela Terra Alheia, tomo II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1949, p.133.
24 Idem, ibidem, p.139.
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Pela proximidade, numa das inúmeras viagens que fizera a Itália, decidira visitar Sicília25, ilha 

situada no Mediterrâneo, de fortes recortes e contrastes, encerrando nela uma atmosfera e ambiência 

secular. Dela, dir-nos-ia que era «a síntese estratificada de todas as raças e de todas as civilizações, 

que o maravilhoso poder civilizador de Roma fundiu»26, descrevendo-nos o esplendor de uma cultura 

que a História persistia em deixar passar, indelével, pelos tempos, e que havia atingido um nível e 

prestígio nas artes, em geral, dificilmente excedido, dada a sua singularidade.

Da Holanda, dar-nos-ia, por certo, o seu melhor ‘livro de viagens’27, a julgar pelo brilho e 

colorido com que encerra cada uma das suas páginas, onde se ‘entretém’ a dar-nos verdadeiros 

quadros vivos de uma terra e de um povo que, face ao seu temperamento e carácter, mereceu grande 

simpatia28 e respeito por parte do autor.

Como diria Câmara Reys, num volume que dedicara a Ramalho Ortigão, publicado no ano 

de 1941, «sente-se, no entanto, que, nessa obra, tema que enamorou todas as predilecções do seu 

coração e do seu espírito, Ramalho põe toda a sua alma, os seus grandes dons de homem e de artista; 

na plenitude duma vida saudável, que atingiria os oitenta anos, ele escreve esse livro, aos quarenta e 

sete anos de idade, procurando, e com êxito, deixar nele a sua obra-prima de cultura, de inteligência, 

de sentimento, a marca perene duma boa acção e dum bom exemplo»29.

Para Ramalho Ortigão, a Holanda representava o paradigma e a referência mais cabal, nos 

domínios social (de que o autor chegara a destacar a própria índole do povo holandês, povo «singular, 

único no mundo» e de que ressaltaria algumas das suas virtudes e peculiaridades), económico 

(referência a algumas das principais actividades, de que se destacava, por exemplo, a agricultura, a 

cerâmica de Delft e a lapidação de diamantes), político (relembrando, um pouco, a história e os 

principais acontecimentos que marcaram a nação) e cultural (referência aos muitos eventos culturais 

                                           
25 Estas páginas de Ramalho Ortigão teriam sido, curiosamente, e segundo nota dos editores, publicadas na Ilustração 
Portuguesa, de 1 a 8 de Fevereiro e 1 de Março de 1909, aquando de um terramoto que devastou o sul de Itália, tendo a 
importância do pagamento deste ensaio revertido, de forma generosa e admirável, a favor das inúmeras vítimas da 
catástrofe.
26 ORTIGÃO, Ramalho, Pela Terra Alheia, tomo II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1949, p.170.
27 A este respeito, há que referir que, apesar de se considerar um livro de viagens, a obra A Holanda vai muito além do que 
se inscreve neste género. Além das notas descritivas da paisagem holandesa, dos apontamentos sobre as instituições, os 
costumes e hábitos desta nação nórdica, o autor revela-nos ainda pormenores sobre a vida e sobre o carácter do povo 
holandês, comparando os exemplos de conduta e de hábitos diários que julga serem ideais e de proveitosas lições, que se 
poderiam aplicar nos mesmos moldes em Portugal. 
28 Nas palavras de Carlos Montenegro Miguel, a obra A Holanda destacava-se de entre os seus volumes de notas e 
impressões de viagem, não só pelas notáveis páginas descritivas, mas também porque nela encerrava «um entusiástico 
panegírico das virtudes tipicamente burguesas do povo holandês, muito significativo dos íntimos ideais do autor», in 
MIGUEL, Carlos Montenegro, «Ramalho Ortigão e a sua época», Estrada Larga, 2, Porto, Porto Editora, s.d., p.268. 
29 REYS, Câmara, «Ramalho Ortigão», A questões morais e sociais na literatura, vol. III, Lisboa, Seara Nova, 1941, 
pp.165-166.
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que decorriam nas principais cidades, aos museus e galerias de arte, aos monumentos e edifícios 

históricos, às feiras e festividades, bem como à agitada e mundana vida citadina), que não se cansava 

de procurar para o seu país.

Se bem que nem sempre comungasse das mesmas ideias e ideais dos holandeses, na arte que,

na sua opinião, alcançara a perfeição do detalhe e do rigor no (seu) conjunto, deixara-se deslumbrar, 

num profundo entendimento a que o gosto pela pintura naturalista (de que viria a ser um dos seus 

mais eminentes críticos) ganhara uma nova forma. De resto, chegaria a admitir que, ainda que inútil 

para a História e estéril para a Filosofia, pudesse, contudo, «esta pintura sincera e comovida dos 

velhos lares holandeses, tão simples, tão modestos, tão recolhidos e tão meigos, ter um humilde lugar 

na Arte, cuja missão – hoje mais do que nunca – é cultivar no coração dos homens a flor da 

simpatia»30.

A atracção absolutamente única da bela cidade de Amesterdão, cheia de vida, recheada de 

riquezas e carregada de história ao longo dos muitos séculos em que se havia tornado o centro de um 

enorme império, convertera-se mais tarde numa cidade moderna, serena, ainda que não isenta de 

uma nota de sordidez que a caracterizava tanto como a sua famosa rede de canais. 

As ruas, os canais, o porto da cidade, a tradição arquitectónica, os bairros antigos e 

modernos, os cafés e os teatros, os mercados de flores e de peixe, nada escapara ao olhar atento e 

curioso de Ramalho Ortigão.

Amesterdão, Roterdão, Haia, Alkmaar, Haarlem, Leida, Delft, Scheveningue, uma pequena 

aldeia marítima nos arredores de Haia, Zaandam, a aldeia de Broek, as ilhas de Marken, d’Urk e de 

Schokland, Ramalho percorrera, de um extremo a outro, o país das tulipas e a pátria de Rembrandt.

As paisagens da Holanda, que tão bem descreveu, em especial, pela forma como as sentiu,

pela acuidade visual e pelo poder retentivo do seu olhar, transformavam-se, «na pena do autor, em 

paleta viva e sugestiva»31:

«De espaço a espaço, ao longe, uma ponte esguia de campanário sobressai de uma espessura de 

choupos e de salgueiros, e anuncia a aldeia, a vila ou a cidade mais próxima, oculta, umas vezes pela 

antiga duna cujo mar desapareceu e que a vegetação cobriu, outras vezes pelo relevo dos diques, que 

formam na planura geral uma tumidez semelhante à das veias na pele. Por sobre o relevo que faz na 

campina este cordão, corre a velha estrada rodada pelos veículos campesinos, pelos breaks de toldo, 

pelas carroças de pinho esculpido, doirado, envernizado de vermelho e azul, atreladas a um cavalo de 

                                           
30 In Prefácio da terceira edição de A Holanda, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, s/p.
31 MIGUEL, Carlos Montenegro, «Ramalho Ortigão e a sua época», Estrada Larga, 1, Porto, Porto Editora, s.d., p.268.
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Frisa, e pelas pequenas carretas flamengas, das leiteiras, das peixeiras e das horteloas, puxadas por 

uma ou duas parelhas de cães trotadores. A vaporação do sol pingue enovela-se intermitentemente e 

ascende em flocos nevoentos, que umas vezes a brisa dissolve num véu de humidade, em que os 

longínquos contornos das coisas esmaecem como num banho, e parece diluírem-se no éter esbatidos 

na polvilhação aquosa; que outras vezes se condensam e recaem nessas faixas transversais de chuva, 

com que os paisagistas holandeses tão frequentemente riscam os longes das suas telas. Tal é o campo 

holandês, no coração do país, de Alkmaar a Roterdão, entre Haarlem e Amesterdão, entre Haia e 

Utreque.»32

De uma viagem que fizera a Inglaterra, de que resultaria, tempo depois, o livro John Bull 33

(outro volume de viagens, ainda que, manifestamente, em desvantagem em relação à obra A 

Holanda), publicado em 1887, e longe da visão e postura mais ‘benévola’ que adoptara em relação aos 

holandeses, Ramalho não se eximiu de exprimir uma atitude crítica e menos simpática em relação ao 

país e a alguns aspectos da sociedade inglesa que considerou detestáveis e muito pouco abonatórios. 

Por exemplo, as observações que tece sobre as relações de Portugal com a Inglaterra, agravadas anos 

depois pela célebre questão do ‘Ultimatum’ (1890), que dividiu opiniões e levou o país a cultivar 

uma espécie de ódio rancoroso pela nação inglesa. Ramalho Ortigão, tal como muitos outros, não se 

inibiu de expressar o seu profundo desagrado em torno da questão, em especial, por uma certa 

subserviência que parecia existir entre os demais portugueses:

«Porque foi da nossa aliança com a Inglaterra [...] que nos veio, como a enfermidade mais perigosa 

que pode invadir uma nacionalidade, o entorpecimento parasítico de todo o ser protegido e tutelado 

por qualquer outra força e por qualquer outra autoridade que não seja a que ele mesmo extrai do 

desenvolvimento do seu cérebro e dos seus músculos.»34

Do pouco que poderia merecer, da sua parte, algum aplauso e atenção, ficaria apenas a 

educação física e o ensino elementar artístico que, na sua opinião, eram actividades que deveriam ser 

                                           
32 ORTIGÃO, Ramalho, A Holanda, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.115.
33 Curioso notar que, nas primeiras páginas, Ramalho revela, desde logo, a sua preocupação de escrever um livro 
agradável, um livro «superficial e chouteiro», no seu dizer. A visão necessariamente pessoal que apresenta aos olhos dos 
leitores de John Bull não deixa, contudo, de surpreender por alguma leveza e alguma superficialidade, pela forma como 
trata determinados assuntos, revelando-se assim pouco atento às realidades significativas da grande metrópole londrina e 
mesmo da Inglaterra. Contudo, é inegável que esta obra, pelo esforço empreendido pelo autor, não deixa de ter a sua 
importância.
34 ORTIGÃO, Ramalho, John Bull, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.29.
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estimuladas por todos e, em particular, pelos governos de cada país, considerando, deste modo, que 

a educação do público, em geral, constituía uma condição essencial e um direito de cada um35. 

Do país ficariam também registados, no seu olhar e no seu pensamento, os dias enevoados e 

chuvosos da cidade londrina, a contrastar com os dias alegres e solarengos que recorda, passados em 

terras do Minho:

«Não um ligeiro nevoeirito para reumatismo de estrangeiros, que a amável hospitalidade de Londres 

confere às vezes durante a season a quem vai do Chiado por Paris a Sackville-Street unicamente para 

ter uma swit cortada no Poole, - tudo quanto se possa ter em suit de mais horsey para o fim de inflamar 

as imaginações no turf de Pedrouços ou no tiro aos pombos da Ajuda; mas sim um legítimo e 

autêntico nevoeiro londrino, um garantido e afiançado London-fog. [...] O Tamisa é um largo e 

profundo rio de margens de lama com uma água glauca, denegrida, espessa, sinistra; através de 

Londres tem a vastidão dum estuário de tinta gordurenta, vasta lagoa tenebrosa e revolta, que parece 

formada da supuração estagnada duma enorme fístula pela qual se tivesse dessorado a força mecânica 

de toda a indústria a vapor deste mundo, fazendo uma poça imensa do vómito denegrido das válvulas, 

do pó do carvão, do sebo derretido dos eixos, do azeite, do verdete das rodas e dos parafusos, e do 

suor da gente. Sabido isto, o aspecto do nevoeiro de Londres pinta-se em duas palavras: É a 

pulverização da corrente do Tamisa inalada juntamente com as trevas da noite na garganta da 

Inglaterra.»36

Na «ciudad alegre y confiada», que era então Madrid, e após ter estado presente na Exposição 

Colombiana de 1894, de que fora um dos organizadores, Ramalho Ortigão, em carta dirigida à sua 

filha Berta e datada de 1904, descreve-nos, com entusiasmo e simpatia, alguns dos momentos vividos 

entre um círculo de amigos e convivas, no meio intelectual e artístico, durante uma temporada que 

ficara na capital madrilena, anos depois, dado que passaram a ser habituais e frequentes as suas 

deslocações a esta cidade37.

                                           
35 A este respeito, e propondo uma verdadeira reforma do ensino artístico em Portugal, será de referir o contributo dado 
por Joaquim de Vasconcelos nos estudos que realizou sobre a instrução artística e industrial no nosso país, defendendo a 
criação de um plano geral de organização das escolas e das colecções do ensino artístico e propondo, por outro lado, todo 
um plano para uma reforma dos museus e do ensino do desenho, tendo em conta que este era muito deficiente ou quase 
inexistente em Portugal. Não diminuindo em nada o contributo notório dado por Joaquim de Vasconcelos, o próprio 
reconhece também que se servira do exemplo dado por Inglaterra, em especial, pelas reformas e propostas de ensino 
postas em prática e apresentadas por John Ruskin e que, à semelhança de Portugal, tivera igual eco noutros países da 
Europa, como foi o caso, por exemplo, da Alemanha e da Áustria. 
36 ORTIGÃO, Ramalho, John Bull, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.129-131.
37 Pierre Blasco diria mesmo, parafraseando Rodrigues Carvalheiro, num texto que publicou em 1972/73, que Ramalho 
teria tido um especial carinho pelo país vizinho, o que justifica, em parte, as frequentes viagens e deslocações que o nosso 
crítico fizera a Espanha, «[…] l’Espagne le séduit particulièrement», acrescentando que, «Il dut y aller três souvent […]», 
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Os episódios triviais de um dia-a-dia de uma grande cidade e os momentos, de puro deleite, 

que partilhava com amigos e ilustres figuras do meio artístico e cultural, preenchiam os seus dias, 

numa agradável e saudável convivência, e onde era recebido de forma exemplar e atenciosa. 

Ou, quando nos descreve de forma quase exaustiva, mas de um rigor visual e acuidade 

impressionantes, a visita que fez ao Museu do Prado, onde nos dá mostras da sua extraordinária 

aptidão crítica e revelando uma grande sensibilidade, sobretudo, pela análise e pelas observações 

surpreendentes que tece a respeito da pintura espanhola, nomeadamente, a de Velásquez e Goya que, 

nas suas palavras, eram «as duas mais poderosas forças artísticas que ainda produziu a Natureza»38. Ou 

ainda, quando nos descreve, de forma minuciosa, quase que cinematograficamente, um desfile a que 

assistiu em Madrid, por altura das celebrações do II Centenário da morte de Calderon de la Barca (24 

de Maio de 1881), e que o impressionara, não tanto pelo carácter político que lhe estava subjacente39, 

mas sobretudo pelo cariz artístico que o caracterizou, dada a envolvência toda ela carregada de 

grande sumptuosidade e magnificência:

«Em trânsito pelas ruas de Madrid, entre os regimentos em alas, ao som de uma infinidade de 

músicas, o aspecto desta procissão era verdadeiramente fantástico – um mundo de mágica, uma 

enorme sinfonia viva desfilando num deslumbramento de cor.»40

Em Paris (1867), dar-nos-ia um belo volume de impressões de viagem, em que «já se esboça a 

sua poderosa individualidade literária»41.

Do cosmopolitismo da cidade de Paris e do bulício típico de uma cidade cheia de vida e de 

forma, dos ambientes aristocráticos e luxuriantes, ante a elegância e desenvoltura das damas que 

desfilavam nos grandes salões de Paris, Ramalho Ortigão dar-nos-ia conta não só dos lugares que 

visitou, de entre museus (a visita que faz ao museu do Louvre, as imagens que reteve e os 

sentimentos que lhe ficaram perante as magníficas obras de arte), galerias de arte, monumentos, por 

entre praças e boulevards, mas também os lugares mais recônditos e boémios, o outro lado de uma 

cidade que parecia nunca dormir:

                                                                                                                                   
in BLASCO, Pierre, «Ramalho Ortigão, voyageur portugais en Espagne», in Bulletin des  Études Portugaises et Bresiliennes, 
nouvelle série, tomes trente-trois et trente-quatre, Paris, 1972/73, p.287.
38 ORTIGÃO, Ramalho, Pela Terra Alheia, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, p.53.
39 A este respeito, Ramalho Ortigão chegaria mesmo a dizer, em tom quase recriminativo, que o centenário havia servido 
apenas como um «pretexto pelo governo para aumentar os impostos e para recrear os estrangeiros à custa do pobre povo 
madrileno», in Pela Terra Alheia, p. 54.
40 ORTIGÃO, Ramalho, Pela Terra Alheia, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, p.108.
41  REYS, Câmara, «Ramalho Ortigão», As questões morais e sociais na literatura, vol. III, Lisboa, Seara Nova, 1941, p.159.
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«O bairro de Saint-Germain chama-se também o bairro das Escolas; aí, onde se acha o passado, acha-

se também o futuro da França, e talvez da Europa. Eu nunca fui aos bailes dos sábados no quartier latin

que não contemplasse com respeito esses rapazes de bigode petulante, de fronte espaçosa, de olhar 

altivo, de músculos vigorosos, que deixam por um momento os seus livros para se lançarem no 

redemoinho vertiginoso e indescritível do galope e do cancan. É nessas cabeças que estão os destinos 

da política, da literatura e da poesia; esses são os Thiers, os Guizots, os Favres, os Olliviers, os 

Girardins, os Rocheforts, os Vítor Hugos e dos Lamartines do futuro.»42

O espírito cosmopolita, o gosto pelas viagens, as mundanidades que pretensamente se 

aliavam aos requintes da arte que sempre soubera apreciar, eram, apesar de tudo, o que mais 

repentinamente se descobria na personalidade de Ramalho. Num olhar mais atento, deslindar-se-iam

os outros atributos.  

Ainda que não tivesse particularizado de forma evidente, eis o que nos diz Joaquim Rodrigues 

da Silva sobre Ramalho Ortigão e, em especial, sobre o seu gosto e inclinação pelas coisas de arte e o 

seu gosto pelas viagens:

«Em toda a sua obra nos apresenta Ramalho essas duas feições de artista: ora se exalta romanticamente 

inebriado pela beleza externa das coisas, ora se queda num estudo mais ou menos profundo, mas 

sempre fecundo em deduções, sempre abundante de ensinamentos, revelando génio, comprovando 

esforço, consumando as suas aspirações de puro artista, e de educador pela Arte! Numas páginas 

vereis Ramalho em narrações apaixonadas, onde está patente o desejo de vos mostrar em pintura e 

descrição a originalidade da paisagem. Lá estão os hotéis da Holanda, as ruas, as praças, os jantares, as 

nossas pensões, as festas, as nossas colinas e montanhas! E não vereis esquecidas as casinhas, as 

choupanas, as capelas brancas e o seu campanário, as pombas que se espanejam no telhado, e as 

galinhas que esgravatam no pátio! É o Ramalho poeta, o Ramalho influenciado por certa corrente do 

primeiro Romantismo, o Ramalho da arte em si mesma!»43

Das suas notas e impressões de viagem (Ramalho elevaria a género literário o gosto das 

viagens, tão disseminado no século XIX44), foram nascendo lugares e atmosferas, admiravelmente 

pintados. 

                                           
42 ORTIGÃO, Ramalho, Em Paris, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.282.
43 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua obra», in Pensamento, Ano IX, nº114, vol.III, 15 de 
Março de 1939, pp.24-25.
44 Nos finais do século XVIII, após a campanha de Napoleão Bonaparte e das suas tropas no Egipto em 1798, o interesse 
pelas viagens e a curiosidade e fascínio que despertavam as antigas culturas e civilizações do Magrebe (Tunísia, Argélia e 
Marrocos) e, sobretudo, do Antigo Egipto, pela magnificência dos seus monumentos (o templo de Abu Simbel, o templo 
de Philae, junto das margens do rio Nilo ou o grande templo de Karnak), pelas mesquitas, pelas Pirâmides, nas 
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A capacidade de captar o pequeno pormenor, a observação rápida e incisiva, quase que 

também instintiva e, simultaneamente, a grande atenção ao real concreto, aliados a um 

temperamento extremamente sintonizado com os mínimos cambiantes do sensível, fizeram dele uma 

das figuras mais eminentes da nossa história literária e um dos mais genuínos valores espirituais do 

pensamento nacional.

Eça de Queirós diria mesmo, a certa altura, que Ramalho Ortigão era «um grande 

paisagista». Ainda que tal característica fosse, geralmente, atribuída a Júlio Dinis, Eça entendia, no 

entanto, que era Ramalho que dava «o realismo da paisagem», que este seria mesmo «um Corot» e 

acrescentava ainda que, certas «pequenas paisagens das Farpas são prodigiosas: é a natureza 

surpreendida em flagrante, com o tom, o verde, o luminoso, o esfumado ou o saliente, o fresco ou o 

tórrido: na sua pena há um pincel»45.

Um certo ar de dandismo e diletante que marcaria, de alguma forma, o seu temperamento e 

que lhe ficaria quase que impregnado desde os tempos em que fizera a sua viagem a Paris (1867), 

Ramalho Ortigão era, nas palavras de Eça de Queirós, como que «um artista da Renascença italiana»:

«Ramalho Ortigão quase me parece comparável a um artista da Renascença italiana. Parece-lhe que 

não? Tem uma certa parecença com aqueles pintores que tomavam na historia os nomes da sua pátria, 

o Veroneso, o Calabrez, o Bolonhez, homens de acção e de arte, pintando com fuga, batendo-se com 

valor, apaixonados dos luxos, das galas, das aventuras, adorando a cor, em revolta contra as 

instituições.»46

Um pouco mais à frente, sublinhando os gostos e as predilecções do autor, em especial pela 

arquitectura, pela pintura e pela música, pelo gosto do bric-à-brac e pelas antiguidades, e que se

reflectiriam de forma intensa na sua escrita, acrescentaria ainda:

                                                                                                                                   
proximidades do Cairo, pelos museus ao ar livre como o de Luxor, pelos lugares enigmáticos (como o Vale dos Reis) e 
pelo seu exotismo e novidade, onde a cada passo se abrem e se descobrem verdadeiras páginas de História, de uma 
herança também ela universal, motivaram, em certa medida, o crescente número de expedições, com fins arqueológicos 
ou meramente turísticos, que se fizeram aqueles locais, sobretudo, no século XIX. Na verdade, tais culturas inspiram 
viajantes e mercadores, atraindo-os a estas regiões, não só pela curiosidade, mas também pelo desejo de regressar com 
antiguidades e artefactos, encontrados em escavações ou vendidos por um preço irrisório, por comerciantes locais que, 
nesta altura, na Europa, começavam a adquirir um valor impressionante. Por outro lado, é, sensivelmente, a partir desta 
altura, e afirmando-se como tal, que a literatura de viagens ganha um novo interesse e alento, tendo dado origem a 
inúmeras publicações de impressões de viagens e roteiros de bordo, por vezes, devidamente ilustrados.
45 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Lisboa, Livraria Chardron de Lello & Irmão, Editores, 1909, pp.45-46. 
46 Idem, ibidem, p.49.
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«[...] tem o amor do luxo artístico, do bric-à-brac, e vê-se pelo prazer, pela gourmandise, com que 

descreve, sempre que pode, pompas ou  arquitecturas, mobílias ou jóias; adora a cor – em pintura 

Fortuny e a sua escola, em música Meeyerber e os fortes mestres da instrumentação, e a sua prosa 

escorre de cor, com os tons crus, mas fortes dos que têm sonoridade e refracção, gosta de toda a 

explosão de força e adora Balzac pela exuberância monstruosa do seu génio indisciplinado; se ama a 

luta, o combate, a fronda, o assalto – as Farpas o mostram; e, enfim, grande traço de semelhança, tem 

o génio decorativo, e seria feliz se pudesse organizar galas e triunfos.»47

As impressões das viagens, as leituras (de tão variados assuntos e autores), as curiosidades 

artísticas e os interesses intelectuais, as predilecções pela Arte (pela arquitectura, pela pintura e, 

sobretudo, pelas artes tradicionais, que considerava serem o verdadeiro resíduo histórico e artístico 

de um povo) e pelo Belo, em geral, o desejo de observar e de conhecer a fundo o seu país, mais do 

que qualquer outro e o desejo de encontrar as suas próprias raízes, revelar-se-á uma constante ao 

longo da sua vida e da sua obra, marcados sempre por um devotado amor pela sua pátria.

Joaquim Costa resumiria, nestes termos, esse mesmo sentimento e instinto telúrico que 

sempre o moveu:

«Pintou, em palavras, por vezes, quase imponderáveis […] os grandes cenários panteístas do campo e 

do mar, como se tivesse aprendido, quase por instinto, uma sinfonia exaltadora de cores e repassasse, 

por meio dela, os efeitos mais surpreendentes e ligeiros do discurso literário. […] Pode dizer-se que 

em cada lugar do nosso país existem ainda, nitidamente marcados, os vestígios gloriosos dos seus 

passos.»48

                                           
47 Idem, ibidem, pp.49-50.
48 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, o precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, 
p.59.
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3. Os estudos sobre arte

                                                                                          «Os estudos de arte são talvez o objecto 

                                                                                                                       principal das minhas curiosidades.»

            Ramalho Ortigão

No ano de 1871, ano em que decorreram as ‘Conferências do Casino’ e, seguindo, no 

essencial, o mesmo sentido de crítica da sociedade portuguesa, surge no panorama nacional uma 

publicação mensal redigida por Eça de Queirós em colaboração com Ramalho Ortigão, As Farpas. 

No início, numa advertência ao primeiro volume de Uma Campanha Alegre, o próprio Eça faz 

questão de nos dizer que, nos primeiros tempos, os dois, «levados na mesma santa revolta, nos 

abalançámos a atacar toda uma Sociedade com um punhado ligeiro de ironias douradas»1. E, de facto, 

essa tinha sido a verdadeira finalidade para a publicação destes fascículos mensais. 

No entanto, em 1872, Eça de Queirós deixa o projecto, para iniciar uma carreira diplomática 

em Cuba. Ramalho Ortigão continua a publicação, agora sozinho, que permanecerá até ao ano de 

1888.

Se, numa primeira fase, que correspondeu ao período em que colaborou com Eça de 

Queirós, As Farpas2 acusavam um tom mais sarcástico e irónico, imbuídos pela corrente realista, a 

partir de 1872, adquirem um tom mais didáctico e mais descritivo, enchendo-se de páginas repletas 

de pitoresco regional, onde o interesse pela cultura tradicional, pela arte popular, pelo folclore e 

pelos costumes antigos do povo que, aos poucos, foi adquirindo um pendor mais nacionalista e mais 

                                                
1 QUEIRÓS, Eça de, Uma Campanha Alegre, vol.I, Porto, Lello & Irmão – Editores, 1979, p.8.
2  Ver anexo fig.4. Primeira página d’As Farpas, de 1871. Reprodução da capa original da autoria de Bordalo Pinheiro, in 
CORTIM, João Paulo, Rafael Bordalo Pinheiro –Fotobriografia, Lisboa, Assírio & Alvim, et alii, 2005, p.166.
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tradicionalista, à semelhança do que, mais tarde, viria a ser uma das principais linhas de orientação da 

chamada geração de 90 (neogarrettismo). 

Na advertência ao primeiro tomo de As Farpas, e a propósito da sua finalidade, Ramalho 

Ortigão elucida o leitor de que a publicação «tem por objecto coligir metodicamente em alguns 

volumes de prosa tumultuária mas honesta […] alguns aspectos da política, da literatura, da arte, da 

religião, da pedagogia, dos costumes na sociedade portuguesa»3. Chama ainda a atenção para o facto 

de a multiplicidade de pontos de vista presentes nas páginas da publicação constituírem, na sua 

opinião, a «feição característica desta obra».

Observador atento e crítico da vida e da realidade nacional (que retratou, por vezes, em 

estilo jornalístico, em várias das suas obras), Ramalho Ortigão assumira uma espécie de professorado 

sobre a sociedade e mentalidade portuguesas do seu tempo, numa altura em que o país ainda vivia sob 

o signo de velhos preconceitos e de costumes obsoletos, num ambiente ainda caracteristicamente 

provinciano e feudal.

Num texto introdutório, escrito em Outubro de 1942 e incluído na edição do tomo I de As 

Farpas, da autoria de Augusto de Castro, dir-se-ia que a obra de Ramalho teria sido, «no bom e 

glorioso sentido da palavra – a mais viva reportagem que jamais se fez da vida portuguesa, no seu 

profundo, pitoresco, enraizado e humano sentido nacional» e que o «grande jornal português, vivo e 

colorido, [estaria] nos livros de Ramalho – e na acção literária, reveladora, renovadora e educativa 

que ele exerceu na sociedade portuguesa»4.

Os ensinamentos e reflexões, a crítica5, habitualmente exacta, inflexível e combativa e a visão 

de costumes reflectem um temperamento poderoso de escritor, em que se reuniam, num estilo 

muito próprio, o esteta e o educador6, o espírito progressivo e o tradicionalista convicto, o 

                                                
3 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, p.1.
4 CASTRO, Augusto de, «Ramalho Ortigão, seu exemplo e sua obra», in As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica 
Editora, 1948, p. XIII.O artigo em questão data de Outubro 1942.
5 António do Prado Coelho, num texto escrito em 1915 e publicado no ano seguinte, na Revista de Educação Geral e Técnica, 
discordando das palavras de Ramalho Ortigão, chamou a atenção para o facto de que não teria sido o simples acaso que 
teria determinado e marcado o seu percurso enquanto crítico, mas sim o sentimento patriótico tão enraizado que estava 
no seu temperamento, que moldara o seu carácter e despertara o autor para uma nova inclinação: «Não foi a acaso, como 
Ramalho Ortigão asseverou na auto-biografia póstuma, mas o sentimento patriótico que fez dele um crítico. Foi esse 
mesmo sentimento que lhe deu a inteligência do momento em que tinha de actuar para servir a causa comum, que lhe 
traçou o destino de homem de acção e que lhe incutiu, valorizando e pondo em função os dotes excelentes do artista, o 
sentimento vivíssimo, tão penetrante, da vida portuguesa, em todas as suas mais distintivas modalidades», in COELHO, 
António do Prado, «Ramalho Ortigão – Conferência realizada em sessão pública da Sociedade de Estudos Pedagógicos, a 
22 de Dezembro de 1915», Sep. da Revista de Educação Geral e Técnica, Lisboa, 1916, p.10.
6 A este respeito, A. do Prado Coelho diria também, a dada altura, que Ramalho Ortigão «foi sobretudo um moralista 
prático, exalçava e apontava o trabalho e a luta, conjugados, como a suprema forma da independência, a suprema 
condição da dignidade, a suprema lei da vida e até, tendo em consideração sempre o estado do país, como um meio, o 
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reformador de hábitos e o conservador das expressões mais belas do passado, numa escrita, 

expressiva e pessoal, que se renovava sempre em cada página, mantendo, todavia, a limpidez, a 

harmonia e a perfeição que maravilhosamente serviu a expressão do seu pensamento enérgico e 

desassombrado.

A sua visão crítica, quase sempre objectiva, exerceu-a Ramalho com superior critério e as 

conclusões que extrai e constrói com base na realidade e que serviram de pano de fundo a algumas 

das suas reflexões, encerram, não raras vezes, uma lição fecunda que ele soube procurar desenvolver 

em muitas das suas páginas.

 A fina intuição de Ramalho Ortigão, como diria Prado Coelho, residia, sobretudo, no seu 

bom senso «robustíssimo», levando-o a que, por vezes, as suas observações além de justíssimas, 

almejassem grande alcance e que, apenas pecavam, na sua opinião, por «serem expostas de 

passagem»7.

De facto, vítima das contingências do pensamento então dominante, algumas das suas 

reacções críticas, porque fundamentadas em ideias que caducaram, perderam o seu alcance. 

Contudo, não retirando mérito ao autor, as suas ideias (em especial, considerações sobre política, 

religião e outros aspectos da sociedade) valem, sobretudo, pelo atrevimento e pela audácia com que 

foram defendidas, ainda que hoje, algumas delas, se confinem ao domínio estritamente 

‘arqueológico’.

Curiosamente, ainda que conhecida a sua vertente enquanto autor crítico, tem sido pouco 

referido o seu gosto e culto pela arte, em geral, e pela arte portuguesa, em particular. 

Os textos e escritos sobre arte representam, provavelmente, o lado mais curioso mas, 

porventura, o mais fascinante da obra de Ramalho Ortigão.

A sua afeição à Pátria tão concretamente demonstrada em algumas das suas páginas, a par do 

enternecimento pela originalidade dos costumes do povo, pelo encanto da arte popular e das suas 

indústrias tradicionais, ou pela grandeza dos seus vetustos monumentos, disseminados pelo país, 

revelam igualmente a sensibilidade estética e patriótica de Ramalho Ortigão.

                                                                                                                                                   
mais fecundo meio de salvação pública», acrescentando ainda que nele a «cómoda indiferença, a inércia eram-lhe 
medularmente incompatíveis», in «Ramalho Ortigão – Conferência realizada em sessão pública da Sociedade de Estudos 
Pedagógicos, a 22 de Dezembro de 1915», Sep. da Revista de Educação Geral e Técnica, Lisboa, 1916, p.11.
7 Idem, ibidem, p.13.
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Num artigo publicado por Joaquim Rodrigues da Silva, em 1939, na revista Pensamento e de 

que merece a pena transcrever algumas passagens, nele o autor realça, sobretudo, esse culto pela arte 

e, em particular, pelas «nossas coisas»:

«[…] enterneceu-se, amou e serviu religiosamente as criações artísticas do povo português – foi 

nacionalista!...Mas revelou-se um cosmopolita ao dar a público os frutos da sua imaginação e 

sentimentos, ou do seu saber artístico. Mostrou-se conhecedor e justo – comportou-se como 

verdadeiro crítico! […] Em toda a sua obra nos apresenta Ramalho essas duas feições de artista: ora se 

exalta romanticamente inebriado pela beleza externa das coisas, ora se queda num estudo mais ou 

menos profundo, mas sempre fecundo em deduções, sempre abundante de ensinamentos, revelando 

génio, comprovando esforço, consumando as suas aspirações de puro artista e de educador pela 

Arte!»8

Das suas inclinações e predilecções de gosto e da sua sensibilidade, o mesmo autor diria que,

artista «pelo sentimento e pela razão, e ainda pela profissão, artista e crítico de arte», Ramalho 

Ortigão revelava sempre uma grande estima não só pela arte em si, mas também pela arte que 

procura a beleza na essência das coisas, que permite perscrutar o carácter mais íntimo do artista e que 

surpreende a natureza no que ela tem de tem de mais sublime.

O seu grande e apaixonado interesse pela Arte e pelo pensamento crítico e estético será 

sempre uma constante ao longo da sua vida e aparece documentado em inúmeras páginas dos seus 

livros, contrastando, de certa forma, com a falta de cultura plástica e visão artística de alguns seus 

companheiros de geração. 

Os estudos9 que dedicou à pintura, à escultura, à arquitectura e, em particular, às artes 

tradicionais (de que seria um dos mais fervorosos defensores, além de Joaquim de Vasconcelos),

                                                
8 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua obra», in Pensamento, nº114, Ano IX, vol. VIII, de 
15 de Março de 1939, p.24.
9 De entre as obras mais importantes para este estudo, indicamos, de forma mais pormenorizada, alguns dos artigos sobre 
arte que consideramos ter maior relevância e que revelam, por outro lado, a variedade de temas e de interesses por parte 
de Ramalho Ortigão, limitando-nos apenas, neste caso, a citar a obra e a sua data de publicação, dado que o espaço aqui 
dado, e tendo em conta o teor deste capítulo, seria incomportável, nestes moldes, analisar, individualmente, cada um 
desses mesmos artigos. Contudo, será de referir que todos eles surgem, de uma forma directa ou não ao longo de todo 
este estudo. No volume I de Arte Portuguesa, além de O Culto da Arte em Portugal, cuja primeira edição data de 1896, inclui 
o autor um artigo sobre «A conclusão do Edifício dos Jerónimos», impresso em 1897, e um outro sobre a Fábrica das 
Caldas da Rainha, publicado em 1891, tendo como nota de editor o facto de surgir como artigo-extracto da 
correspondência de Ramalho Ortigão para a Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. No volume II de Arte Portuguesa, serão 
de referir os seguintes artigos: «Catálogo da sala de Sua Majestade El-Rei», publicado no ano de 1895, aquando da 
Exposição de Arte Sacra Ornamental; «A obra artística de D. Carlos de Bragança», sendo que este texto resultou da 
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surgiram, sobretudo, a partir das décadas de 80 e de 90, altura em que podemos situar alguns dos 

seus mais importantes textos publicados e conhecidos até ao momento.

De entre os muitos exemplos que poderíamos citar, eles demonstram, contudo, que 

Ramalho Ortigão, desde cedo, se interessou e escreveu sobre arte, quer se tratando de pequenas 

notas que inscrevia em algumas passagens dos seus livros (nomeadamente, em alguns volumes de As 

Farpas ou em obras como Notas de Viagem ou A Holanda), a título de curiosidade, ou até mesmo pelo 

interesse e desejo eminente de revelar o seu pensamento e entendimento sobre Arte e Estética (tomo 

II de As Farpas ou Arte Portuguesa).

De entre os temas preferencialmente estudados e tratados por Ramalho Ortigão, as 

referências à pintura portuguesa dos séculos XV e XVI adquirem um lugar decisivo na sua obra, dado 

que, tal como José de Figueiredo, autor do consagrado estudo sobre Nuno Gonçalves, publicado em 

1910, também Ramalho defende a existência de uma ‘escola portuguesa de pintura’, colocando assim 

uma tónica importante na questão da especificidade artística nacional. Ainda que a abordagem por 

parte do nosso autor seja mais superficial, contudo, ele introduz algumas notas de curioso destaque 

relativas à questão. 

Da pintura do século XIX destacaria, sobretudo, o papel fulcral que tiveram figuras como 

Silva Porto e José Malhoa no ‘reaportuguesar’ da nossa pintura, tendo-nos deixado, sem dúvida 

alguma, alguns dos textos mais interessantes sobre a vida e a obra de dois dos nossos mais 

                                                                                                                                                   
colaboração de Ramalho Ortigão no volume S. M. El-Rei Dom Carlos I e a sua obra artística, publicado em Lisboa, no ano de 
1908, após o regicídio; «Os Jerónimos (Belém)», publicado em A Arte e a Natureza em Portugal, vol. III, em 1903; «A 
escultura em Portugal», publicado na revista Serões, em Abril de 1905; «A pintura de Malhoa», publicado igualmente na 
revista Serões, em 1906; «A ressurreição de uma indústria», publicado no Brasil-Portugal, em 1 de Março de 1900; «Silva 
Porto», publicado na revista Arte Portuguesa, em Fevereiro de 1895; «A Arte Aplicada em Portugal (a propósito da Baixela 
Barahona)», publicado no Brasil-Portugal, em 16 de Junho de 1900. No volume III de Arte Portuguesa, quatro artigos 
publicados em 1879, relativos a um polémica a propósito de um concurso de pintura na Academia de Belas Artes, entre 
Miguel Ângelo Lupi, membro e professor da Academia, e Ramalho Ortigão. No mesmo ano, publicaria um novo artigo 
sobre Silva Porto, desta vez no Diário da Manhã; «A reforma do ensino do desenho», publicado no Diário da Manhã de 27 
de Janeiro de 1880; «Carolus Duran, Silva Porto e Columbano», publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, em 20 
de Maio de 1880; «A Exposição de Belas-Artes», publicado no Diário da Manhã de 23 de Junho de 1880; «A Exposição de 
quadros – Alberto de Oliveira», publicado no Diário da Manhã, de 7 de Abril de 1883, «A pintura moderna em Lisboa», 
publicado na Revista de Estudos Livres, entre 1883-1884; «As louças de Bordalo Pinheiro», que segundo notas do editor se 
tratam de impressões de um estudo para a Gazeta de Notícias acerca da cerâmica nas Caldas da Rainha, mas que fora 
publicado em O Ocidente, a 11 de Março de 1886; «A Arte Portuguesa», publicado na Revista Ilustrada de 15 e 30 de Abril 
de 1890; «A Arte nacional e a exposição do Grémio Artístico», publicado na Revista Ilustrada de 31 de Março de 1891; 
«Escultura Portuguesa da Renascença», publicado no Branco e Negro, de 2 de Junho de 1897; «Soares dos Reis», artigo que 
corresponde às palavras pronunciadas na inauguração do monumento a Soares dos Reis, em Vila Nova de Gaia, em 
Outubro de 1904; «Os retratos de Rafael Bordalo Pinheiro», uma carta dirigida a seu filho Manuel Gustavo e que seria 
publicada em A Paródia, em 10 de Fevereiro de 1905; «Acerca de um projecto de monumento ao Marquês de Pombal», 
publicado n’O Primeiro de Janeiro, em 31 de Maio de 1914. Estes são, apenas, alguns dos textos que podemos encontrar 
nos três volumes de Arte Portuguesa, apesar de podermos igualmente encontrar noutras obras, algumas referências pontuais 
sobre aspectos relacionados com pintura, escultura, arquitectura, artes tradicionais e sobre o património.
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importantes representantes da pintura do século de Oitocentos. Se, a dado momento, encontramos 

elementos sobre os séculos XVII e XVIII, Ramalho apenas os menciona para justificar um período 

que, como ele próprio afirmou, representou «um parêntese de mais de duzentos anos na história da 

produtividade artística em Portugal», um período de adulteração que marcou um interregno ou 

estagnação da pintura em Portugal, justificando-se pela decadência do ensino e pela falta de modelos.

Na arquitectura, encontramos passagens sobre o estilo românico, mas sobretudo sobre o 

estilo gótico e o estilo manuelino. Este último, Ramalho definiria como sendo um estilo nacional, 

marcado pela sua originalidade, tese que defenderia ao longo da sua obra, e que encontraria em 

Reinaldo dos Santos o seu maior defensor e apoiante. 

Da arquitectura do século XIX, dar-nos-ia, igualmente, algumas notas, em especial, relativas 

à onda de revivalismos que surgiram no campo arquitectónico em Portugal. 

Na sua opinião, o Palácio da Pena e o Palácio do Buçaco são dois belíssimos exemplos de uma 

corrente que procurava apoiar-se num modelo do passado, «fazendo reviver o triunfante e orgulhoso 

alarde das pompas manuelinas». Já os exemplos que cita na zona de Lisboa, em particular, na zona da 

linha de Cascais, causam-lhe alguma perplexidade, dado que, na sua opinião, aquelas construções, 

pelo seu eclectismo e exotismo, nada tinham a ver com a ‘tradição’ e a própria envolvência natural da 

paisagem portuguesa, sendo que, mais não eram do que «um aflitivo manicómio de prédios onde cada 

casa manifesta a sua especial mania»10.

Na escultura, faz algumas referências à escultura portuguesa da Renascença, considerado o 

período mais brilhante da nossa cultura artística, tendo-se destacado os nomes de Boitaca, João e 

Diogo de Castilho, João de Ruão, Nicolau Chanterenne, Mateus Fernandes, entre outros, tendo estes 

conseguido fazer «desabrochar da pedra portuguesa tão preciosas flores de escultura como as duas 

portas dos Jerónimos, a portada setentrional da Sé Velha de Coimbra, o portal da igreja e a janela da 

sala do capítulo no convento de Cristo em Tomar, o admirável frontal do altar-mor da Sé de Braga 

[…]». 

Dos séculos XVII e XVIII, não nos daria, contudo, grandes informações, limitando-se, na 

maioria das vezes, a citar os nomes de maior destaque em cada período. Um desses nomes é Machado 

de Castro, escultor português (1731-1822) que ficaria conhecido, principalmente, graças às figuras 

dos seus inúmeros presépios, «repletas de realismo e de graça», reproduzindo costumes nacionais e 

chegando, por vezes, a adquirir um aspecto quase cénico. 

                                                
10 ORTIGÃO, Ramalho, «A obra de Ventura Terra», Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.197.
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Em relação ao século XIX, dedicaria a Soares dos Reis um dos mais impressionantes textos 

sobre o escultor português. Exemplo único na escultura portuguesa do século XIX, Ramalho diria 

que a sua obra ficaria «como imortal documento da visão da nossa raça, entre as dos grandes 

construtores de formas, cuja série vem de Miguel Ângelo até Rodin».

Das artes tradicionais, de que seria um dos seus maiores defensores, afirmou que era nelas 

que se encontravam as verdadeiras raízes da cultura portuguesa, sendo o povo o «único e fiel 

depositário da arte nacional», o guarda e o cultor da tradição, do estilo e do gosto de um país.

Por último, outro dos temas abordados por Ramalho Ortigão foi o património. 

Na obra O Culto da Arte em Portugal, publicada pela primeira vez em 1896, o autor lamenta o 

facto de, em Portugal, por ignorância de uns ou pela passividade de outros, muitos dos nossos 

monumentos, bem como outros objectos de arte, se encontrarem num completo abandono e num 

estado de completa degradação. 

Os que sobreviveram, ainda que dificilmente, ou ao tempo ou aos inúmeros ‘atentados’ de 

que foram alvo, necessitavam de uma intervenção urgente, no sentido de procurar salvaguardar e 

preservar o que restava de um legado artístico herdado dos nossos antepassados. Neste sentido e, 

principalmente, pela nova consciência que se adquire sobre a importância dos monumentos, 

enquanto herança histórica e artística de uma nação, e tendo em conta que era necessária a sua 

preservação, surge a noção de restauro.

Ramalho Ortigão, num texto incluído no tomo I de Arte Portuguesa, faz uma descrição 

minuciosa das obras de restauro realizadas nos Jerónimos, tecendo duras críticas à forma como foram 

efectuadas e planeadas pelos dois elementos responsáveis: Rambois e Cinatti. 

Ramalho referiu ainda outros restauros, destacando quase sempre a falta de um plano inicial,

devidamente estruturado, ou a falta de competência das pessoas encarregues de proceder às 

respectivas obras de restauro.

Ainda que de forma resumida, estes foram os principais temas que maior interesse e 

curiosidade despertaram em Ramalho Ortigão, sendo que as suas exposições ultrapassam, em muito,

a mera descrição de objectos, de elementos ou de factos. Nelas, inscreveu sempre o seu olhar crítico 

e pessoal, ainda que, por vezes, não se detivesse demoradamente sobre o assunto.

O crescente interesse pela Arte, motivado pelas inúmeras e variadas leituras e pelo convívio 

com inúmeros artistas e críticos de arte, bem como as inúmeras viagens que realizou no país e no 

estrangeiro, fizeram evoluir o pensamento crítico do autor. 
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Ao longo dos tempos e como reflexo desse mesmo evoluir, descobre-se na sua obra e, em 

particular, nos seus textos sobre arte, uma maior profundidade a nível de conhecimentos e do 

domínio dos temas, sentindo-se em cada página que o autor foi refinando as suas apreciações, e 

adquirindo um sentido crítico mais apurado e mais objectivo.

Na verdade, as suas observações, a sua independência e isenção de pensamento (que, de 

alguma forma, sempre o caracterizou), a acuidade do espírito crítico e o seu bom senso, marcaram a 

compreensão da arte nacional, sendo inegável o papel decisivo que Ramalho Ortigão teve na 

imposição de uma interpretação nacional da arte portuguesa, como teremos oportunidade de ver em 

capítulos seguintes.

Pela premência das questões que colocou em torno da arte e da estética e pela actualidade de 

algumas das suas observações, como os estudos que dedicou, por exemplo, a Silva Porto, a José 

Malhoa ou a Soares dos Reis, Ramalho Ortigão continua ainda a ser uma referência.

Ramalho Ortigão tinha perfeita consciência da sua condição enquanto ‘crítico de arte’, tendo 

sido um dos primeiros autores11 a definir, de forma clara e inequívoca, o estatuto e papel do crítico, 

afirmando, por outro lado, o seu inegável gosto e apurado sentido estético, como o próprio chegaria 

a referir, em tom quase confessional:

«Eu em vez de crítico de arte sou apenas um simples e modesto artista de crítica, sou um comunicador de 

impressões pessoais, um viandante que passa, através do seu tempo, contando coisas que viu e dizendo 

os sentimentos que algumas dessas coisas lhe inspiraram. O meu grande mal é não me interessar 

especialmente por uma coisa só, qualquer que ela seja, porque me interesso completamente e 

absolutamente por tudo. A indigente multiplicidade dos meus pontos de vista inabilita-me para o 

especialismo. Os estudos de arte são talvez o objecto principal das minhas curiosidades. Mas a par 

disso tenho vocações secretas para outros modos de vida: almocreve, por exemplo, marítimo, ferro-

velho, jogador de pau, passarinheiro, homem de forças e poeta lírico. Desta minha complexidade de 

tendências resulta uma libertinagem de ideias, em que o público vê algumas vezes falta de lógica, e os 

poderes constituídos vêem sempre repreensível excesso de fantasia e irreverente abuso de pilhéria.»12

                                                
11 Augusto de Castro diria mesmo que «a crítica artística, entre nós, nasceu com ele. Atravessando o País de norte a sul, 
palmilhando vales e montanhas, visitando igrejas, ermidas, todos os velhos recantos e retábulos da província, examinando 
nichos e painéis, entrando em conventos e sacristias, devassando solares, adros, monumentos, estalagens, estudando 
costumes, identificando quadros, percorrendo romarias, descrevendo horizontes, calcurriando estradas, pode-se dizer 
esse viajante incansável foi o primeiro organizador do inventário artístico português, o primeiro que nos deu o gosto do 
folclore, o grande evocador das nossas tradições populares, o mais apaixonado coleccionador das nossas belezas regionais, 
o verdadeiro fundador da paisagem na literatura portuguesa», in ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1948, p. XI.
12 Idem, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp.163-164.
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A enormidade de interesses e de curiosidades de que tanto falava («multiplicidade dos meus 

pontos de vista») e de que, por vezes, se sentia vítima de alguma incompreensão e injustiça por parte 

de alguns autores (nalguns casos, por manifesto desconhecimento da sua personalidade e da sua obra, 

tendo servido para colocar em causa a unidade do seu pensamento), não constituiu, contudo, como 

também, por vezes, se fez crer, um impedimento na defesa das suas ideias.

A diversidade dos escritos e, sobretudo, dos assuntos por ele tratados, levou a que alguns 

autores o acusassem   de alguma ligeireza,  pela forma   como alguns temas eram   abordados, 

deixando-se, algumas vezes, é certo, o autor levar pelo entusiasmo ou pela admiração ou indignação 

face a determinados acontecimentos que ocorriam na política, na cultura e na sociedade da altura. 

No entanto, esta característica do autor e da sua obra, pelo contrário, revelava, na nossa 

opinião, o carácter diletante, um senso vivo do valor estético que o levava a interessar-se por tudo, a 

sua cultura enciclopédica, num estilo simples e próprio que, no seu conjunto, fez deste autor uma das 

figuras mais interessantes de uma geração que, embora seguindo caminhos distintos, se regeu e 

pautou pelos mesmos valores e princípios.

Procurar reduzir a sua obra à mera crítica ou crónica de costumes, por vezes, num estilo que 

denotava pouca criatividade, no dizer de alguns autores, é negar em absoluto o seu valor real.

De entre os autores que mais o influenciaram ao nível do pensamento e das ideias e que 

determinariam, em parte, o seu percurso enquanto crítico e, em especial, enquanto crítico de arte,

Taine, Eugène Véron, Jules Claretie, Petroz ou Cherbuliez eram apenas alguns dos nomes que 

surgem referidos em algumas das suas páginas e, sem dúvida alguma, alguns dos mais eminentes e 

mais autorizados críticos de arte de todos os tempos13.

Em Portugal, dar-nos-ia o exemplo do «considerável poder de expressão e de uma rara 

intensidade de colorido» de Fialho de Almeida, da personalidade e carácter incontornáveis de 

Joaquim de Vasconcelos, na sua opinião, o «perito de arte que dispõe da mais segura, da mais variada, 

da mais completa documentação», da figura de Delfim de Almeida que, além de considerar o seu 

mestre, era ele, também, o «mais profundo repositório de arqueologia artística portuguesa, de que o 

país dispõe», de Gabriel Pereira, «o conservador abalizado» das riquezas e património da cidade de 

Évora, que descende «espiritualmente» de André de Resende e de Frei Manuel do Cenáculo, 

                                                
13 «Pesam-lhe nas palmas as páginas influenciadoras da espiritualidade europeia – Comte e Spencer, Darwin e Tyndall, 
Strauss e Renan, Michelet e Taine, Proudhon e Karl Marx, Virchow e Claude Bernard, etc», diria Ricardo Jorge, a dado 
momento, numa obra que seria publicada no ano de 1915, logo após a morte de Ramalho Ortigão, in Ramalho Ortigão, 
Lisboa, s.ed., 1915, p.32.
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paleógrafo e conhecedor da língua latina, e de Visconde de Castilho, o «cicerone mais polido, mais 

culto, mais minuciosamente interessante dos antigos monumentos e dos velhos bairros de Lisboa». 

Todos, sem excepção, teriam para Ramalho Ortigão merecido valor, respeito e autoridade, não só 

pela profunda admiração pessoal que tinha por todos eles, mas também pelo contributo inegável que 

cada um dera em determinadas áreas do saber.

Assumindo-se como um mero e simples discípulo, ante tamanha plêiade de notáveis críticos 

e estudiosos de arte, Ramalho Ortigão diria mesmo, ainda que modestamente, segundo julgamos, 

que não possuía os verdadeiros predicados que deveriam concorrer no espírito de um verdadeiro 

crítico de arte.

            Na verdade, diríamos nós, ainda que não tivesse o senso crítico e o valor literário de Charles 

Blanc ou de Champfleury (dois eminentes críticos, de valor inigualável), como desejavam alguns 

amigos d’ O António Maria em 1891 e, mesmo que se detivesse mais ao nível de um cronista, como 

alguns sempre fizeram questão de sublinhar, as suas ideias e observações sobre arte e estética e, em 

especial, sobre a arte nacional, ultrapassavam em muito o campo literário ou jornalístico.

Num  artigo  publicado em 31 de Março de  1891, na Revista  Ilustrada, Ramalho Ortigão 

deu-nos uma definição, clara e concisa, sobre aquilo que, no seu entender, considerava ser o objecto 

primacial da crítica de arte, bem como algumas das exigências e responsabilidades que tal ofício exigia 

ao crítico:

«A crítica de arte é o mais alto, o mais preeminente, o mais complexo emprego em que se pode 

exercer a capacidade de um escritor: demanda uma erudição profunda, abrangendo todos os domínios 

do saber humano; obriga a um longo e infindável estudo directo e comparativo de produtos e de 

documentos; e exige que essa cultura enciclopédica, que essa acumulação enorme de conhecimentos 

adquiridos, correlacionados e repartidos por todos os escaninhos da memória, se alie, no 

temperamento e na índole, na constituição física e moral do mesmo indivíduo, a uma saúde 

inabalável, a uma penetração e a uma retentiva visual de primeira ordem, ressalvando da lassidão da 

fantasia, proveniente do exercício simultâneo de tantas energias mentais, a leveza de espírito 

indispensável a um estilista, e uma delicadeza de sensibilidade, uma acuidade emotiva, uma 

vibratilidade nervosa tão fina e tão subtil como a de um artista de profissão.»14

                                                
14 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.162. 
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Para o autor, um verdadeiro crítico de arte deveria reunir em si todas estas características, 

sendo que nele deveria também preponderar a ideia de que, quanto mais ilustrado e mais erudito se 

fosse, quanto melhor se conhecesse a obra, nos seus elementos complexos e nas suas mais variadas e 

múltiplas análises, mais seguro e mais justo se seria nas suas apreciações, mais profícuo nos seus 

comentários e recomendações e mais atendidas seriam as suas observações. 

No fundo, a crítica resultava, em última análise, da erudição, de um estudo profundo e 

constante, da destreza mental, de uma cultura e de um saber enciclopédico (procurando abarcar o 

maior número de assuntos e temas possível, por forma a ampliar os conhecimentos e a possibilitar um 

horizonte de visão e de interpretação muito mais alargado), da capacidade de observação e de 

apreensão do real e de alguma sensibilidade por parte do crítico. 

Além dos elementos que foram enunciados, considerava o autor que existia um outro critério 

ou predicado igualmente importante: o critério de justiça e de verdade. 

A postura de absoluta imparcialidade que se deveria impor no trabalho de cotejo da obra de 

arte, partindo do observável e do real, eram condições necessárias e imprescindíveis para se ser 

verdadeiramente um crítico de arte e para se ter legitimidade e autoridade para exercer tal mister.

A este respeito, Ramalho teria dito, a dado momento, a Eça de Queirós que «quando se 

critica os outros, é necessário ser-se irrepreensível»15. 

Este culto da justiça16 e o rigor com que aplicava este princípio a si mesmo mostram a forma 

como Ramalho Ortigão sempre entendeu o mundo e a vida, tendo-se pautado sempre pelos mesmos 

princípios e ideais. Apesar de ser privilégio apenas de alguns, Ramalho possuía esta rectidão de 

carácter, que iria permanecer com ele até ao fim dos seus dias.

Por outro lado, segundo o autor, era dever também da crítica, tal como o era na ciência, 

expor «o que com - relação às obras de arte – quer dizer explicá-las, mostrando em que grau a 

realidade da arte corresponde à realidade da natureza, até que ponto a maneira de ver e a maneira de 

exprimir do artista se filia e se reforça na tradição da sua raça e do seu país, e de que modo enfim as 

condições intrínsecas da sua personalidade, o seu temperamento e a sua educação intervieram e 

actuaram na expressão da imagem que a sua técnica nos transmite»17.

                                                
15 QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, Editores, 1909, p.36.
16 «Este culto de justiça foi, desde que começou as Farpas, a sua religião. E pelo princípio de que um poeta deve ser tão 
poético como os seus poemas e um moralista tão moral como o seu ensino – aplicava a justiça a si, com um rigor de 
místico. Decidiu-se a fazer Farpas contra tudo que não fosse recto […]», in QUEIRÓS, Eça de, Notas Contemporâneas, 
Porto, Livraria Chardron de Lello & Irmão, Editores, 1909, p.35.
17 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.274.
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Por outro lado, entendia também que as obras de arte tinham de ser explicadas «tais como 

elas são, tais como o artista as fez, e não como o crítico desejaria que ele as fizesse». 

Sendo assim, a escolha do assunto estava, pela sua natureza, inteiramente fora da 

competência da crítica. A escolha do assunto «explica-se pois como um facto de temperamento, do 

carácter, da idiossincrasia mental do artista, mas não se impõe e por consequência muito menos se 

censura»18.

Num artigo intitulado «A crítica artística» e que seria publicado na revista Pensamento, em 

Março de 1895, Gabriel Pereira deu-nos uma pequena definição do que entendia por crítica de arte e 

do que entendia ser, no fundo, o verdadeiro papel do crítico:

«A crítica é a aplicação das regras do bom gosto à produção estética que tem por fim produzir beleza. 

O artista, o criador, emprega as suas faculdades sintéticas e a sua intuição; o crítico aplica as suas 

aptidões de análise, o discernimento dos elementos complexos que o artista lhe apresentou em 

unidade simples e harmónica. Se para produzir a obra de arte se precisa esta raridade, - o grãozinho de 

génio, ou a vocação,  - o crítico, para que a sua obra seja fecunda, tem de possuir meios de entender e 

comparar, livre de sentimentalismos, os trabalhos artísticos»

Numa passagem mais à frente, e reforçando, tal como Ramalho Ortigão, o critério de 

verdade que se deve aplicar em arte, livre de condicionalismos, acrescentava: 

«Se a crítica for apenas sentimental, indo, por simpatias ou impressões inconscientes, da censura 

áspera, da objurgatoria, ao elogio, ao encómio; se ela for odienda ou idolatra, reduz-se a bulha 

incomoda, inútil, sempre com o perigo de esganar os que fere, e de abafar os que admira. A má crítica 

faz a esterilidade artística e literária.»19

Em relação às suas ideias de carácter mais teórico e mais especulativo, encontramos, no II 

tomo d’ As Farpas, uma espécie de súmula da directriz mais estritamente teórica da sua actividade 

enquanto crítico de arte. 

A conhecida carta-manifesto sobre a teoria estética representa bem o essencial de todo o seu 

pensamento crítico, no que se refere à actividade artística em Portugal.

                                                
18 Idem, ibidem.
19 PEREIRA, Gabriel, «A crítica artística», in Arte Portugueza, nº3, Anno I, Março de 1895, s.p.
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A carta, datada de 1884, escrita sob o curioso pseudónimo de Simplício Feijão, numa alusão 

algo irónica a uma apreciação crítica feita por Anatólio Calmels, a respeito de uns quadros presentes 

na última exposição de pintura da Sociedade de Belas-Artes, Ramalho Ortigão, de forma divertida, 

mas igualmente contundente e efusiva, resolve questionar e contrariar a opinião de Calmels, pois,

como ele próprio faz questão de dizer, logo no início, se não fosse o facto de aquele se ter 

intrometido numa questão de pintura e de ter «metido a foice na [sua] seara», nada teria justificado a 

sua crítica.

Diz o nosso autor que tal atitude, da sua parte, se prende com o facto de o eminente 

«escultor da corte e da municipalidade, comendador e crítico da Academia» ter afirmado, a dado 

momento, e a propósito da obra de uma artista que expusera o seu trabalho naquela exposição, ter 

escolhido como tema20 um assunto feio, considerando desta forma que, por esse motivo, a pintora e o 

quadro, em particular, não eram merecedores de qualquer elogio nem de valor, deduzindo-se assim 

que, segundo os seus princípios, Calmels entendia que eram «dignos de censura os pintores que 

escolhem para os seus quadros assuntos feios».

Parecendo de início, um juízo de valor sem qualquer tipo de consequência, ele coloca e põe 

em causa tudo aquilo que é a interpretação e a concepção do Belo em arte.

Ramalho Ortigão, discordando em absoluto da sua posição e sentindo que Anatólio Calmels 

não tivera a percepção correcta da afirmação que produzira, chama-o a atenção para o facto de, a ser 

esse o critério de apreciação de uma obra de arte (a preferência por ‘assuntos bonitos’ em detrimento 

de ‘assuntos feios’), muitos seriam os exemplos de obras de arte, de alguns dos mais notáveis pintores 

de todos os tempos, que se veriam desaparecer de museus e de galerias de arte:

«Entrelembro-me, por exemplo, que no museu de Madrid existe indecorosamente uma composição 

perpetrada por um tal Velásquez, sem vénia de V.ª Ex.ª, composição inadvertidamente considerada 

até hoje uma das primeiras maravilhas da pintura e que todavia não representa mais que uma indigna 

reunião dos mais sórdidos bêbados que têm visto estes meus olhos pecadores, depravados em 

espectáculos análogos nas nossas galerias nacionais da Pena de Pau e da Rabicha.»

«Com estas e mil outras porcarias […] teríamos ainda que expungir das colecções de arte, nos termos 

em que V.ª Ex.ª as deseja, todas as sarrabulhadas de Goya; todos os maltrapilhos de Callot; todos os 

judeus intonsos e porquíssimos de Rembrandt; […] todos os beberrões, todos os charlatães, todas as 

                                                
20 Esclarece-nos Ramalho que, a propósito do referido quadro, Calmels teria dito o seguinte: «Não podemos dispensar-
nos de censurar a escolha do quadro 122. Tão lindas mãozinhas mexendo em cebolas! [...] Um bulbo feio, unicamente 
bom para fazer chorar as cozinheiras […] Quanto mais agradável seria copiar flores e frutas», in ORTIGÃO, Ramalho, As 
Farpas, tomo II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.244.
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tabernas e todos os estábulos de Von Ostade, de Metau, de Van de Velde, de Teniers; todas as vacas, 

bois e bezerros de Paulo Potter […] Todas estas obras cairiam fatalmente reprovadas ante a censura de 

V.ª Ex.ª»21

Um pouco mais à frente, continua, num tom algo irónico, senão mesmo sarcástico, mas 

alertando para o facto de o crítico parecer defender uma arte dogmática, sujeita a princípios 

académicos e de escola, reduzindo a obra de arte a meras reproduções de modelos, destituídos de 

originalidade e de força inventiva, não deixando espaço nem lugar para uma «arte livre», que fosse o 

resultado de «irreverentes manifestações dos génios e dos temperamentos»:

«Assim expurgada, segundo as notas de V. Ex.ª, de todos os quadros de assuntos feios, a pintura 

perderia todas as grandes ainda que irreverentes manifestações dos génios e dos temperamentos 

artísticos nas épocas fecundas da arte livre nas repúblicas de Génova, de Florença, de Veneza e da 

Holanda, e ficaríamos exclusivamente reduzidos aos produtos da arte aristocrática, às obras de 

inspiração cortesã e de disciplina académica, à pintura de Luís XIV […]»22

Pelo contrário, defensor de um relativismo cultural particularmente moderno, Ramalho

Ortigão adopta como sua (pois acaba por funcionar, para si, como uma espécie de máxima de toda a 

estética moderna) a conhecida frase de Émile Zola: «Importo-me pouco com todo o pó-de-arroz do 

Sr. Cabanel; prefiro os cheiros acres e sãos da natureza verdadeira». Tal referência acabará por 

funcionar como um programa de estética naturalista que, nesta carta, se enuncia. Por outro lado, 

nunca até aqui Ramalho levou tão longe o seu amor pela terra e pela natureza, «farta, simples»23.

No fundo, Ramalho Ortigão defende uma estética que deixou de ser apenas sistemática e 

filosófica, para se converter, verdadeiramente, em teoria da arte.

Fazendo-se sentir as influências de Verón, Taine e Tolstoy em cada uma das suas páginas, na 

sua opinião, a arte, vista e encarada aqui na sua acepção total, não poderia contentar-se em ser apenas 

simples teoria do gosto, mas deveria, sobretudo, tornar-se análise objectiva da obra e do fenómeno 

artístico, encarando assim todas as suas multiplicidades de leitura e de interpretação:

                                                
21 Idem, ibidem, pp.246-248.
22 Idem, ibidem, p.252.
23 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.225.



61

«[…] o Belo é um mero produto de ideias associadas de certo modo, um fenómeno puramente 

subjectivo, espontaneamente gerado dentro de nós mesmos nas linhas da conexão nervosa do cérebro 

de cada? […] Quando a impressão recebida, toca o seu sumo efeito emotivo e sugestivo, fazendo 

vibrar, acordar, irradiar, chamarem umas pelas outras, o máximo número das nossas células nervosas, 

dizemos para definir esse estado do nosso espírito por uma referência externa à causa que determina 

que o artista atingiu o Belo.»

«[...] o meu princípio de que o Belo não existe realmente fora de nós, e por isso mesmo ele se presta a 

ser definido de tantas maneiras diversas quantas são as variadas orientações da vida cerebral em cada 

indivíduo!»24

Na opinião do autor, o Belo na arte consistia não só na fidelidade com que era reproduzido o 

elemento natural, mas deveria ser também o resultado da expressão espontânea e sincera do artista, 

do seu sentimento pessoal e íntimo, da sua personalidade e individualidade, perante os aspectos da 

natureza e do real:

«[…] o artista não tem que preocupar-se senão ser absolutamente sincero na sua fidelidade à natureza, 

e de ser o mais completamente perfeito no seu processo de exprimir as aparências da verdade.»

«[…] o verdadeiro artista se limita a representar o que vê e a exprimir o que sente: dois termos 

inseparáveis de toda a criação artística […] A natureza e a humanidade são conjuntamente e 

indissoluvelmente o objecto e o assunto de todas as artes»25

O artista, ao ser o intérprete fiel da realidade que observou ou vivenciou, não poderá nunca 

ter a faculdade ou pretensão de querer corrigir, modificar, ampliar ou subtrair a realidade existente, 

sob pena de a obra por si criada se tornar artificial e fictícia, nunca atingindo, segundo Ramalho 

Ortigão, o Belo no que ele tem de mais humano e de mais verídico.

A deturpação e desvirtualização do verdadeiro sentido do real, dando origem ao inverosímil, 

transforma-se, por outro lado, em algo de nefasto para a orientação dos espíritos e do pensamento, 

sendo que a arte tem também como fim último o de «educar o homem»:

                                                
24 Idem, As Farpas, tomo II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp. 264, 270.
25 Idem, ibidem, pp.266-267, 274. Numa outra passagem, mas na obra Notas de Viagem, o autor voltaria a reiterar a mesma 
ideia: «O artista recebe a comoção e transmite-a tal qual a recebeu. Somente, passando através da sua alma como através 
de um perfume, a comoção por ele absorvida impregna-se, naturalmente, sem esforço preconcebido, sem propósito 
feito, na sua maneira especial de sentir e de raciocinar», in ORTIGÃO, Ramalho, Notas de Viagem, Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1945, pp.141-142.
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«Como a  personalidade do artista transparece  fatalmente na sua obra, o método para originar  a 

obra-prima consiste não somente em consultar a natureza, mas também em criar a personalidade, isto 

é, em educar o homem. É a natureza que dá a comoção, é o estilo que faz a obra, é o homem que faz o 

estilo, é a ciência que faz o homem. É só pela ciência que o homem moderno se pode elevar acima do 

nível dos seus contemporâneos. É pela ciência que ele será na natureza o ente mais digno, na 

sociedade o cidadão mais forte, no trato dos seus semelhantes o homem mais honrado, e nas 

manifestações da arte, espelho inconsciente da sua personalidade, o artista mais completo e o mais 

perfeito.»26

Sendo assim, a verdade, em contraposição à artificialidade, a espontaneidade e a liberdade 

criativa do artista (que se identifique com esses mesmos princípios) actuam como elementos

essenciais e necessários na transmissão do Belo na arte e na concepção e criação da obra de arte, 

reveladora do espírito verdadeiramente independente e original do artista:

«Para que a arte viva na admiração e se mantenha no respeito dos homens, é preciso primeiro que 

tudo, que ela seja honesta, isto é, que seja verídica.»27

No fundo, para Ramalho Ortigão, a ideia de uma teoria crítica como campo da produtividade 

estética é, assim, particularmente cara ao seu pensamento e entendimento estéticos.

Nas palavras de Joaquim Rodrigues da Silva, Ramalho Ortigão foi, de entre os escritores do 

seu tempo que mais alto deram ao nosso nacionalismo de arte, o que mais intensamente amou «as 

nossas coisas»28 porque «muito amou o que deve amar-se – porque muito amou a sua Arte, porque 

muito amou a sua Terra. Viveu e morreu nessa religião e nessa fé, artista e português de lei»29.

                                                
26 Idem, ibidem, p.143.
27 Idem, As Farpas, tomo II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.273.
28 SILVA, Joaquim Rodrigues da, «Ramalho Ortigão – aspectos da sua obra», in Pensamento, nº114, Ano IX, vol. VIII, de 
15 de Março de 1939, p.24.
29 JORGE, Ricardo, Ramalho Ortigão, Lisboa, s.ed., 1915, pp.56-57.
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4. A ‘herança’ de Garrett e o ‘portuguesismo’ de Ramalho Ortigão

          «[…] Ramalho viu solo, viu seiva, viu latejar o 

movimento das ideias e circular o sangue de uma raça. O 

Portugal de Ramalho é […] incontestavelmente mais vasto, 

mais regional, com um forte e viçoso aroma silvestre e um 

mais vivo sentimento étnico.»

Augusto de Castro

Os últimos tempos da monarquia constitucional caracterizaram-se, no campo político, por 

momentos de grande instabilidade, com consequências profundas na sociedade portuguesa, que se 

agravariam, de alguma forma, com a crise provocada pelo Ultimatum inglês em 1890.

A reacção nacional, como seria de esperar, seria quase imediata e ficaria marcada por uma 

crescente onda de contestação e revolta. 

Por todo o país, ferido no seu orgulho, gerou-se entre a população um forte sentimento 

antibritânico, revelando, por outro lado, uma ligação viva e forte à nação, que parecia agora renascer.

 As movimentações provocadas pelo sentimento nacional que se criara abrangeram todos os 

sectores da sociedade portuguesa, desde as altas individualidades, instituições económicas, culturais e 

recreativas até às autarquias locais, autoridades civis, militares e religiosas, numa série de 

manifestações de desagravo pela honra nacional atingida.

Na verdade, a crise de 1890 iria acentuar ainda mais as tensões (políticas e sociais) já 

existentes e a progressiva ruína da monarquia que, revelando-se impotente perante o novo rumo dos

acontecimentos, ditaria, mais tarde, a queda do seu próprio regime.
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A formação do partido republicano e o seu crescimento progressivo constituíram, por outro 

lado, a face política mais significativa no que concerne à oposição exterior ao regime. 

Desde que se começara a organizar nos anos 70, o partido republicano iria encontrar nesta 

crise e numa monarquia cada vez mais incapaz de resolver os problemas nacionais, o momento fulcral

(aproveitamento político) para fazer passar a sua mensagem, a favor de um ideário republicano em 

prol do ressurgimento de uma identidade nacional, de uma nação mais forte e mais respeitável.

O partido republicano apresentava-se, assim, como a única solução viável e a mais 

equilibrada, aquela que, no fundo, viria a servir ou iria ao encontro das esperanças da maioria da 

população.

Através de uma intensa e bem organizada propaganda, que teria o apoio de alguma imprensa 

da altura, bem como de alguns intelectuais e homens das letras, a actividade doutrinária do partido

republicano começou a ganhar forma e expressão.

Os comícios organizados pretendiam colocar a população ao corrente dos desígnios 

governamentais, fazendo desacreditar, desta forma, uma monarquia já por si exânime e desgastada, e 

perante uma opinião pública também já desmoralizada e descrente.

Teófilo Braga, militante do partido republicano, desempenhou um papel decisivo para a sua 

divulgação e organização. A palavra e a acção deste escritor e historiador foi um contributo notável 

para o movimento e é, ainda hoje, uma referência importante na história da cultura portuguesa.

Se a nível político, o ambiente era muito tenso e delicado, a nível económico, o país 

atravessava, igualmente, no início da década de 1890, uma das suas piores crises de sempre. 

A economia portuguesa, na segunda metade do século XIX, ficaria marcada por 

agravamentos sucessivos dos défices orçamentais do Estado e da balança comercial, culminando, no 

ano de 1891, com a verificação da bancarrota financeira.

 Continuando com a política de recorrer à dívida pública, para fazer face às despesas do 

Estado, cada vez mais elevadas, esta situação viu-se agravada, sobretudo, pelo fraco crescimento 

económico, motivado pelo pouco investimento a nível industrial e empresarial no nosso país e pelo 

facto de ainda se viver numa sociedade predominantemente rural e agrícola, cuja estrutura fundiária,

herdada do Antigo Regime, continuava a pesar fortemente na baixa produtividade da nossa economia 

agrária no século XIX. No fundo, o país não se desenvolvia, não conseguindo, assim, acompanhar o 

ritmo e  progresso  de  outras nações, mostrando-se incapaz, de  forma estrutural, de  manter  a sua 

auto-subsistência e aumentando, assim, a sua dependência face a outros países. 
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Estes foram alguns dos factores e elementos que contribuíram, de forma decisiva, para criar 

um clima de grande instabilidade e de escuro pessimismo, que se iria repercutir a todos os níveis, em 

questões essenciais relativas às estruturas políticas, sociais e económicas do nosso país.

Contudo, na mesma altura, em finais do século XIX, neste contexto de algum desalento e 

pessimismo, fortemente enraizado na sociedade portuguesa, iriam surgir novas correntes de ideias e 

de pensamento, cuja herança se irá prolongar até ao início do século XX, como veremos.

A publicação, em 1894, de Palavras Loucas de Alberto de Oliveira, marcaria, de alguma 

forma, o início de uma nova atitude, perante o cepticismo e profundo pessimismo que dominava a 

sociedade portuguesa do final do século.

Ainda que, inicialmente, conotado apenas pelo seu valor literário, propriamente dito, o 

neogarrettismo acabaria por se transformar, no fundo, num movimento muito mais profundo, 

voltando-se, sobretudo, para o domínio cultural e ideológico.

Num texto introdutório à edição de Palavras Loucas, Luís F. A. Carlos explica-nos, a dado 

momento, o significado do termo utilizado por Alberto de Oliveira, como que ‘desmontando’ cada 

um dos seus elementos:

«[…] o anelo de renovação das nossas letras, bem expresso, de resto, nos títulos das revistas. 

Renovação que se revestirá de cambiantes conformes às ramificações de cada grupo: o da Boémia, com 

a publicação, por Alberto de Oliveira, das “Cartas da Última Hora”, na Revista de Portugal (vol. V, 

1892), comemora o dealbar do neogarrettismo, já prenunciado em Poesias (1891), repartindo-se assim 

entre um passado (garrettismo) e um futuro (neo-; e a modernidade de que enferma com o influxo 

decadentista-simbolista), sujeitos a constantes fibulações.»1

A ideia de recuperar todo um ‘imaginário cultural nacional’, procurando restituir à nação o 

génio e o carácter íntimo do povo2, o espírito popular, as suas tradições, a cultura original que tinha, 

nas suas raízes ancestrais, a mais genuína e verdadeira herança do nosso passado.

No fundo, descobrir as formas singulares da nacionalidade, avivando-lhe melhor a fisionomia

para, no fim, lhe reconstituir o perfil, era, enfim, descobrir a nação, em toda a sua plenitude e em 

todos os seus domínios (na arte, na literatura, no pensamento, na língua e na cultura popular). 

                                                
1 OLIVEIRA, Alberto de, Palavras Loucas, Porto, Livraria Civilização Editora, 1984, p.9.
2 «[…] visto anteriormente como o guardião dos tesouros sobre os quais repousaria a identidade mesma e a esperança da 
sua [da nação] regeneração», in LEAL, João, «Imagens contrastadas do povo: Cultura Popular e Identidade Nacional», 
Revista Lusitana (Nova Série), 13-4, 1995, p.140.
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Este movimento de regresso às origens, que devia a sua ‘filosofia’ ao movimento romântico, 

inicialmente, empreendido por Almeida Garrett, marcaria, no entanto, as direcções e o rumo que 

haveria de tomar a cruzada a empreender, por forma a legitimar, na arte e na cultura, tudo o que era 

tipicamente nacional. Esta iria ser a referência para Alberto de Oliveira.

Na verdade, a sua influência é determinante, uma vez que ele foi um dos primeiros autores a 

defender toda uma cultura e literatura nacionais, centradas nos valores e tradições ancestrais, que 

representassem a unidade e o carácter nacional, que representassem, no fundo, o ‘espírito nacional’ 

(volksgeist):

«Garrett fora sobretudo um grande e activo agitador de ideias, chefe de uma escola que ainda não teve 

um discípulo. Ele sonhou, com olhos de génio, uma literatura portuguesa nova, pujante, toda de 

regresso às tradições, com a melancolia e o maravilhoso do povo, e logo procurou fornecer modelos 

para todos os géneros de arte: assim renovou o Teatro, organizou o Romanceiro, escreveu romances 

nacionais, exaltou a nossa paisagem, enfim compôs esses divinos dois volumes das Viagens na minha 

terra. Garrett, mais que nenhum outro escritor português deste século, pela sua variedade de aptidões, 

pronta emoção e senso artístico, pela sua aguda e vasta inteligência crítica, merece que inscrevemos o 

seus nome em nossos balsões de campanha, e de olhos fitos na sua obra, vamos seguindo os caminhos 

inexplorados que ele apenas indicou, sem ter tido tempo de os percorrer.»3

Curiosamente, anos antes, Teófilo Braga sublinharia a ideia de que a literatura constituía, de 

certa forma, o legado espiritual de um povo e que, por esse motivo ou razão, tinha implicações 

importantes, sobretudo, ao nível da história literária, que se estruturava e construía numa base ou 

segundo uma lógica circular: o ‘espírito nacional’ deduzia-se a partir dos textos que o reflectiam e 

eram esses textos que seriam seleccionados para ilustrar esse mesmo carácter nacional, nos 

momentos mais importantes da sua história.

Pela revivescência das tradições, em que se inspirava, pelo despertar de um passado 

adormecido e pelo lirismo que, nas suas páginas, inscreveu o cunho da sentimentalidade do povo 

português, Teófilo Braga diria também, a dado momento, num texto escrito em 1892, e que seria 

publicado, anos mais tarde, em 1903:

«Garrett aparecerá mais do que um poeta, um orador, um político, um prosador, um dramaturgo, 

um pedagogista, um erudito, é mais – é uma nacionalidade que ressuscita. E enquanto a sua obra for 

                                                
3 OLIVEIRA, Alberto de, Palavras Loucas, Porto, Livraria Civilização Editora, 1984, p.52.
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lida, esse sentimento da nacionalidade não se apagará facilmente, apesar dos atropelos que contra ela 

exercem os poderes empíricos.»4

Na verdade, o neogarrettismo5, designação criada pelo próprio Alberto de Oliveira, residia, 

essencialmente, na vontade deliberada de «reaportuguesar» as letras e as artes, na procura ou na 

descoberta da idiossincrasia portuguesa.

Esta orientação nacionalista invadia, assim, o domínio cultural, por um lado, como forma de 

repúdio, diante do culto dos modelos franceses e preconizando, por outro, o retorno à inspiração nas

fontes tradicionais portuguesas, ao imaginário popular (das lendas, crenças e mitos antigos), 

mergulhando nas nascentes ancestrais da nossa cultura, uma cultura imersa no espírito e na força dos 

nossos antepassados, resgatando, assim, a alma colectiva da nação.

Num texto escrito em 1892, por Alberto de Oliveira e, mais tarde, publicado em 1894, na 

obra Palavras Loucas, o autor, além de defender que os intelectuais deveriam procurar versar, nas suas 

obras, sobre temas nacionais, baseados na nossa cultura e na nossa tradição, de modo a evitarem a 

adulteração da cultura tradicional, exorta os poetas, por seu turno, para que façam da história (de 

Portugal) e do passado, dos recantos idílicos da paisagem lusitana, no que ela que tem de vivo, 

pitoresco, belo, tradicional, folclórico, historicamente pessoal e humanamente valioso, os seus temas 

principais:

«Vá, poetas, para aqui desviai os olhos atentos da vossa fantasia! Armemos também a nossa frota, 

como outrora, e dentro de embandeiradas fustas e caravelas vamos através das páginas amarelas das 

crónicas, das trovas gráceis dos cancioneiros, das iluminuras delidas dos livros de horas. Fazei vossas 

odes desta visão intensa do que fomos, se o passado vos tenta: dizei de vossos avós as arrebatadas 

cavalarias, e buscai sua coragem de ânimo nas feições esmaiadas dos painéis: mergulhai na paisagem, e 

contai os encantos dela, paralelos aos da terra que a fecundou […]»6

Um pouco mais à frente, num outro momento, Alberto de Oliveira, reiterando um pouco a 

ideia anterior, defendia também que os escritores, à semelhança do que Garrett procurara fazer, 

trazendo para as suas obras a beleza e os encantos das paisagens e das tradições nacionais, bem como a 

ingenuidade e simplicidade que se descobre no povo, com as suas superstições, crenças e mitos,

                                                
4 BRAGA, Teófilo, Garrett e o Romantismo, Porto, Livraria Chardron, 1903, pp.6-7.
5 Alguns autores preferem antes as designações de Nacionalismo ou de Tradicionalismo.
6 OLIVEIRA, Alberto de, Palavras Loucas, Porto, Livraria Civilização Editora, 1984, p.49.
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deveriam recuperar esse legado e perpetuá-lo, procurando renovar, a cada passo, a nossa cultura e a 

nossa literatura nacionais:

«Garrett copiou Portugal para os seus livros, e mesmo os inferiores têm esse encanto e esse papel 

literário: evocar, sugerir a terra onde foram nados. Sob tão sãs inspirações críticas, vê-se nítido como 

a nossa poesia se pode renovar, regressando à simplicidade e emoldurando dentro dos primitivos 

ritmos e dos nacionais modos de dizer os voos de maior idealismo. Vê-se como é urgente fazer dramas 

no seguimento do Frei Luís de Sousa e procurar no maravilhoso português assuntos com que escrever 

mágicas admiráveis, e de um bem maior encanto possível […]»7

No entanto, o ‘nacionalismo literário’ característico da geração de 90 não se ficaria, apenas, 

pelos admiradores de Alberto de Oliveira, de António Nobre (saudosismo) ou de Manuel da Silva Gaio 

(neolusitanismo). 

O culto do cancioneiro popular, legado de Almeida Garrett, teve, muito antes de 1890, 

como seu principal seguidor Teófilo Braga, a que se juntaria, no campo do pitoresco e do 

«tradicionalismo provinciano», Ramalho Ortigão, além do próprio Eça de Queirós que, tendo sido 

um dos seus críticos, também se deixara influenciar e contagiar pelo mesmo espírito (tal influência, 

ainda que, por vezes, de forma velada, encontramo-la, por exemplo, na obra A Cidade e as Serras).

Na verdade, à luz das linhas principais e gerais do neogarrettismo de Alberto de Oliveira, este 

regresso às origens não se limitou apenas à geração de 90 e aos seus principais mentores, fazendo

tábua rasa do passado.

Os intelectuais de finais do século e princípios do seguinte são, no fundo, os verdadeiros

herdeiros de Garrett, por isso não será de surpreender que a herança do neogarrettismo se prolongue 

largamente pelo século XX, dado que lhe deve em muito a sua ideologia8.

                                                
7 Idem, ibidem, p.53.
8 Dentro da corrente tradicionalista, de que temos vindo a falar, pode filiar-se o chamado Integralismo Lusitano, embora 
cedo este tenha ultrapassado o domínio puramente estético e literário, passando para o campo político. Sendo 1914 a data 
oficial do nascimento ‘institucional’ do Integralismo Lusitano, e coincidindo com a fundação da revista Nação Portuguesa, 
sob a direcção de Alberto de Monsaraz, a partir desse momento, dar-se-ia início a um projecto mais vasto e mais 
abrangente, ainda que recuperando o espírito dos ‘Vencidos da Vida’ (figs. 5, 6 e 7), ao defenderem o imperativo 
regeneracionista de um «reaportuguesamento de Portugal». O objectivo principal consistia em promover o renascimento 
do espírito católico na alma dos portugueses, criar uma nova literatura e uma nova arte despojada do espírito romântico 
do século anterior, e trazendo, por outro lado, de novo à luz do dia, os princípios da antiga Monarquia portuguesa. Para 
os integralistas, não haveria uma verdadeira ‘regeneração’ nacional sem o retomar das suas antigas tradições políticas: 
«[…] a geração integralista que procura ligar o presente ao passado, para que possa a nação seguir o destino que oito 
séculos lhe traçaram». Contudo, o objectivo do Integralismo Lusitano não se esgota, no campo político e ideológico: 
«[…] Integralismo significava para eles [fundadores do movimento] integrar a Nação transviada na directriz histórica que a 
formara e engrandecera. Dito de outra maneira, na frase célebre que antes Eça de Queirós e Ramalho Ortigão tinham 
usado: ‘Reaportuguesar Portugal’. Não era pois, e só, um móbil político que os guiava. Diremos mesmo que esse aspecto 
foi sempre secundário no pensamento que os irmanou. Um dia no Testemunho de uma Geração António Sardinha escreveu: 
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Contudo, de entre os elementos mais importantes da chamada geração realista, Ramalho 

Ortigão ocuparia um lugar de destaque.

O culto do ‘lusitanismo’ ou o ‘portuguesismo’ de Ramalho, imbuído de um tradicionalismo 

que lhe vinha de tempos mais distantes, é, por assim dizer, neogarrettiano avant la lettre.

As recordações e memórias da sua infância, passada na casa da avó materna, numa quintazinha 

em Germalde, na convivência com os seus familiares (a avó, duas tias solteiras, o padrinho Frei José 

do Sacramento, irmão da avó, e Manuel Caetano, «esses dois velhos companheiros da minha infância 

e que eu enternecidamente amei»9), os campos, a casa de lavoura, deixaram-lhe saudades 

inesquecíveis e afeiçoaram-no, definitivamente, à natureza, ao povo e à vida rústica.

A sua afeição pela terra cresceu ainda mais quando, na juventude, a mãe, na convalescença da 

febre escarlatina, lhe deu a ler as Viagens na minha terra, de Almeida Garrett, despertando nele, pela 

primeira vez, e de forma decisiva, o sentimento pátrio. Além disso, descobriria também a sua 

vocação e caminho literários, como ele próprio reconheceria anos mais tarde:

«Então compreendi, e vi, que fora das courelas da minha família – pelo lado físico, fora dos hábitos 

dos meus amigos – pelo lado moral, havia um mundo novo: um poder mágico – o da evocação 

artística; e o decorrer dessa paisagem do Ribatejo, tão penetrantemente portuguesa, tão aviventada de 

ideias e de sentimentos, na Alhandra, em Vila Franca de Xira, no Cartaxo, no Vale de Santarém, 

ondulada de searas, verdejante de vinhas, gorjeada de rouxinóis, no murmúrio das azinheiras e dos 

olivais, uma noção nova me veio -  a noção de pátria. Desde esse dia – agora o compreendo bem – o 

meu destino estava fixado. Bom ou mau, eu tinha de ser fatalmente um escritor.»10

                                                                                                                                                   
“É conveniente não esquecer que o Integralismo, sendo um movimento nacionalista, não é apenas um movimento 
político. É também, e principalmente, um movimento de renovação intelectual e de especializações profissionais com o 
fito supremo do alevantar da Pátria […]”», in SARAIVA, Mário, Frontalidade, Universitária Editora, Lisboa, 1995; in 
VENTURA, André, Integralismo Lusitano, subsídios para uma teoria política, Lisboa, FDUNL, nº6, 2003, p.38.
Curiosamente, num artigo com o título «A Nação Portuguesa», publicado em O Dia, em 14 de Dezembro de 1915, faz-se 
referência a um estudo sobre a obra de Ramalho Ortigão, da autoria de Alberto Monsaraz, onde o autor procura 
demonstrar que Ramalho fora, na verdade, um integralista: «[…] Alberto Monsaraz procura fazer a demonstração, e em 
grande parte o conseguiu com o mais pleno êxito, de que Ramalho era no fundo um integralista, pois fez na sua obra um 
ataque cerrado à burguesia plutocrática e ao parlamentarismo burguês e reconhecia que só o que directa ou 
indirectamente se prendesse ao princípio monárquico era verdadeiramente puro e alevantado, digno do apreço raro dos 
grandes espíritos d‘élite que são os artistas e os pensadores», in «A Nação Portuguesa», in O Dia, 14 de Dezembro de 
1915. É verdade que a obra do autor é encarada sob um novo prisma, colocando em causa algumas das ideias que foram 
defendidas desde sempre sobre o autor d’As Farpas. Ver anexo fig. 20.
9 ORTIGÃO, Ramalho, «Autobiografia», Costumes e Perfis, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, p.139.
10 Idem, ibidem, p.141. Segundo uma nota dos editores, esta «Autobiografia» foi escrita por Ramalho Ortigão, em 1891, 
para um álbum do seu filho, mas só foi publicada, após a sua morte, em O Primeiro de Janeiro, Porto, em 1 de Outubro de 
1915.
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Curiosamente, poucos anos depois, em 1894, numa carta que Ramalho Ortigão escreveu a 

Alberto de Oliveira, o autor voltaria a relembrar esses momentos da sua juventude e o facto de, em 

circunstâncias fortuitas e algo inesperadas, a obra de Garrett ter decidido, de certa forma, o caminho 

que escolheria seguir no futuro:

«[…] Não lhe falo como escritor, não lhe diria que o primeiro artigo que escrevi o escrevi no dia em 

que morreu Garrett, para agradecer à sua memória a impressão que na convalescença de uma febre 

escarlatina me deixou a leitura das Viagens na minha terra, gerando a psicose da minha puberdade e 

decidindo do destino artístico de toda a minha vida.»11

Na herança literária de Ramalho, as raízes e a inspiração de outros tempos, as memórias de 

um passado que recordará sempre com grande ternura, a visão e imagens que para sempre 

permaneceram no seu subconsciente, tornar-se-ão, ao longo dos tempos, mais «orgânicas e 

exclusivamente portuguesas».

Uma forte corrente de neogarrettismo percorre as páginas d’As Farpas que exprimem, em 

último sentido, o amor pela Pátria e o respeito pelas tradições nacionais, preconizando, no fundo, um 

verdadeiro ressurgimento do nacionalismo português. 

É com todo o interesse e entusiasmo que descobre as formas, as tradições e as mais 

expressivas manifestações da arte popular, símbolo de uma nação que se revê na solidez e na 

antiguidade de uma tradição e de uma cultura milenares:

«[…] recordem o seu divinatório culto pela nossa cerâmica, pela arte popular, pelas nossas tradições 

ingénuas, a sua devoção ao barro, reluzente e criador, de que é feita a obra do nosso povo, o seu 

carinho pelas nossas indústrias locais, o seu amor por cada polegada de campo […] estudem as páginas, 

ainda hoje modelares, que ele nos legou sobre […] o nosso património de arte […] e vejam que 

empolgante e vasto sopro animou o esforço, dilatou os olhos, arejou e fecundou o espírito desse 

lavrador da palavra e da alma portuguesas, cujo arado rasgou as entranhas da terra e cuja semente, 

infatigavelmente lançada ao solo, frutificou e floriu na ressurreição e no culto do génio nacional, do 

regionalismo, das grandes ideias tradicionais […]»12

Num texto dedicado a Ramalho Ortigão, e publicado em 1915, Ricardo Jorge sublinhou que, 

em toda a sua obra, de entre as muitas viagens que fez pelo país, percorrendo quase exaustivamente

                                                
11 Carta de Ramalho Ortigão a Alberto de Oliveira, de 5 de Junho de 1894, in REYS, Câmara, «Ramalho Ortigão», As 
questões morais e sociais na literatura, III, Lisboa, Seara Nova, 1941. 
12 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, pp.XV-XVI.
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cada região e cada recanto, se descobre sempre em cada página, em alguns dos seus livros, o 

profundo amor pela língua portuguesa, que ele serviu e engrandeceu, em atitudes de enternecido 

enlevo, pelas doces paisagens da sua terra, pelas tradições e costumes «da vida provincial» e pela sua 

arte:

«Ao amor do idioma – manifestação estética, por excelência, da vida criadora dum povo – associa o 

amor das belezas do seu solo e das belezas da sua arte. Dotado do maior poder pintural e descritivo 

que se possa arrancar ao negro da tinta no branco do papel, desenrola as fitas do cinegrama da nossa 

terra numa fisiografia pitoresca, animada pelos costumes da vida provincial; dom incomparável de 

paisagista, ou recorte as lombadas de Portugal ou recalque as gândaras dos Países-Baixos.»13

Quando viajava pela terra alheia, ainda que se deixando seduzir, por exemplo, pela beleza e 

encanto das «gândaras dos Países-Baixos», a lembrança da Pátria distante era sempre recordada com 

uma imensa saudade.

Ainda que ausente, a sua alma era sempre a de um homem que, acima de tudo, vivia e sentia,

de forma intensa e sincera, esse culto pela nação. Foi assim que aprendera a ser português e é assim 

que o reconhecemos.

Augusto de Castro, num texto inscrito no tomo I d’As Farpas, sublinhou essa mesma ideia, 

acrescentando, contudo, que mais do que a alma das viagens, Ramalho Ortigão tinha, sobretudo, a 

alma do regresso:

«Sempre que Ramalho visitava a Holanda, percorria a Inglaterra ou atravessava a Espanha, era um 

camponês de Portugal, com os sapatos ferrados e os pulmões de Entre Douro e Minho, que visitava 

Amesterdão, Londres ou contemplava a Giralda.»14

«Há na vida e na obra de Ramalho qualquer coisa de caseiro que resume a sua fidelidade ao lar e à 

terra. Esse grande caminheiro não tinha o génio inquieto e errante, nem o espírito da aventura. Viaja, 

corre o mundo – mas com ele vão sempre as raízes que o prendem ao solo natal e ao seu doce e 

resistente amor […] Tem a alma das viagens, mas sobretudo, tem a alma do regresso.»15

As Farpas, ao lado do que encerram de circunstancial e de negativo (pelo carácter contundente 

de que se revestem a maioria das suas páginas), põem-nos interessantemente perante um Ramalho

                                                
13 JORGE, Ricardo, Ramalho Ortigão, Lisboa, s.ed., 1915, p.46. 
14 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, p.XXI.
15 Idem, ibidem, p.XXX.
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Ortigão muito dedicado em descobrir o país, revelando-nos através da sua escrita, sempre expressiva 

e límpida, as belezas da paisagem e a originalidade dos costumes do povo e de cada região do país, 

lembrando, segundo as palavras de Joaquim Costa, os mesmos sentimentos que nos inspiram e que 

entrevemos na pintura de Silva Porto ou de José Malhoa.

Na verdade, em alguns momentos na obra do autor, encontramos pequenos quadros de

imagens que, em tudo, nos fazem lembrar algumas das obras desses pintores, sobretudo, pelo 

sugestivo dos instantes que descreve, numa verdadeira apologia dos sentidos, em que tudo se 

conjuga:

«Pintou, em palavras, por vezes, quase imponderáveis, que lembram a agilidade e o voo de uma asa 

solta no espaço, os grandes cenários panteístas do campo e do mar, como se tivesse aprendido, quase 

por instinto, uma sinfonia exaltadora de cores, e repassasse, por meio dela, os efeitos mais 

surpreendentes e ligeiros do discurso literário.Como escritor, foi um dos nossos mais extraordinários 

paisagistas; e pode dizer-se ainda que foi um excelente e vigoroso pintor de género, pelo sentimento 

da cor e da luz, que animava a sua Arte, podia bem acamarada com Silva Porto, com José Malhoa ou 

Henrique Pousão, interpretando os nossos melhores panoramas do campo, das serras e do oceano 

imenso, envolvendo continuamente em sorrisos e em bênçãos a beleza e a graça da terra. Pode dizer-

se que em cada lugar do nosso país existem ainda, nitidamente marcados, os vestígios gloriosos dos 

seus passos.»16

Ramalho Ortigão, levado por uma invencível curiosidade, percorre o país de lés-a-lés e, 

numa carta17 que, em 5 de Junho de 1894, enviou ao poeta simbolista Alberto de Oliveira, poderiam 

ler-se as seguintes palavras: 

«Outros terão viajado tanto no seu país por dever de carreira militar, administrativa ou judicial, ou 

por curiosidade de naturalista, ou de arqueólogos; por mero apego à arte, à poesia do povo, ao bafo 

maternal da terra, não me consta de ninguém que andasse o que eu tenho andado e continuo a andar, 

graças a Deus.»18

                                                
16 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, o precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, 
p.59.
17 Curiosamente e, segundo o que conseguimos ‘descobrir’ no espólio de Ramalho Ortigão, a troca de correspondência 
entre Ramalho e Alberto de Oliveira era algo frequente, revelando, por outro lado, os laços de amizade e profundo 
respeito que nutriam um pelo outro. A título de curiosidade, ver anexo fig.16.
18 Carta publicada por Alberto de Oliveira, na revista Lusitânia, de Outubro de 1925.
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A preocupação nacionalista19 é constante na obra de Ramalho e é enternecedora a forma 

como ele descreve as nossas cidades, as nossas aldeias, as nossas praias, a ele se devendo também, em 

certa medida, as bases do folclore português, enquanto referência nacional.

Nas suas andanças, além da natureza e da paisagem, observa e contempla os vetustos 

monumentos que se encontram espalhados pelo país. 

A sensibilidade estética e nacionalista de Ramalho Ortigão, sempre presente, sofre com o 

abandono a que então estava votado o património artístico português20. 

Da sua natureza de defensor e «apóstolo» do neogarrettismo, surge O Culto da Arte em Portugal

(1896), procurando o autor dar-nos a conhecer, ao longo das suas páginas, todo um espólio cultural e 

artístico que urgia ser defendido e salvaguardado.

Esta afeição à Pátria, tão concretamente e fielmente demonstrada, sempre a reivindicará 

Ramalho com a máxima força e energia, numa atitude que revelava o seu temperamento nacionalista:

«Ama o belo da natureza, como ama o belo da arte. Assim como jungira a literatura à ciência, 

acolcheta a literatura à arte plástica. A arte velha do monumento e da tela, neste país dilapidador dos 

tesouros legados pelas gerações passadas, encontra nele um apóstolo eloquente e estrénuo do seu 

culto. E da arte nobre e grada volta-se com o mesmo fervor cultural para a arte plebeia e étnica, para 

a arte popular e regional, à rebusca do traço estético e característico em tudo quanto sai ou passa pelas 

mãos do povo – na habitação, no traje, na jóia, no adorno, no bragal, na louça, no móvel, no 

utensílio, no arreio, na ferramenta. Ainda ali nessa obra derradeira o serviram à maravilha o seu 

espírito delicado de diletante e a sua têmpera essencial de lusitanizante.»21

O culto pela pátria22 e a consciência da importância e valor que adquire o património artístico 

da nação, enquanto herança colectiva legada pelos nossos antepassados, teria em Ramalho Ortigão um 

                                                
19 Na realidade, esta preocupação e esta afeição à Pátria, que sempre serviu com «são enlevo e dedicação», estaria sempre 
presente e impregnada na sua obra. Consciente da necessidade de resgatar e revelar os antigos e esquecidos aspectos da 
Nação Portuguesa (como a língua, a cultura e o folclore, o património e a arte), procurou por todos os meios descobrir a 
face do país, no que ele tinha de mais original (a originalidade dos costumes do povo), de mais encantador e de mais 
sublime (a beleza das paisagens, o encanto da arte popular e a grandeza dos monumentos nacionais). Esta faceta seria 
sempre lembrada e recordada por muitos daqueles que o acompanharam, no seu tempo. Ver anexo fig.25.
20 Numa carta escrita, em 1896, por Eugénio de Castro e dirigida a Ramalho Ortigão, o primeiro, além de tecer rasgados 
elogios a Ramalho, a respeito da obra O Culto da Arte em Portugal, não se inibe de reconhecer o esforço e dedicação por 
parte do crítico d’As Farpas, em dar a conhecer todo um património, arquitectónico e artístico (memória patrimonial e 
marca visível e tangível da nossa identidade) e em não deixar cair no esquecimento o estado de ruína e de abandono a que 
estavam votados muitos dos nossos monumentos nacionais. Ver anexo fig. 19.
21 JORGE, Ricardo, Ramalho Ortigão, Lisboa, s.ed., 1915, pp.45-47.
22 «Amava o País pelo conhecimento íntimo que tinha dele, porque o tinha visto, estudado através da antiga diligência, a 
pé, nos barcos rabelos, nas barcas de portagem. Não havia comoro de monte, margem ribeirinha ou renda da costa onde 
Ramalho não tivesse pousado os seus pés e os seus olhos», in «Joaquim Leitão - Como se revelou ao Diário do Porto e como 
nos vai revelar a alta figura de Ramalho Ortigão», in Diário do Porto, de 26 de Novembro de 1926, BN E19.
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dos primeiros autores a revelar, de forma muito clara, os princípios que permitem definir e 

determinar a nossa identidade, enquanto nação livre e independente.

Cada nação tem a sua característica e singular ‘personalidade’, em cuja estrutura entram os 

mais diversos elementos, não só os de ordem histórica (dado que a própria história surge como 

referente da nacionalidade), como os que dizem respeito à sua arte, à cultura, à literatura e ao 

pensamento.

Num artigo escrito em Junho de 1882, Ramalho definia, nestes termos, o que entendia, na 

altura, por pátria e, sobretudo, por nacionalidade:

«A pátria não é o sítio em que nos coloca o acaso do nascimento, à mão direita ou à mão esquerda de 

um guarda de alfândega, mas sim o conjunto humano a que nos liga solidariamente a convicção de um 

pensamento e de um destino comum. Já um sábio o disse: Ubi veritas ibi patria. A pátria não é um solo, 

é a ideia. Para que haja uma pátria portuguesa é preciso que haja uma ideia portuguesa, vínculo da 

coesão intelectual e da coesão moral que constitui a nacionalidade de um povo.»23

Definir o ideal nacional como um vínculo que deveria unir todos os portugueses e a 

consciência de pertença a um determinado país exprimia-se, assim, na opinião do autor, por meio de 

uma ideia comum. E procurar a identidade base de uma nação pressupunha, por outro lado, a busca 

de um traço comum e constante, que se manifestasse, continuamente, ao longo da História.

Mais tarde, num artigo que escreveu em Agosto de 1899, com o título «A Tradição», 

publicado num periódico alentejano com o mesmo nome, e que o autor apelidara de «o mais belo 

exemplo patriótico de educação pública exercida pela Imprensa», Ramalho apresentou, de forma 

concludente, os elementos fundamentais que, na sua opinião, permitiam definir a nacionalidade de 

um povo e, no fundo, os princípios em que, de certa forma, assentava o seu portuguesismo. 

Considerava o autor que a pátria não era apenas a terra, o espaço físico, delimitado, política e 

geograficamente, mas também, por outro lado, a tradição, a herança artística e cultural de um povo, 

que se perpetuaria ao longo dos tempos, passando de geração em geração:

«A Pátria não é um organismo exclusivamente político, como cuido que imaginam as nossas 

secretarias de Estado. A Pátria é também a terra e a tradição. – A terra ama-se por simples instinto, 

em virtude de leis naturais que prendem o afecto do homem aos lugares em que nasceu, assim como a 

raiz prende a árvore ao solo de que bebe a seiva. – O amor da tradição, esse, é um resultado 

                                                
23 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo VI, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp.81-82.
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educativo. Para amar a tradição é preciso conhecê-la, e é no fundo desse conhecimento, que 

verdadeiramente reside a consciência da nacionalidade.»24

Num sentido mais alargado, e tendo em linha de conta outros elementos diferenciadores 

como o amor e a tradição que remetiam, de certa forma, para o campo da afectividade e da cultura, a

pátria, «que se ama por puro instinto», não era só o local onde tinham vivido os seus antepassados, 

mas era, sobretudo, o que existia de mais autêntico e genuíno num povo, a sua história, as suas 

tradições, os seus usos e costumes ancestrais, no fundo, a sua cultura. 

E nesse amor pela pátria e pela tradição, pelo passado, e pelas suas próprias recordações e 

lembranças da sua infância, transmitia o autor a certeza de que «[...] a unidade nacional, a harmonia, a 

paz, a felicidade e a força de um povo não têm por base senão o rigoroso e exacto cumprimento 

colectivo dos deveres dos cidadãos perante a inviolabilidade sagrada da família, que é a célula da 

sociedade; perante o culto da bandeira, que é o símbolo da honra e da integridade da pátria»25.

Do amor profundo pela terra, pelas suas belezas únicas, num apelo pela atracção e irresistível 

força dos laços que o prendem ao passado, foram poucos aqueles que nos deixaram tantos e tão 

entusiásticos testemunhos e exemplos desse enternecimento e desse culto pelo tradicionalismo, como 

nos deixaria Ramalho Ortigão.

Além disso, reconhecia que esse regresso à terra, às suas raízes, não era apenas uma 

«fatalidade da nossa contingência mortal», mas antes algo que fazia parte do «destino do nosso 

espírito e da sua chama transitória»26.

Numa breve síntese do seu pensamento, num momento em que Ramalho Ortigão se 

aproximava da sua fase mais nacionalista, Amadeu Carvalho Homem observa que nele se encontrava

«a mais sincera, a mais autêntica, a mais intransigente defesa do rústico e espontâneo sentimento 

                                                
24 Idem, «A Tradição», Folhas Soltas -1865-1915, Lisboa, A. M. Teixeira, 1956, p.249.
25 Idem, «Carta de  um Velho a um Novo», Últimas   Farpas, 1911-1914,   Lisboa,   Livraria  Clássica   Editora, 1946, 
pp.214-215. Em nota dos editores, lia-se o seguinte: «Carta dirigida a João do Amaral e publicada no diário A Restauração, 
de Homem Cristo, filho», 1914. Na verdade, não deixa de ser interessante e curioso o facto de entre os dois ter existido 
uma relação de amizade e de alguma cumplicidade, a comprovar pela frequência com que trocavam correspondência um 
com o outro. Além disso, outro pormenor que nos chamou a atenção, foi o facto de Homem Cristo se dirigir a Ramalho 
como o seu ‘mestre’, revelando, desta forma, a profunda admiração que tinha pelo crítico d’As Farpas, ao ponto de o 
considerar um exemplo a seguir. Ver anexos figs. 17 e 17a. No mesmo sentido, surge uma carta de João do Amaral a 
Ramalho, publicada em 1 de Outubro de 1915, em A Nação, onde o primeiro surge em defesa do autor d’As Farpas, 
reiterando a ideia de que este sempre «amou e serviu» a nação, num patriotismo quase exacerbado. Ver anexo fig.21, 
«Ramalho Ortigão», in A Nação, 1 de Outubro de 1915, BN E19.
26 Idem, As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1949, p. XXXIII.
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religioso popular e poético, vazado na ancestralidade dos costumes dos povos, através do qual 

ressoam litanias de saudade e de delicadeza afectiva nos requebros da alma»27.

A consciência de pertença a uma determinada realidade mais ampla – a nação – implicava e 

exigia o partilhar de referências a um passado comum – uma memória.

Por outro lado, esse sentimento de pertença a um determinado país e os acontecimentos da 

História nacional, evocados pela memória colectiva, contribuíam para forjar um sentido de 

identidade e de coesão nacional.

Mais. Para o autor, ter-se-ia de procurar esse espírito ou sentido de unidade e de coesão no 

culto do passado, de um passado que fosse comum a todos:

«Povo de formação política, feito a fio de espada pelo valor indomável dos nossos antepassados, é no 

precedente histórico que ele tem a sua razão de ser, e é portanto no espírito glorioso dos nossos 

mortos que nós temos de retemperar, dia a dia, o espírito que nos une em colectividade social, 

independente e autónoma. Tendo tido por célula ancestral a enunciação belicosa de uma ideia, 

entraremos em decomposição desde que em nós esmoreça ou se abastarde o ideal que nos gerou.»28

Sendo assim, o processo de formação da nação e da afirmação da nossa identidade, ainda que

de forma lenta e gradual, feita de sucessivas conquistas e da consolidação de determinadas estruturas, 

teria de se firmar, obrigatoriamente, numa ideia de coesão nacional. 

Por esse motivo, ao mesmo tempo que identificava o problema, apresentava, por outro lado,

a solução para o momento presente em que (o país) vivia:

«Se portanto pretendemos reconstituir a homogeneidade moral, a conciliação de ideias e de 

sentimentos, a convicção colectiva, enfim, de que se deduz o que poderemos chamar o estado de alma 

de um povo, é, evidentemente, na história do nosso passado que teremos de reconsolidar o combalido 

portuguesismo do nosso ser. – Ora o que é a tradição senão a história viva, permanente, por 

hereditariedade, no lar doméstico, nos usos e costumes dos lugares, nos processos do trabalho, no 

engenho atávico, na arte e na poesia do povo, e na sua mesma língua? – Inspirar-se na tradição, 

qualquer que seja a forma de actividade em que cada um opere – na indústria, na pedagogia, na 

                                                
27 HOMEM, Amadeu Carvalho, «Razão e sentimento na evolução espiritual de Ramalho Ortigão», Revista de História das 
Ideias, vol. 21, Coimbra, Instituto de História e Teoria das Ideias, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
2000, p.214.
28 Artigo «A Tradição», publicado em Agosto de 1899, num periódico alentejano com o mesmo nome e que, mais tarde, 
seria publicado em Folhas Soltas – 1865-1915, Lisboa, A. M. Teixeira, 1956, p.253.
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política, na arte, na literatura – é fortalecer a nacionalidade. Regenerar a tradição é abjurar a família e 

a pátria.»29

Estávamos perante a afirmação de um tradicionalismo político que veríamos, anos mais tarde, 

integralmente definido, naquela que seria uma das suas derradeiras reflexões, na «Carta de um velho 

a um novo»30(1914) e que Ramalho dirigira, especialmente, aos mais jovens.

Ao longo de toda a sua obra, Ramalho Ortigão cultivou sempre um sincero e profundo 

enternecimento pela pátria, um nacionalismo profundo, pelo que a aproximação entre os jovens 

integralistas31, redactores da Nação Portuguesa32, e o crítico de As Farpas, foi absolutamente natural. 

Curiosamente, mesmo pertencendo a gerações diferentes (quer pela época quer pela atitude 

e postura que adoptaram na sociedade portuguesa), no essencial, acalentavam as mesmas ideias e 

defendiam os mesmos ideais e aspirações.

A semente do nacionalismo tradicional que surge naquela página desenvolver-se-ia, por 

completo, nas Últimas Farpas, além de que O Culto da Arte em Portugal (1896), publicado três anos 

antes, já havia anunciado o longo caminho na evolução espiritual de Ramalho Ortigão. 

Com efeito, no conjunto da sua obra, em especial, n’As Farpas e n’O Culto da Arte em Portugal, 

lateja o «amor das nossas coisas», traduzido na carinhosa observação de paisagens, costumes, trajes e

artefactos populares de cada região, e na calorosa defesa da personalidade colectiva:

«[…] Ramalho viu solo, viu seiva, viu latejar o movimento das ideias e circular o sangue de uma raça. 

O Portugal de Ramalho é […] incontestavelmente mais vasto, mais regional, com um forte e viçoso 

aroma silvestre e um mais vivo sentimento étnico.»33

Num texto34 publicado nas Últimas Farpas, Ramalho diria, a dada altura, que num artigo 

publicado pelo Times, logo a seguir à proclamação da República, em 1910, era apresentada uma teoria 

                                                
29 ORTIGÃO, Ramalho, Folhas Soltas – 1865-1915, Lisboa, A.M. Teixeira, 1956, p.249.
30 Idem, «Carta de um velho a um novo», Últimas Farpas, 1911-1914, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1946.
31 Na realidade, o nacionalismo que ‘descobrimos’ em Ramalho Ortigão teria, mais tarde, ampla expressão literária e, 
sobretudo, política no Integralismo Lusitano, nomeadamente, com António Sardinha e Luís de Almeida Braga.
32 A simpatia e admiração dos jovens integralistas pelo ideário de Ramalho Ortigão não fora de todo desconhecida dos 
intelectuais da altura. Na verdade, encontramos no espólio do autor cartas escritas por João Amaral e Homem Cristo 
Filho, que nos  permitem comprovar o que acabámos de referir. A este respeito, ver anexos  figs.17 e 17a. 
33 CASTRO, Augusto de, «Ramalho Ortigão, seu exemplo e sua obra», in ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I, 
Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, p. XV.
34 Este texto, com o título «A raça», publicado em Últimas Farpas, 1911-1914, não tem qualquer indicação de data, daí ser 
impossível apresentar qualquer referência ou esclarecimento a esse respeito.



78

que, segundo o autor, se poderia aplicar aos «destinos de Portugal» e que se resumiria nos seguintes 

termos:

«[…] quando em resultado de profundas discórdias e ideias, de sentimentos e crenças irreconciliáveis 

um país perde o sentimento colectivo da sua unidade, a nacionalidade naturalmente se desfaz pela 

desagregação dos elementos que a constituíam, sobrevivendo unicamente a raça, na continuidade da 

família. Se, porém a família carece dessa forte e excepcional homogeneidade espiritual que, por 

exemplo, caracteriza a família judaica, a raça, por seu turno, é rapidamente absorvida por outras raças 

mais poderosas, e do que foi uma nação florescente e gloriosa do mundo, nada mais restaria a não ser 

um vago nome inscrito na história.»35

A construção da identidade nacional, segundo Ramalho Ortigão, nunca poderia ser uma 

questão de especificidade física, justificada, apenas, pela presença do elemento da raça36, como sendo 

o critério determinante e essencial para definir, verdadeiramente, o carácter nacional de uma nação. 

No seu entender, todo o processo de formação identitária exigia, por assim dizer, a 

existência de um «sentimento colectivo» que traduziria a sua unidade, ou seja, para que a nação 

existisse como tal, como entidade colectiva, política e independente, teria de existir dentro do seu 

seio, um vínculo de união e de irmandade que congregasse todos os seus membros numa só ‘família’. 

Se, por exemplo, face a determinadas circunstâncias e a determinados factores, tal não se 

verificasse, por faltar a «homogeneidade espiritual» de que nos fala o autor, a raça (enquanto caracter 

meramente físico) poderia ser «rapidamente absorvida» por outras raças que se revelassem mais 

fortes.

Contrariando as teses que acentuavam o papel da hereditariedade na formação das nações, e 

que vão ter notória expressão no período entre as duas grandes guerras mundiais, através do 

                                                
35 ORTIGÃO, Ramalho, Últimas Farpas, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1946, p.179.
36 A título de curiosidade, não deixa de ser interessante o facto de encontrarmos, entre os muitos manuscritos de 
Ramalho Ortigão, um resumo da obra La Genèse du XIX ème Siècle (Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts), escrita em
1899, por Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), autor inglês, que ficaria conhecido pelos seus trabalhos sobre a 
raça ariana. Segundo Chamberlain, a superioridade da raça ariana sobre as outras, e que surge descrita por Arthur 
Gobineau (Essais sur l’inégalité des races humaines, 1853-55), era algo inquestionável, a seu ver. Ou seja, no fundo, 
considerava que o ser teutónico, loiro, alto e dolicocéfalo, que correspondia, em geral, ao tipo nórdico, era superior 
relativamente ao outro, sendo que, na sua opinião, os alemães seriam o povo mais bem dotado entre todos os europeus. 
Curiosamente, numa altura em que a Alemanha assumia o lugar de potência a nível industrial e militar do mundo, os 
ideais defendidos por Chamberlain  inflavam o orgulho dos alemães, ao associar a excepcionalidade do momento em que 
viviam como resultante de um feliz destino racial, determinado pela própria Natureza. Por outro lado, esta doutrina e 
esta teoria de superioridade racial encontraria simpatia no eixo fundamental do nacional-socialismo que surge na 
Alemanha na década de 20, tendo influenciado, mais tarde, figuras como Adolf Hitler, num dos períodos mais negros da 
história universal. Ramalho, por seu turno, apesar de nos provar o conhecimento que tinha sobre as teorias sobre a 
superioridade da raça, não encontraria simpatia nesses princípios, como veremos ao longo deste capítulo. Ver anexo 
fig.30.
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antropólogo Mendes Correia37, Ramalho Ortigão entendia que, além de ser outro o critério de 

análise, bem diverso deste, o próprio processo de formação e de afirmação de uma identidade 

nacional era deveras complexo, pelo que seria urgente e imperioso, antes de tudo, procurar analisar,

de forma cuidada, os verdadeiros elementos que, na sua opinião, lhe permitiam afirmar e definir a 

identidade nacional:

«Enquanto à absorção da nossa raça, não. A raça portuguesa, por mais decaída que a consideremos 

pelo abastardamento dos elementos que a formaram, é ainda hoje consideravelmente menos 

absorvível do que absorvente. Que essa raça realmente existe é para mim uma verdade que debalde 

têm por vezes contestado alguns dos nossos próprios e pessimistas etnógrafos. Não é pela dedução 

secamente científica dos atavismos e das hereditariedades dos grandes agrupamentos humanos, nem 

tão-pouco pelos seus caracteres anatómicos, senão pelos elementos psicológicos da sua mentalidade, 

que hoje historicamente se diferençam, se dividem e subdividem as raças.»38

Sendo assim, para o autor, o elemento mais importante e que, de certa forma, permitia 

justificar, no essencial, a afirmação de uma identidade, só faria sentido se procurássemos os 

«elementos psicológicos» da mentalidade de um povo.

Nesse sentido, entendia, por exemplo, que o ‘português’ constituía um «tipo inteiramente 

especial no grupo indo-europeu», uma vez que, dentro da sua personalidade, no seu temperamento, 

existiam determinadas tendências naturais e determinadas características que permitiam distinguir, de 

forma evidente, a índole do povo português, comparativamente com a de outros povos:

                                                
37 De entre os autores que poderiam ser citados, no campo da antropologia física, Mendes Correia foi, sem dúvida 
alguma, um dos estudiosos que mais se destacou nesta área, sobretudo, pelas posições e teorias que adoptou e assumiu, de 
forma vincada e veemente, embora estas tivessem, na altura gerado alguma celeuma e controvérsia, facto que, a bem 
dizer, em nada, o perturbou. Numa síntese muito abreviada, este autor defendeu que a questão da identidade nacional 
(identidade do povo português, no caso particular), deveria, antes de tudo, ser analisada sob o prisma histórico, pois só 
assim se poderia, na verdade, encontrar os argumentos e os elementos suficientes que permitissem conhecer as qualidades 
e características fundamentais do povo português e, que no seu entender, constituiriam o repositório cultural e ancestral 
desse mesmo povo. Por outro lado, ciente da grande diversidade e heterogeneidade de caracteres que permitiam definir 
os povos, em sentido geral (caracteres somáticos, de ordem psicológica, cultural, linguística, etnográfica, etc.), Mendes 
Correia entendia que o seu estudo deveria direccionar-se, não tanto para aspectos de carácter linguístico ou etnográfico, 
mas antes centrando a questão no papel da hereditariedade psico-somática que, do seu ponto de vista, estaria na origem da 
verdadeira essência étnica, política e histórica do povo português. Tendo como suporte um discurso meramente 
ideológico, ainda que procurando uma feição científica, entendia que a questão da especificidade nacional deveria ter em 
conta, sobretudo, o elemento da raça, uma vez que, na sua opinião, este era o elemento fundamental que permitia 
encontrar a verdadeira definição daquilo que considerava ser a «nacionalidade portuguesa». Como o autor diria, no final 
da obra Raízes de Portugal, em jeito de conclusão: «Somos Portugueses e livres, e, consequência, não de razões ou 
sentimentos exclusiva e puramente acidentais – e portanto susceptíveis de caprichosas flutuações e mudanças -, mas dum 
instinto profundo, hereditário, de particularidades remotas e permanentes da terra e do nosso património genotípico, 
enfim, da acção de forças materiais e espirituais que subsistem e subsistirão sempre vivas e em potencial como base e 
garantia das nossas possibilidades e dos nossos destinos», in CORREIA, A. A. Mendes, Raízes de Portugal, 2ª edição, 
revista Ocidente, Lisboa, 1944, p.74.
38 ORTIGÃO, Ramalho, Últimas Farpas, 1911-1914, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1946, p.181.
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«Ele é sentimentalista, idealista, galã, dado a aventuras e a viagens como Preste João, como Fernão 

Mendes, como o infante D. Pedro, como Camões. É sóbrio e é rijo. Tem o dom sociável e fecundo de 

amar e se fazer amado, e é singular a sua facilidade de adaptação a todos os meios biológicos e sociais, 

bem como a sua enorme força de resistência à fadiga, à fome, a todas as privações da vida e a todas as 

hostilidades da natureza. De resto, propenso à rebeldia, leviano, gastador, volúvel e inconstante. 

Durante o século XVII, depois de célebre pelos seus grandes feitos de guerra, de navegação e de 

conquista, era proverbial em Espanha a sua melosidad y derretimiento em amores. Quevedo dizia que de 

portugueses não ficariam torresmos no fogo do inferno, porque, havendo lá mulheres, os portugueses 

derretiam completamente, não deixando como vestígios mais que uma simples nódoa no chão […]»39

A tendência natural, no povo português, para o sentimentalismo, para a simpatia e 

galantearia, a sociabilidade e a facilidade com que se adaptava ao outro, a capacidade de resistência 

face a adversidades, o carácter rebelde, aventureiro e corajoso que sempre o caracterizou, desde os 

primeiros tempos da nossa História, o gosto pela riqueza e pelo luxo (a que tivera acesso durante o 

período áureo dos Descobrimentos), eram apenas alguns dos elementos que, de uma forma geral e 

consensual40, permitiam construir e definir a personalidade do povo português.

No fundo, a matriz fundadora e que definia a especificidade étnica do povo português 

resultava do conjunto de um certo número de qualidades electivas que permitiam revelar a natureza 

profunda da alma nacional, ou seja, aquilo que, estando de tal forma sedimentado, se tornara natural.

Na verdade, a manifestação do nosso temperamento, da nossa cultura ou das nossas 

capacidades criadoras, definia-nos e integrava-nos na nossa realidade psicológica e social.

Ou seja, por outras palavras, reconhecer a nossa história íntima e a nossa individualidade era

conhecer o que em nós existia de mais fundo e enraizado no solo natal.

De facto, é inegável a existência de especificidades que se prendem com a própria 

idiossincrasia do povo português, mas a questão não ficaria resolvida, analisando-a apenas nesta 

perspectiva, pois dada a sua complexidade seria demasiado redutor resumi-la, apenas, a uma simples 

conjectura ou premissa.

                                                
39 Idem, ibidem, pp.181-182.
40 De entre alguns autores que poderiam ser referidos, Jorge Dias (1907-1973), um dos mais conceituados etnólogos 
portugueses, e conhecido, sobretudo, pelos estudos que fez no campo da Antropologia Cultural, faria referência a 
algumas destas características do povo português («personalidade psicossocial do povo português»), na sua obra Os 
Elementos  Fundamentais  da   Cultura   Portuguesa   (1950),   obra   apresentada no  I Colóquio   Internacional   de   Estudos 
Luso-Brasileiros, realizado em Washington em 1950. Por curiosidade, este trabalho surgiu inserido na parte das teses 
principais da Secção de Antropologia Cultural, cujos temas foram designados aos seus autores pelos próprios 
organizadores do Colóquio. 
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Em Junho de 1882, num texto que seria escrito por Ramalho Ortigão, o crítico 

desenvolveria um pouco mais este assunto.

Em primeiro lugar, o autor entendia que pertencer a uma nação induzia, na maior parte dos 

espíritos, a ideia de uma filiação, num continuum temporal, pelo que a elaboração de uma identidade 

colectiva se construía por representações mentais, ligadas à colectividade, e que conduziam ao 

fortalecimento das regras de solidariedade no grupo.

Por outro lado, considerando que para existir a noção de pátria teria de existir a ideia dessa 

mesma pátria, «vínculo de coesão intelectual e de coesão moral», ideia essa que permitia constituir a 

nacionalidade de um povo, ter-se-ia de procurar, antes de mais, a origem e a natureza dessa mesma 

ideia.

Sendo assim, e no seu entender, a análise deveria ter em atenção determinados elementos ou 

esferas da nossa «elaboração mental», dado que elas nos permitiam revelar, por assim dizer, a 

unidade de pensamento, por meio da qual se afirmava a existência de uma nação. 

Nesse sentido, Ramalho Ortigão considerava que as manifestações «culminantes» da 

mentalidade colectiva de um povo eram quatro: a religião, a política, a moral e a arte. 

Curiosamente, transpondo esses critérios e elementos para a realidade nacional, no último 

quarto do século XIX, Ramalho Ortigão entendia que, de uma forma geral, faltava essa ideia de 

coesão nacional:

«De cima abaixo, como vêem, - na religião, na política, na moral, na arte – esfacelamento geral. Por 

qualquer lado que se lhe pegue, a sociedade portuguesa deixa um pedaço na mão que lhe toca. Tudo 

se desgruda, tudo se esbandalha no agregado português a que falta a coesão da ideia portuguesa. Nesta 

superfície social, inconsciente, mole, despolida, em que nem um só traço nítido adere, só as nódoas se 

embebem, alastram e aprofundam como gotas de óleo num papel passento.»41

Não surpreende, por esse motivo, que Ramalho, ciente da realidade do seu tempo, 

entendesse ser urgente resgatar o sentimento nacional42, pelo culto e respeito por tudo aquilo que, na 

sua opinião, constituía uma referência nacional.

                                                
41 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo VI, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp.101-102.
42 A carência educacional e o atraso científico teriam conduzido Portugal a uma completa letargia e inércia, o que 
explicaria a necessidade quase urgente em se ‘aportuguesar’. A visão do país, nos termos em que Ramalho descreveu, e 
que temos vindo a revelar, ao longo destas páginas, também foi partilhada por Eça: «Somos o que se pode dizer de um
povo de bem, um povo boa pessoa. E a nação vista de fora e de longe, tem aquele ar honesto de uma pacata casa de província, 
silenciosa e caiada, onde se pressente uma família comedida, temente a Deus, de bem com o regedor, e com as economias 
dentro de uma meia…a Europa reconhece isto: e todavia olha para nós com um desdém manifesto. Por quê? Porque nos 
considera uma nação de medíocres: digamos francamente a dura palavra – porque nos considera uma raça de estúpidos. Este 
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Todavia, essa obra de renovação e de construção, que colocava Ramalho Ortigão «na sua 

forma activa e no seu proselitismo, no primeiro plano dos propulsores e mestres do nacionalismo 

português», não foi um caso meramente pessoal e isolado.

Nos fins do século XIX e durante toda a primeira metade do século XX, um núcleo distinto 

de arqueólogos, de críticos e historiadores de arte, bem como de filósofos e folcloristas43, animados 

pelo mesmo interesse pelos valores tradicionais e inspirados por uma ideologia nacionalista (com uma 

forte matriz tradicionalista), num esforço crítico e indagador, continuaram este vasto trabalho de 

‘descoberta’ da cultura e da arte nacional (trabalho de reconstrução que visava a afirmação de uma 

identidade genuinamente portuguesa), de revelação e valorização de esquecidos aspectos da nação 

portuguesa, levando ao conhecimento de toda uma herança cultural que se havia deixado perder ou 

que se havia esquecido.

Ou seja, no fundo, passou-se a defender a ideia de preservar o passado, uma vez que o nosso 

património seria a prova tangível da nossa identidade.

Estavam assim enunciados alguns dos princípios que, no entender do autor, permitiam 

compreender a questão da identidade nacional, vista não apenas no plano das ideias, mas sobretudo 

tendo em conta a origem, as limitações e amplitude de tal conceito. 

A identidade nacional surgia, assim, como um elemento estruturante, não só do próprio 

homem, mas de todas as instituições por ele criadas e desenvolvidas.

A esse respeito, Joaquim Costa não deixaria de relembrar que, em algumas páginas da obra 

do autor, «aquecidas e animadas pelo fervor do mais puro e acrisolado idealismo nacional, ou 

                                                                                                                                                   
mesmo Times, este oráculo augusto, já escreveu que Portugal era, intelectualmente, tão caduco, tão casmurro, tão fóssil, 
que se tornara um país bom para lhe passar muito ao largo e atirar-lhe pedras (textual). O Daily Telegraph já discutiu em 
artigo de fundo este problema: se seria possível sondar a espessura da ignorância lusitana! Tais observações, além de 
descorteses, são decerto perversas. Mas a verdade é que numa época tão intelectual, tão crítica, tão científica como a 
nossa, não se ganha a admiração universal, ou se seja não ou indivíduo, só com ter propósito nas ruas, pagar lealmente ao 
padeiro, e obedecer, de fronte curva, aos editais do governo civil. São qualidades excelentes, mas insuficientes. Requer-se 
mais: requer-se a forte cultura, a fecunda elevação de espírito, a fina educação do gosto, a base científica e a ponta de 
ideal que em França, em Inglaterra, na Alemanha, inspiram na ordem intelectual a triunfante marcha para a frente […]
Bom Deus, não! Eu não reclamo que o país escreva livros, ou que faça arte: contentar-me-ia que lesse os livros que já 
estão escritos, e que se interessasse pelas artes que já estão criadas. A esterilidade me assusta menos que o seu 
indiferentismo. O doloroso espectáculo é vê-lo jazer no marasmo, sem vida intelectual, alheio a toda a  ideia nova, hostil 
a toda a originalidade, crasso e mazorro, amuado ao seu canto, com os pés ao sol, o cigarro nos dedos e a boca às 
moscas…É isto que punge». In QUEIRÓS, Eça de, «O Brasil e Portugal», Obras de Eça de Queirós, Porto, Lello & Irmão, 
Editores, vol. II, s.d., pp.595-596.
43 De entre os muitos nomes que poderiam ser referidos são de destacar Joaquim de Vasconcelos, José de Figueiredo, 
Reinaldo dos Santos ou Virgílio Correia.
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traduzindo a inspiração artística do povo humilde»44, se reconheceria nelas a mais pura e fervorosa 

devoção pelo culto da Pátria.

                                                
44 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, o precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, 
pp.63-64.
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5 – A Arte nacional

«A arte de um povo é a expressão do sentimento 

                                                                              da sua raça, e é no sentimento comum a todos os corações,

                                                                             que se funda num país o refúgio da concórdia, no meio do

                                                                     moderno conflito geral das ideias e das opiniões diversas.»

                                                                                                                             Ramalho Ortigão, Arte Portuguesa, III

A continuidade histórica de uma nação, como já tivemos oportunidade de observar no 

capítulo anterior, implicava o afirmar da sua unidade nacional.

Por outro lado, aceitando a ideia de que cada nação possuía uma especificidade própria, a sua 

singularidade pressupunha a existência de um passado e de um destino comuns, que se haviam

perpetuado ao longo dos séculos. 

Sendo assim, revelar a expressão da sua identidade colectiva traduzir-se-ia na procura das 

suas verdadeiras raízes nacionais, ou seja, no fundo, no descobrir e no (re)avivar da cultura nacional 

antiga (tradição).

Além do mais, as formas originais e a cultura ancestral de uma nação, herança legada pelos 

antepassados, adquiriram um novo valor e significado: a ideia de que a arte, nas suas diferentes 

manifestações, permitia ilustrar o génio e o carácter nacional.

Nesse sentido, começava a ganhar cada mais forma e relevância a expressão «arte nacional»

que, neste caso particular, mais não significava do que procurar uma unidade implícita na arte, que

traduzisse o próprio ‘sentir’ de um determinado povo1. Ou seja, tratava-se de descobrir, com maior 

nitidez, a personalidade artística da nação, resgatando, no fundo, a ‘essência’ do ser íntimo da nação. 

                                           
1 A este propósito, ainda que a título de curiosidade, num prefácio de Agostinho da Silva, num estudo da autoria de 
Almeida Garrett, com o título Doutrinas de Estética literária, onde o autor expõe as suas considerações sobre os destinos da 



86

Curiosamente, numa altura em que se multiplicaram os estudos sobre a questão da 

nacionalidade e da identidade nacional2 e em que se acentuava, cada vez mais, a necessidade de 

perpetuar a memória da nação, numa tentativa de regresso às origens, cumprindo a máxima de que 

era aí que se encontrava o ‘substratum’ ou resíduo histórico e cultural de determinado povo, alguns 

autores procuraram encontrar, no campo da arte, os elementos fundamentais (vestígios e 

manifestações da vida portuguesa em arte) que permitiam definir o carácter específico da arte 

nacional.

Nesse sentido, se por um lado houve uma tendência em se regressar ao passado, procurando 

aí encontrar uma sensibilidade artística nacional, em especial, na pintura e na arquitectura (provando 

a existência de um estilo arquitectónico nacional e de uma escola portuguesa de pintura), num outro 

momento, e numa outra perspectiva, centrada antes no presente, o desejo era o de encontrar as 

principais constantes históricas nacionais, num claro apelo pelo exprimir, através da arte, do génio e 

carácter artístico da nação. 

A partir da primeira metade do século XX, e à luz de uma leitura nacionalista da arte 

portuguesa, a ideia centrar-se-ia, cada vez mais, numa visão essencialista da arte, adquirindo, assim,

um sentido mais sério e mais consistente, numa clara e incondicional afeição por tudo aquilo que era, 

no que respeita à arte, nitidamente nacional.

                                                                                                                                   
arte e sobre a forma como ela influiu no seu espírito e pensamento, Agostinho da Silva apresentaria, em breves trechos, o 
que Garrett entendia a respeito da arte nacional, em especial, em relação à literatura: «A recusa de jugos e a pretensão de 
buscar em si tudo que é necessário à vida espiritual geram, quando alargadas a conjuntos, outra espécie de individualismo: 
o nacionalismo; […] cada nação se afasta do convívio universal e orgulhosamente se nega a aceitar lições que não venham 
de si mesma; toda a influência estrangeira é repelida e, pelo que respeita à arte, sobretudo se combate o que se chama a 
subserviência aos modelos gregos e romanos; a nação tem de buscar, como fonte de inspiração, o que é bem nacional: por 
um lado, o que havia adentro de fronteiras, antes da invasão clássica, por outro lado, o que se manteve impermeável à 
corrente estrangeira; e assim nos aparece o gosto pela literatura medieval e pela literatura popular». Pelo que se pode 
interpretar do pensamento de Garrett, este entendia que a literatura deveria assumir uma expressão própria, deixando de 
copiar, servilmente, os modelos estrangeiros, pois tinha de ser «original, não indo buscar às literaturas estrangeiras senão 
as grandes directrizes; todo o resto tem de ser feito entre nós, segundo as características do nosso génio, fundando-nos 
sobre a nossa paisagem, a nossa história e a nossa gente; reagindo contra a literatura anterior […]». Por outro lado, 
segundo Agostinho da Silva, Garrett proclamou o «princípio do nacionalismo estético, ou melhor, empregando o termo 
hoje favorito, de autarquia literária […] Era também para ele um dogma que o verdadeiro Portugal, que julgava ser o da 
Idade-Média, e o elemento vivo da nação – o  povo – eram bastante ricos para alimentar uma renovação literária; bastaria, 
pois, evocar a nossa sociedade medieval, com todo o vigor das suas forças criadoras, com todo o pitoresco da sua vida, e 
toda a sua revelação das essências da raça, bastaria auscultar o bater juvenil do coração popular, aproveitando os seus 
contos, as suas lendas, as suas músicas, - para que uma literatura realmente portuguesa se criasse e se produzissem obras 
que nada ficariam a dever às clássicas», in GARRETT, Almeida, Doutrinas de Estética literária, Pref. e notas de Agostinho 
da Silva, Lisboa, Editorial Organizações, Lda, 1938, pp.16, 20. 
2 Sobretudo, durante a segunda metade do século XIX, altura em que se construíram e se afirmaram as identidades 
nacionais, um pouco por toda a Europa.
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Num artigo que seria publicado na revista Arte Portugueza, no ano de 1895, Baldaque da Silva

entendia que, mais do que procurar encontrar no passado as peculiaridades do ‘génio nacional’, numa 

atitude de quase contemplação meramente erudita, era urgente procurar descobrir as genuínas fontes 

da inspiração nacional, aquilo que verdadeiramente definiria o carácter nacional na arte:

«[…] tornar exequível esta grande e legítima aspiração de nacionalizar o estilo e a expressão natural da 

produção artística portuguesa. Cada país diligencia imprimir às suas obras de arte um cunho de 

originalidade genuinamente ingénito ou tradicional, que as torne estimadas, e lhes aumente o valor 

artístico»3

Num momento um pouco mais à frente, o autor acrescentaria ainda que, para encontrar os 

motivos ou elementos que dessem à arte esse «cunho de originalidade genuinamente» português, tal 

não seria muito difícil, dado que bastaria, no seu entender, olhar atentamente para as fachadas de 

muitos dos nossos monumentos que evocam o glorioso período dos Descobrimentos, para aí 

encontrarmos a resposta:

«Não nos faltam, porém, motivos tradicionais profusamente representados nos nossos monumentos e 

costumes, que possam ser metodizados de forma que imprimam à arte portuguesa um cunho de 

originalidade genuinamente português, isto é, que simbolize o carácter e a história da nacionalidade 

portuguesa na sua fase mais brilhante e útil à civilização, durante o período dos descobrimentos 

marítimos, quando o engenho nacional se manifestou e progrediu assombrosamente, em multíplices 

aplicações, reveladoras de um génio empreendedor e fecundo, que caracterizou para a posteridade a 

nossa genuína feição de povo de navegadores.»4

No fundo, os elementos ou motivos que vemos representados em determinados

monumentos nacionais seriam a prova tangível da nossa identidade.

Por outro lado, para outro autor, Gabriel Pereira, a arte constituía, sobretudo, o reflexo da 

alma nacional, pelo que a obra de arte deveria representar, por seu lado, o espírito de uma dada 

época, naquilo que era a sua face mais visível e mais característica. Quanto maior fosse o ‘génio’ do 

artista que a executou, maior ‘personalidade’ e feição original teria a obra de arte:

                                           
3 SILVA, Baldaque da, «Nacionalisação da Arte Portugueza», in Arte Portugueza, Revista de Archeologia e Arte Moderna, Ano I, 
nº6, 1895, p.126.
4 Idem, ibidem.
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«A arte representa a variante, a evolução do espírito. Filha do sentimento, ela dá-nos não só o 

cultismo, o grau de civilização, mas o estado da alma nacional. […] A obra de Arte que representa o 

espírito de uma época é sempre interessante; é um documento; porque o artista que a criou obedeceu 

à vista geral, ao tom, ao ar, ao sabor do seu tempo, e assim esse objecto de arte se torna em expressão 

de carácter, em significado de civilização. A notabilidade do objecto está na razão directa da sua 

invariabilidade. Os caracteres duráveis e profundos são os que maior influência geral possuem, maior 

poder de emocionar; são os que mais se generalizam e se notabilizaram. É assim que o mosteiro dos 

Jerónimos, de Belém, marca na história e na arte portuguesa um clarão inconfundível, como os 

Lusíadas nas letras da nossa pátria, e ambas na evolução humana.»5

Na verdade, a questão da especificidade artística nacional adquiriu, neste período, grande 

importância e significado, sobretudo, à luz das posições nacionalistas que se haviam afirmado a partir 

de finais do século XIX e, sobretudo, no início do século XX.

Contudo, o assunto, apesar da sua complexidade, constituiu, como veremos, objecto de 

grande interesse e curiosidade por parte de muitos estudiosos e críticos de arte, numa altura em que 

surgiram novas interpretações e novas abordagens no campo da historiografia nacional.

De entre os muitos estudos de que temos conhecimento, é possível dilucidar duas posições 

distintas, uma que recusava, terminantemente, a existência de uma especificidade artística portuguesa 

e que apresentava como seu principal defensor o conhecido historiador e crítico de arte Joaquim de 

Vasconcelos, e outra, num esforço mais significativo, que acreditava na existência dessa mesma 

especificidade, tendo como seus principais seguidores nomes como Ramalho Ortigão, José de 

Figueiredo e, principalmente, Reinaldo dos Santos, que assumiria, neste contexto, um lugar de suma 

importância.

Na realidade, no campo da historiografia artística nacional, e como teremos oportunidade 

também de analisar em capítulos seguintes, a questão centrar-se-ia num debate que, por vezes, 

chegando a laivos de discussão acesa e criando grandes divergências, abrangeu dois pontos de análise: 

a pintura e a arquitectura.

No campo da arquitectura, a discussão fixou-se, sobretudo, na afirmação da especificidade 

nacional do denominado «estilo manuelino».

Num segundo momento e, no âmbito da pintura, tratava-se de provar a existência de uma 

«escola portuguesa de pintura», e de inquirir sobre a importância e significado que as figuras de Grão 

Vasco e de Nuno Gonçalves teriam tido neste contexto, não esquecendo nunca o facto de, tanto uma 

                                           
5 PEREIRA, Gabriel, «Esthetica Portugueza», Arte Portugueza, Revista de Archeologia e Arte Moderna, Ano I, nº2, 1895, s.p.
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como outra, se revestirem de alguma polémica, tendo em conta as enormes dúvidas e incertezas que 

então prevaleciam.

Contrariamente a outros autores, como veremos, Joaquim de Vasconcelos repudiou, de 

forma persistente e irredutível, a crença numa especificidade artística portuguesa por, na sua opinião, 

considerar que não se poderia falar em especificidade da arte em Portugal. Em primeiro lugar, 

porque privilegiava o enquadramento ibérico e europeu, pelo que, no seu entender, a arte 

portuguesa só poderia ser compreendida, tão-somente, à luz de um contexto europeu. Em segundo 

lugar, por considerar que a maior parte das manifestações artísticas portuguesas não só não eram de 

grande qualidade como não revelavam grande originalidade, critérios esses, na sua opinião,

necessários à determinação de um estilo arquitectónico próprio e singular e à afirmação de uma 

escola nacional de pintura.

Na obra Arte Românica em Portugal 6 e, a respeito de algumas considerações sobre os elementos 

decorativos e sobre o trabalho de concepção de um escultor-estatuário, no campo da escultura de 

arte românica, Joaquim de Vasconcelos resumiria, nas seguintes palavras, num tom grave e revelando 

o seu profundo cepticismo, o entendimento que tinha sobre esta questão:

«E, se pode provar-se a influência de uma arte aragoneza superior sobre as artes portuguesas mais 

notáveis, como foi a de um avô sobre o neto, - para quê essas fantasias complacentes sobre uma teoria 

que é uma ficção, sobre uma originalidade que não existe e, até, sobre uma prioridade que é um 

sonho fantástico?»7

Num momento um pouco mais à frente, e no seguimento da mesma ideia, explicaria o erro 

em que a maioria dos críticos havia sempre caído, ignorando, por repetidas vezes, na sua opinião, o 

verdadeiro caminho a seguir:

«Na escultura, o modesto papel que desempenhamos não é merecedor do silêncio humilde com que 

tem sido tratada. Tout se tient em arte. Se, ao menos, percebessem essa correlação! Ninguém estudou a 

relação de afinidade da escultura com a da pintura, e os importantes esclarecimentos que a primeira 

                                           
6 Esta obra foi publicada em 1918, mas o texto data de 1914. O texto, com o título «Arte românica em Portugal» 
resultou de uma conferência no Ateneu, no Porto, no dia 4 de Janeiro de 1914, aquando da Exposição do Ateneu 
Comercial.
7 VASCONCELOS, Joaquim de, Arte Românica em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992, p.35.
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pode prestar à segunda, para fixarmos uma concepção nacional da arte, uma interpretação do sentir 

nacional, servida por uma técnica mais ou menos independente.»8

Na verdade, Joaquim de Vasconcelos entendia que o verdadeiro fundamento da arte nacional 

ter-se-ia, antes, de procurar numa forma e numa expressão artística que fosse caracteristicamente 

nacional, e que fosse, acima de tudo, o reflexo do sentir e do viver do povo português.

Na sua opinião, era na arte românica que se deveria procurar a genuína fonte de inspiração do 

génio artístico nacional, pois nela ainda subsistiam as verdadeiras e legítimas raízes ancestrais do povo 

português.

No fundo, para o autor, a arte românica seria o estilo mais genuinamente nacional e, nessa 

medida, seria também «o nosso primeiro brasão artístico».

Em relação aos autores que se mostravam contrários à sua posição, Joaquim de Vasconcelos 

entendia que tinham opiniões diletantes e superficiais, sem fundamento teórico, faltando nesses 

estudos um suporte científico válido, daí que não lhe merecessem grande atenção e cuidado.

De entre esses autores, destacava-se, por exemplo, o Conde de Samodães. Num discurso 

proferido no ano de 1866, este autor limitar-se-ia, apenas, a atribuir ao nosso «génio meridional [...] a 

vivacidade e o amor do belo»9.

Décadas antes, o próprio Athanasius Raczynski10, conhecido crítico de arte e a quem se 

devem alguns dos principais estudos sobre a arte portuguesa, mostrou-se reticente face à corrente 

que procurava encontrar «por todos os meios um fundo específico para as artes nacionais», 

considerando que esse esforço era «[...] mesquinho e vão, e, do ponto de vista crítico e histórico, 

                                           
8 Idem, ibidem.
9 In Catalogo das Obras Apresentadas na 9ª Exposição Triennal e Discurso Pronunciado pelo Illmo. Snr. Conde de Samodães, Vice-
Inspector da Academia Portuense das Bellas-Artes na Respectiva Sessão Pública e Distribuição de Prémios da Mesma Academia no dia 31 
do Mês d’Outubro de 1866, Porto, Typographia de Manoel José Pereira, 1866, p.10
10 Num texto publicado no ano de 1929 e escrito por Joaquim de Vasconcelos, A Pintura Portuguesa nos séculos XV e XVI, no 
final da sua exposição, o autor apresenta uma síntese das principais ideias defendidas por Raczynski, citações que 
abrangem um intervalo de três anos, desde 17 de Fevereiro de 1844 a 1847, data da publicação do Dictionnaire, como o 
próprio autor esclarece e que, tal como o crítico prussiano, condena a «vã ignorância vaidosa para maior glória da pátria». 
Além disso, se os que citam e se referem a Raczynski o «estudassem seriamente, poupavam-nos trabalho destas e doutras 
confrontações», in op. cit., p.33.
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irrelevante para a compreensão da arte portuguesa, onde o esclarecimento do caos de referências é 

mais importante do que as apreciações patrióticas»11.

Num outro momento, na sua obra Les Arts en Portugal (1846), o autor diria que ter-se-ia 

limitado a reunir informação com base em elementos que lhe tinham sido cedidos por autores e 

estudiosos portugueses:

«Loin de vouloir donner des leçons aux Portugais, je leur en ai constanment demandé dans les choses 

que touchent leur pays. Je n’ai fait que reunir les renseignements que m’ont fournis des Portugais.»12

Um pouco mais à frente, o crítico acrescentaria ainda que a sua principal ambição ou desejo 

era o de, simplesmente, procurar a verdade dos factos:

«[…] chercher la verité, rejeter les absurdités, et douter tant qu’on ne sait pas, cela ne fait jamais de 

mal.»13

Por outro lado, na segunda metade do século XIX, a corrente favorável à interpretação 

nacional da arte iria ter, como um dos seus principais seguidores, Ramalho Ortigão, que ocuparia o 

lugar mais eminente até ao aparecimento de José de Figueiredo, numa primeira fase, e pouco depois, 

de Reinaldo dos Santos, que assumiria maior relevo nesta corrente.

Todavia, antes de passarmos à análise de algumas das posições e ideias destes autores, será 

importante definir, ainda que em traços muito gerais, alguns pressupostos que se prendem com os 

critérios de evolução da arte, influenciada não só pelo próprio devir histórico, mas também pelos 

critérios de valorização e apreciação estética que foram sendo definidos e que permitem, de alguma 

forma, diferenciar cada período e cada época, pela sua própria singularidade, e que nos ajudarão a 

compreender, posteriormente, algumas das afirmações que iremos encontrar.

Sendo assim, na historiografia artística, as noções de progresso e de decadência em arte 

adquirem especial relevância pelo facto de permitirem delimitar e definir cada período, de forma 

mais precisa e cuidada. 

                                           
11 In ROSMANINHO, Nuno, «Nacionalidade e nacionalismo na historiografia artística portuguesa (1846-1935)», Vértice, 
Lisboa, II série, nº61, Julho-Agosto de 1994, p.19. 
12 VASCONCELOS, Joaquim de, A Pintura Portuguesa nos séculos XV e XVI, (primeiro estudo), 2ª edição, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1929, p.35.
13 Idem, ibidem.



92

Esta lógica evolutiva permite explicar os diferentes ‘posicionamentos’ face à arte e face aos 

critérios de valorização estética que são impostos em determinada época, sendo de realçar nuns,

umas características, em detrimento de outras.

Por exemplo, segundo o princípio enunciado por Viollet-le-Duc, a história económica, social 

e política de cada povo determinava, em grande medida «o progresso ou a decadência da arte»14, pelo 

que, na sua opinião, o cotejo da obra artística de cada povo «com a sua história económica, social e 

política não deixaria de nos dar a lei precisa que determina em cada nacionalidade o progresso ou a 

decadência da arte»15.

No mesmo sentido, Ramalho Ortigão entendia, por seu lado, que um povo para conseguir 

preservar e garantir a sua própria autonomia, num sentido mais amplo, mesmo que tivesse a sua 

independência, a nível nacional e a nível civil, poderia, contudo, estar «morto para a arte», porque 

havia perdido a sua independência a nível intelectual e a nível estético. 

Sendo assim, e como Ramalho nos diria também, a dado momento, a «arte de um povo não 

cai diante dos fuzilamentos, nem diante das forcas, nem diante das guilhotinas, cai única e puramente 

diante do dogmatismo, morre às mãos da retórica»16.

Por esse motivo, o crítico interrogava-se sobre a razão ou razões por que a arte, nas suas 

diversas manifestações, «alheias à forma literária», e sob a égide da nova geração de 1830, que 

procurava agora «reatar as tradições de cultura e de originalidade que tanto enobrecem a inteligência 

portuguesa desde o século XII até ao século XVI», não havia ainda tido o mesmo tratamento e 

desvelo, numa altura em que se procurava ‘nacionalizar’ a literatura, isto é, torná-la a «expressão 

espontânea» dos sentimentos peculiares da nossa raça:

«Quaisquer que sejam as condições geográficas, as condições etnográficas e as condições políticas em 

que a arte se manifeste, ela principia sempre por ser a expressão espontânea, sincera e convicta do 

artista perante os aspectos da natureza ou perante os actos da humanidade. […] É de circunstâncias 

completamente estranhas à vontade e à intenção do artista que a arte toma o cunho nacional.»17

                                           
14 ORTIGÃO, Ramalho, Notas de Viagem, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1945, pp.120-122.
15 Idem, ibidem, p.120.
16 Idem, ibidem, p.121.
17 Idem, ibidem.
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Além disso, entendia também que o carácter nacional, na obra colectiva de um povo, 

provinha das «influências gerais a que esse povo se acha submetido, das suas tendências e das suas 

aptidões congénitas ou evolutivas, da sua maneira convergente e harmónica de pensar e de sentir, por 

efeito de um mesmo clima, de um mesmo aspecto da paisagem, dos mesmos costumes, da mesma 

tradição histórica, da mesma política, da mesma religião, do mesmo destino»18.

Ou seja, na sua opinião, o carácter nacional da arte residia, sobretudo, numa série de 

elementos que resultavam, no seu conjunto, numa forma singular de sentir e de viver que 

caracterizava a obra colectiva de determinado povo.

Num artigo escrito no ano de 1882, sobre a Sociedade de Instrução do Porto (o seu 

programa, os seus fins e a sua influência na arte nacional), Ramalho Ortigão chamava a atenção para o 

facto de, em Portugal, os estudos de arte19 serem muito incipientes e se encontrarem muito 

atrasados, em especial, por falta de «matéria observável, recolhida e sistematizada», sobre a qual esses 

estudos se poderiam debruçar. 

Uma simples questão (mas de uma importância vital) como: «Existe ou não uma arte original 

portuguesa?», lamentavelmente, não só não havia ainda sido tratada, como nem sequer havia ainda uma 

proposta para o fazer. 

Na verdade, o problema enunciado não era fácil de resolver, dada a amplitude e 

complexidade que comporta, mas contrariamente ao que acontecera, por exemplo, na Rússia, onde o 

Governo tivera a preocupação de dilucidar a mesma questão (tendo tido o sábio contributo de 

Viollet-le-Duc20), e dada a perfeita consciência que tinha da «importância dessa lacuna na educação 

eslava», o Governo português, por outro lado, «em sua doce ignorância», não havia ainda 

desenvolvido qualquer esforço, no sentido de procurar uma resposta a essa questão e de saber «das 

coisas que lhe conviria aprender». 

Nesse sentido, Ramalho Ortigão entendia que bastaria que «um povo em movimento» 

quisesse, sinceramente, aprender aquilo que sempre ignorou, para que dentro de alguns anos, ele 

                                           
18 Idem, ibidem.
19 «[…] estudos muito incompletos, cheios de invenções fradescas […] e quase inteiramente desprovidos não só de crítica 
mas de curiosidade sobre as questões de arte», diria Ramalho Ortigão. In As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica 
Editora, 1948, pp.195-196.
20 Para conseguirem obter de Viollet-le-Duc o seu livro sobre as origens e sobre os elementos constitutivos da arte russa, 
o Governo russo viu-se obrigado a despender alguns milhões de rublos, procurando reunir todos os documentos que o 
ilustre crítico exigiu para formular o problema que lhe havia sido colocado.
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passasse por uma «dessas transformações fenomenais que hoje se chamam apenas o fruto do trabalho 

e que nas antigas civilizações se chamariam – a glória de um século»21. 

Em resposta à questão «Existe ou não uma arte original portuguesa?»22, já enunciada na sua 

obra, Ramalho Ortigão resumiria, nestes termos, a sua síntese de pensamento:

«A existência de toda a arte plástica, original, no seio de uma nação, presume a existência de uma 

certa linha abstracta, linha-mãe, para assim dizermos, a cuja flexão obedecem instintivamente e 

fatalmente, nos seus desenvolvimentos mais imaginosos, todas as formas artísticas. Discriminar, isolar 

e fixar essa linha no imenso labirinto de composições de todo o género, em que ela serpenteia sempre, 

já dominando, já submetendo-se ao arbítrio pessoal do artista através das idades, eis o trabalho 

indutivo que cabe ao crítico de arte nas sociedades em que o problema a que nos referimos se acha por 

tratar.»23

Contudo, Ramalho Ortigão entendia que procurar reduzir essa «linha abstracta» (linha 

ancestral comum, na qual se espelhassem todas as formas de arte verdadeiramente nacionais) a uma 

imagem ou signo esquemático, como se a mesma traduzisse a essência e o limite de cada 

desenvolvimento em arte, por outro lado, era dar a um povo a «chave da sua inspiração nacional», 

fortalecendo-o, de modo mais enérgico e mais firme, e permitindo, assim, a realização das grandes

obras de arte.

Por esse motivo, é que todo o progresso, assim como toda a decadência em arte, nos 

diferentes períodos do seu movimento, resultava sempre da relação entre a distância em que esse tipo

de criações se aproximava ou se afastava dessa «linha ancestral» de que resultavam.

No fundo, na sua opinião, as grandes épocas de arte eram aquelas em que essa mesma linha,

«inspiradora e predominante», mais se universalizava e mais se salientava, conferindo um «carácter de 

harmonia e de homogeneidade» ao conjunto de todas as diversas realizações em arte.

Era o que sucedia, por exemplo, com a antiga arte grega e com a arte romana, onde «todos 

os produtos, por mais diversos que eles sejam, […] parece provirem todos de uma origem de 

                                           
21 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo IX, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, p.267.
22 Joaquim de Vasconcelos, numa conferência, no ano de 1884, voltaria a colocar a mesma questão, mas apresentando-a 
de outra forma e com outro rigor: «Poderá criar-se um estilo original português na arte? Existiu alguma vez esse estilo? E 
quais os elementos que o caracterizavam?» Para Joaquim de Vasconcelos, a resposta a estas questões só poderia ser 
encontrada se se debruçassem sobre o estudo das indústrias caseiras, pois era aí, na sua opinião, que residia a verdadeira 
origem e o verdadeiro fundamento da arte nacional, num sentido mais amplo. 
23 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo IX, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, p.69.
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inspiração comum, a qual não é mais do que a consciência da forte solidariedade de uma raça, o 

espírito da nacionalidade de um povo expresso no seu trabalho artístico»24.

Por outro lado, os povos que, nas suas diferentes manifestações de arte, não dispunham dessa 

«harmonia de correlatividade», que caracteriza e define os grandes séculos artísticos, estavam na 

decadência25 e só poderiam ser, segundo ele, reconduzidos ao progresso da arte, através do estudo e 

pelo respeito das suas tradições, de que o povo (o povo dos campos, como o autor faria questão de 

frisar) era, «nas suas pequenas indústrias caseiras, o depositário, o cultor e o guarda»26.

No seguimento da mesma ideia, segundo Ramalho, Albrecht Haupt27, um conhecido crítico e 

historiador de arte alemão, entendia que na obra de arte de cada século e de cada escola havia além do 

estilo, da ideia e do sentimento da composição, «uma feição distintiva puramente material, afirmada 

pelo processo técnico, pela mão-de-obra, classificando o original e as sucessivas cópias não pela forma 

que lhes é comum, mas pela execução que é diversa e especial de cada um dos períodos que esses 

objectos representam»28.

Ou seja, por outras palavras, a forma de execução de uma obra de arte era, na sua opinião, o 

critério que permitiria definir e delimitar, em cada período ou época, um determinado estilo ou 

feição própria e original de arte. 

Em 1890, num artigo publicado na Revista Ilustrada, com o título «A Arte Portuguesa»29, 

Ramalho Ortigão começava por afirmar que, se em determinado momento da nossa História, as 

manifestações artísticas portuguesas revelaram, de uma forma geral, uma grande vacuidade, tal facto

                                           
24 Idem, ibidem, p.71.
25Curiosamente, Ramalho Ortigão apresenta uma outra noção para definir o que, no seu entender, representaria um 
período de algum vazio artístico, tendo em conta o conceito que tem sobre a decadência em arte: «Os períodos de 
intercadência (porque decadência absoluta não há na arte, assim como não há nos demais fenómenos do espírito) são 
unicamente aqueles em que os artistas, abandonando o rigoroso inquérito da criação e da sociedade, se imobiliza na 
mórbida reclusão autofágica da libertina fantasia». In ORTIGÃO, Ramalho, «A Arte», A Holanda, II, Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1947, p.230. Os sublinhados são nossos.
26 Idem, ibidem.
27 Karl Albrecht Haupt (1852-1932), arquitecto, professor, crítico e historiador de arte alemão. Tendo-se especializado 
em arquitectura renascentista, são de referir, contudo, os estudos que fez em Portugal, tendo publicado o primeiro 
grande trabalho de investigação sobre a arquitectura renascentista, Die Baukunst der Renaissance in Portugal (A Arquitectura do 
Renascimento em Portugal),  no ano de 1890, embora só em 1920 fosse publicado em livro. Além deste trabalho, publicou 
outros estudos sobre Portugal e sobre a arte portuguesa, entre eles obras como Lissabon und Cintra (1913), Führer durch 
Lissabon und Umgebung (Guia Ilustrado de Lisboa e Arredores), Portugiesische Fruherenaissense (1907) e Geschichte der renaissance in 
Spanien und Portugal (Influências do Renascimento em Espanha e Portugal), no ano de 1917.
28 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, tomo I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1948, pp.203-204.
29 Segundo nota dos editores, este artigo teria sido publicado na Revista Ilustrada, de 15 e 30 de Abril de 1890.
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só se teria ficado a dever à acção nociva e coarctiva tida pelo Estado absoluto e pela Inquisição que,

através da sua actuação e dos seus mecanismos institucionais, conduziram o país a uma profunda afasia 

e inércia, durante um período que durou cerca de duzentos anos, «[…] um parêntese de mais de 

duzentos anos na história da produtividade artística em Portugal»30.

Na verdade, segundo o autor, os séculos XVII e XVIII em Portugal teriam representado um 

período de vazio artístico e de adulteração da arte.

Ciente de que a questão envolvia variadíssimos pontos de vista, dada a enormidade de 

factores a ter em linha de conta, Ramalho Ortigão reconhecia que se muitos autores negaram a 

existência, em Portugal, dos elementos de uma arte genuinamente portuguesa, outros, por seu lado, 

comparando a nossa produção artística com a de outros países, nomeadamente, com a de Espanha e a 

de Itália, recusavam mesmo «faculdades de arte, universalidade de gosto, correntes gerais de emoção, 

tradição estética» a uma raça que, na sua opinião, era composta por «elementos tão variados e tão 

complexos como os que constituem o povo português»31.

E prosseguia, dizendo que este assunto, a ser tratado num jornal de arte como era da «índole 

e do intuito» da Revista Ilustrada, por ser complexo e de extrema importância, só poderia ser 

resolvido através do contributo sistemático e sucessivo dos seus colaboradores. Ou seja, só por meio 

de um estudo minucioso e exaustivo, procurando abranger o maior número possível de pontos de 

vista é que se poderia chegar a uma conclusão última e definitiva.

Por exemplo, segundo Ramalho Ortigão, a dúvida que se colocava sobre a heterogeneidade 

étnica (definindo o determinismo étnico como critério ou fundamento diferenciador) como sendo 

incompatível com a formação colectiva do sentimento estético e com o poder da originalidade 

inventiva, a seu ver, carecia ainda de fundamentos experimentais. 

Sendo o Egipto e a Grécia agregados de raças diversas, também se compreenderia que, com 

relação à arte eslava, como o demonstrou Viollet-le-Duc32, «as artes mais profundamente 

características» eram as que procediam de «certo amálgama de raças diferentes»33 e, principalmente, 

da fusão da raça ariana com a raça semítica.

                                           
30 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.77.
31 Idem, ibidem, p.138.
32 Viollet-le-Duc, um conceituado arquitecto e teórico francês, «o mais técnico, o mais erudito, o mais competente 
mestre dos críticos de arte», nas palavras de Ramalho Ortigão, que realizou, entre muitos outros, estudos sobre as 
origens e sobre os elementos constitutivos da arte russa.
33 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp.138-139.
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No fundo, e segundo o princípio defendido pelo crítico francês, o que caracterizava uma arte 

genuinamente nacional era «a posse desse cadinho em que as influências estrangeiras se fundem para 

compor um corpo homogéneo»34.

Por seu turno, reapreciando e analisando todas as condições que permitiam fundamentar e 

legitimar tal critério, Ramalho Ortigão concluiria também que, tendo em conta determinadas 

especificidades, havia, de facto, circunstâncias e elementos que permitiam que a arte portuguesa se 

pudesse considerar original, pois, no seu entender, o conceito de original definir-se-ia como «sendo a 

capacidade de reorganizar influências».

Nesse sentido, e partindo da ideia por si assumida, bem como por outros autores, o «estilo 

manuelino» (verdadeiro estilo nacional, no seu entender) seria a expressão mais acabada da 

originalidade artística portuguesa, pois nele se encontrariam as origens e os traços distintivos da arte 

portuguesa, surgindo mesmo como a «mais sincera revelação do nosso temperamento, a mais 

triunfante afirmação do génio artístico»35 do nosso povo.

Ou seja, os desenvolvimentos portugueses do «estilo manuelino» fundiam numa expressão 

nova, «caracteristicamente local, a expressão primitiva, o sentido para assim dizer moral, o intuito 

estético da linha gótica», sendo que os motivos de que se haviam deduzido esses desenvolvimentos, 

«tão rigorosamente como da flor do acanto se deduziu o capitel coríntio», fornecera-os por 

«estilização e por influência a flora portuguesa, a flora da Índia, os utensílios da navegação, a esfera 

armilar do brasão de D. Manuel e a cruz dos nossos cavaleiros da Ordem de Cristo», ainda que o 

motivo predominante, a «linha geradora, nas composições arquitecturais, fosse a ogiva». 

Este facto, porém, e segundo o autor, não fazia mais do que confirmar o princípio de que a 

originalidade na arte não «é jamais uma inovação, mas sim um desenvolvimento»36. 

Por exemplo, a arte grega é um desdobramento da arte egípcia e da arte assíria; a arte 

romana é um desdobramento subsequente da arte grega, assim como a arte cristã o é da arte romana. 

A arte árabe, por seu lado, procede da arte bizantina, sendo esta a compilação originalmente 

coordenada de elementos vários, procedentes da Ásia Menor, do Extremo Oriente e da Pérsia.

Por outro lado, acrescentava ainda que, dados os diversos elementos que a constituem, não 

se poderia considerar a raça como sendo «refractária ao poder inventivo», expressão essa que, no seu 

entender, era «defeituosamente vaga e nebulosamente metafísica», pois que um artista, «por mais 

                                           
34 Idem, ibidem, p.142.
35 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.162.
36 Idem, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.142.
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investigadoramente e mais dramaticamente psicológico que ele seja nunca inventa coisa alguma»37. 

Além disso, Ramalho Ortigão entendia que era impossível criar uma figura ou imagem no mundo 

moral (no campo das ideias e do pensamento) e, simplesmente, reduzi-la à «exterioridade artística», 

da mesma forma que poderíamos idealizar a figura de um habitante num planeta que não fosse o 

nosso e representá-lo. 

O que designava, na sua opinião, de «poder de inventar» não era mais do que a faculdade ou 

disposição para receber e sentir as impressões que nos são dadas e transmitidas pelo mundo exterior 

(por tudo aquilo que nos rodeia). 

No fundo, curiosamente, tendo sido um dos primeiros autores a apresentar esta ideia de 

forma menos vaga, Ramalho Ortigão estabelecia uma relação directa e estreita entre o conceito de 

invenção e a ideia de originalidade artística, relacionando-o, igualmente, com a própria História 

(identificando alguns dos momentos mais marcantes no processo de afirmação da identidade nacional) 

e com outros factores ou aspectos que se prendiam com características específicas do país, em 

especial, com a sua paisagem:

«Temos por outro lado que na formação e no desenvolvimento cerebral desta raça, tão receptiva 

como qualquer outra pelos aspectos inteiramente especiais e característicos da sua paisagem, pelas 

aventuras das suas navegações, pelas surpresas das suas viagens a regiões a que nenhum outro povo a 

precedera, as sugestões mais fecundas e mais propícias à produtividade artística.»38

Ou seja, para o autor, todos os impulsos estéticos da alma nacional, provenientes da índole e 

do temperamento, da raça, da influição do clima, dos aspectos da natureza e do passado histórico de 

um povo, eram os elementos necessários que permitiam justificar a existência de uma arte nacional.

Neste sentido, Ramalho Ortigão não hesitava em afirmar que deveria ter existido uma arte 

genuinamente portuguesa, a «não ter a história política contrariado violentamente o natural e 

espontâneo desenvolvimento estético do espírito nacional»39. 

                                           
37 Idem, ibidem, p.139.
38 Idem, ibidem.
39 A este respeito e a título de mera curiosidade, veja-se o que diz Ramalho Ortigão sobre a arte em Itália: «A Itália, por 
exemplo, que conserva a tradição dos mais perfeitos processos, não tem na arte o cunho nacional. Porquê? Porque a Itália 
não é propriamente uma nacionalidade, é uma federação em que cada um dos estados tem a sua história, a sua tradição, o 
seu dialecto, os seus costumes, os seus trajos, o seu clima e o seu solo completamente diverso entre si. [...] Os artistas não 
podem ter da natureza uma concepção comum nessas diferentes regiões, em que é incompatível com a diversidade dos 
costumes a universidade do gosto, que tão profundamente caracteriza todas as grandes épocas artísticas. Há a escola 
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Na verdade, com o estabelecimento da Inquisição (com todas as consequências nefastas que 

daí resultaram), «esmagando ao nascer o tão impetuoso e tão radiante movimento da Renascença 

portuguesa no século XVI», havia-se destruído a hipótese de dar forma a esse tão almejado intuito, 

pelo que, na sua opinião, ter-se-ia agora de procurar, além dessa época, os documentos de uma arte 

nacional, se eles, de facto, existissem.

Por outro lado, estava, assim, enunciado o princípio base, para o autor, que permitiria 

delinear e definir o critério de afirmação de uma arte genuinamente nacional.

Para Ramalho, era no «refúgio da arte» que todos os povos se deveriam retemperar e 

procurar fortalecer, porque era também na arte que «todos os espíritos se conciliam, que todos os 

corações se congregam, que todas as simpatias se dão a mão», pelo que este ‘sentimento’ comum 

constituía o «misterioso e sagrado laço, que de alguns homens juntos faz um país, e da terra em que 

eles nasceram uma pátria»40.

Sendo assim, tendo em conta o contexto e a realidade nacionais, segundo Ramalho Ortigão, 

teria de ser sobre as exposições de arte41, que começavam a organizar-se, e sobre os museus que um 

dia se viessem a constituir, que se teria de exercer o estudo dos diferentes críticos.

No fundo, o que Ramalho Ortigão nos apresenta é uma teoria geral da arte nacional, 

salientando o facto de ser nas ‘tradições’, sobretudo, que se deve procurar o verdadeiro resíduo 

histórico e artístico de um povo.

A nação funda a sua legitimidade sobre o culto da tradição e, mais particularmente, numa 

cultura mítica e ancestral e no seu folclore.

Nesse sentido, não surpreende que, a dado momento, Ramalho fizesse a seguinte afirmação: 

«[…] para cada povo a arte é a segurança da tradição, o refúgio das consciências, o mais puro reflexo 

                                                                                                                                   
romana, há a escola florentina, há a escola de Veneza, há a escola da Lombardia, mas não há a escola italiana», in Notas de 
Viagem, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1945, p.123. O mesmo se passará com Espanha, dado que as razões acima 
invocadas, a grande heterogeneidade a nível geográfico e o consequente acentuar das diferenças a nível regional e, por 
conseguinte, a nível cultural, impossibilitam a afirmação de uma arte única e genuinamente nacional. Tal não era o caso 
de Portugal.
40 Idem, ibidem, p.179.
41 O autor faz referência a algumas das exposições organizadas em Portugal, como por exemplo, a exposição de Arte 
Sacra Ornamental, promovida pela Comissão de Santo António de Lisboa, no ano de 1895. Por outro lado, Ramalho 
entendia que seria importante «[…] chamar a curiosidade do público e a atenção dos estudiosos para alguns problemas da 
arte portuguesa, a cuja história tão intimamente se liga a tradição da nossa terra e a glória da nossa raça», in Arte Portuguesa
II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.7.
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da imagem benigna da pátria, a fonte mais caudal de todos os progressos morais, económicos e até 

políticos»42.

E, num outro momento, acrescentava ainda que era pela arte que o «génio de cada raça» se 

evidenciava e que a independência nacional de cada povo se revelava na sua autonomia mental43, não 

só pela «sua especial compreensão da natureza, da vida e do universo, mas pelo trabalho colectivo da 

comunidade, na literatura, na arquitectura, na música, na pintura, na indústria e no comércio»44.

Além do mais, Ramalho Ortigão entendia também que o fundamento nacional da arte estaria 

sempre acima de qualquer dogma ou de qualquer escola:

«[…] a arte de um povo só verdadeiramente é grande e bela pelo dom tradicional e comum do 

sentimento e da simpatia especial da sua raça, independente da preceituação e da casuística das 

escolas.»45

Tendo sido um dos autores que mais se destacou no campo da historiografia nacional, 

sobretudo, pelo facto de ter dedicado grande parte da sua obra ao estudo da pintura portuguesa nos 

séculos XV e XVI, José de Figueiredo entendia que a concepção da individualidade artística era uma 

concepção da individualidade dos povos, sendo que a caracterização destes e daquela justificar-se-ia 

mais pelo clima, pela natureza do solo e pelos recursos naturais da região do que pela raça:

«A concepção de arte, que adoptamos, é, portanto, uma concepção particularista e não individualista. 

No nosso entender, a concepção da individualidade artística, como a entende a maioria, é uma 

concepção da individualidade dos povos. A caracterização destes e daquela justifica-se mais pelo clima, 

natureza do solo e recursos naturais da região, do que mesmo pela raça, pois esta é uma em mais de 

um povo, que hoje apresenta costumes e instituições diferentes, ou ainda até pela língua, que, na sua 

essência fundamental, é comum a nações consideradas como individualmente distintas. É portanto, o 

clima, a natureza do solo e os seus recursos naturais, tanto ou mais do que a raça ou a língua, que 

podem concorrer a particularizar os povos, e são, por isso, sobretudo, estas também as causas, cuja 

                                           
42 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.197-198.
43 Segundo Ramalho, «as grandes virtudes artísticas que verdadeiramente constituem a superioridade mental de um povo» 
seriam o «instinto figurativo e a personalidade criadora do belo». Mais. A beleza era, segundo pensava, tudo quanto 
existia de «realmente definitivo na terra». In «Entre uma  vassoura e um banquete», Buçaco, 3 de Outubro de 1914, 
[inédito], BN E19.Ver anexo fig. 13. 
44 Idem, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.197.
45 Idem, «Os Jerónimos», Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.154.
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influência mais cuidadosamente devem averiguar-se na obra dos nossos artistas, para se poder concluir 

sobre a sua particularização, isto é, sobre o seu carácter.»46

«Depois como organismo vivo, uma escola de arte será tanto mais caracterizada e perfeita, quanto 

mais complexa e viva, isto é, quando, sendo mais extensas e variadas as suas manifestações, todas elas 

convergirem num determinado sentido para a mesma origem.»47

Sendo assim, o crítico entendia que o conjunto de determinadas obras, realizadas num 

período definido e determinado, ora produzidas por artistas nacionais ou por artistas estrangeiros, 

mas que se haviam fixado no nosso país, adquirindo assim a nossa forma de expressão e de sentir,

revelaria o seu «carácter especial», dadas as suas próprias especificidades:

«Uma escola de arte é o conjunto de obras de uma determinada época produzidas, num país, por 

artistas nacionais ou estrangeiros a esse país adaptados, que, sem deixarem de ser universais pela 

fatalidade da técnica dominante e pela influência da obra dos grandes mestres mundiais, se 

distinguem, entretanto, pelo seu carácter especial, para que concorrem as condições particulares do 

meio social e físico em que vivem.»48

Anos mais tarde, um outro autor, Reinaldo dos Santos, retomaria a mesma ideia (afirmação 

de uma especificidade da arte portuguesa), muito embora, se sentisse no seu discurso um pendor 

mais nacionalista, pela forma como abordou o mesmo assunto.

Num artigo que seria publicado no ano de 1961, «Carácter da Arte Portuguesa através dos 

tempos», o autor definiria, nestes termos, o que entendia por ‘arte nacional’:

«A ideia […] foi procurar, de entre as fontes que têm inspirado a nossa arte, as que de facto foram 

assimiladas e expressas com originalidade, conferindo-lhe personalidade. Através da sua história, 

entrevêem-se por vezes expressões duma sensibilidade própria, ora da colectividade, ora da visão 

individual das almas, e que embora integradas nas influências culturais dos estilos, alcançaram essência 

da personalidade nacional. Se as influências estranhas lhes dão uma carácter de época, as que saem da 

própria sensibilidade são intemporais e podem chegar a constituir uma constante de sentimento, 

afloramento de em quando à superfície a história como flores dum mesmo tronco espiritual. […] A 

                                           
46 Idem, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.135-136.
47 Idem, ibidem.
48 FIGUEIREDO, José de, O pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, p.135.
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história não se faz só com documentos de nomes e datas; e a nossa arte de tal maneira ligada à história, 

que quando esta tem carácter nacional, não admira que a arte o tenha também.»49

No fundo, segundo este autor, a existência de uma arte especificamente nacional 

pressupunha que, através dos tempos, existisse uma determinada expressão de «sensibilidade 

própria», que traduzisse a «essência da personalidade nacional».

O comprometimento da arte com a história, a vida e a cultura de um determinado povo,

mais não era do que a expressão dos seus sentimentos, dos seus desejos e afectos, sendo que esse seria

o património espiritual de uma nação.

A este respeito, e tomando como exemplo o «estilo manuelino», como sendo um estilo 

genuinamente nacional, Reinaldo dos Santos considerava que o que conferia originalidade à arte era 

também condicionado pelo próprio ambiente cultural, religioso e histórico e que, por esse motivo, 

tais elementos se iriam reflectir na própria arte:

«O que gera a originalidade das artes é em geral o ambiente cultural e religioso, na sua essência –

histórico. As descobertas geraram o seu estilo próprio, como o Oriente vai inspirar a arte do século 

XVII, isto é, dois ciclos dos mais originais da história da arte portuguesa.»50

Porém, na sua opinião, a verdadeira evolução da arte de uma nação encontrava-se mais nas 

«expressões rítmicas da sua sensibilidade criadora» do que por imposições de época e de gosto, 

impostas «pela moda» e que, por esse motivo, eram a causa de algumas deturpações que se 

encontram na criação artística nacional.

A originalidade da arte revela-se, sobretudo, pela presença de uma «sensibilidade própria» 

que se pressente e ‘descobre’ na arte e na cultura de um povo, e cuja singularidade a distingue e 

enobrece perante as outras nações:

«A forte originalidade da arte nacional não é nos pequenos pormenores e episódios, que a devemos 

procurar. O que sobretudo a caracteriza e a revela, é ora o grande sopro que lhe vem do largo, das 

nossas navegações e conquistas do Oriente, ora o que emerge e se gera dentro da sua alma, fruto de 

uma sensibilidade própria. Quando citamos o manuelino e as artes decorativas do século XVII – o 

sopro renovador veio de fora – do mar e do Extremo Oriente. Quando consideramos o Românico, a 

                                           
49 SANTOS, Reinaldo dos, «Carácter da Arte Portuguesa através dos tempos», in Revista de Artes e Letras, nº14, Julho de 
1961, p.16. Este texto corresponde ao que foi apresentado na Conferência de abertura da série de Conferências de Arte, 
promovida pela Fundação Gulbenkian, no dia 26 de Abril de 1961.
50 Idem, ibidem, p.20.
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escultura gótica e a pintura dos primitivos, sobretudo a de Nuno Gonçalves, o sopro inspirador veio 

de dentro, do seu espírito religioso, das almas simples, ternas e contemplativas, essência do lirismo 

português. Tais são algumas das constantes da sua personalidade.»51

Por último, e num entendimento mais profundo, para o crítico, um estilo só era

verdadeiramente original não por ser o resultado de uma mera evolução, mas sobretudo por ser uma 

«criação renovadora».

As grandes obras de arte explicam-se, em especial, pelo ambiente «excepcional de uma época 

e pela personalidade dos artistas», mais do que por uma simples transição evolutiva, sendo que, na 

sua opinião, não surpreendia que o «estilo manuelino» se tivesse inspirado no «élan e na força de 

imaginação criadora dos mestres, inspirados nas sugestões do ambiente, servidos pela magnificência 

do Rei»52.

                                           
51 Idem, ibidem, p.64.
52 Idem, ibidem, p.16.
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6. O «estilo manuelino» – um estilo nacional?

                                                                                          «À flora do engenho nacional pertencem as Capelas 

                                                                                  Imperfeitas, o  convento dos  Jerónimos  em   Belém,  o

                                                                                  Convento de Cristo em Tomar, e todos os monumentos, 

                                                                                                       tão numerosos e tão belos, do estilo manuelino.»

                                                                                                                Ramalho Ortigão, Arte Portuguesa, III

Como tivemos oportunidade de referir no capítulo anterior, a questão da especificidade 

artística nacional, no campo da arquitectura, centrou-se, sobretudo, na afirmação do «estilo 

manuelino» enquanto estilo nacional, sendo que, pela sua própria singularidade, ele seria a expressão 

do nosso modo de sentir e do nosso génio artístico.

Ainda que fosse interessante podermos analisar, de forma mais minuciosa e mais cuidada,

cada uma das diferentes posições assumidas por determinados autores, contudo, não esquecendo o 

objectivo primacial e o tema desta reflexão, iremos limitar-nos, apenas, e sempre que tal se justificar, 

a esclarecer este ou aquele aspecto que considerarmos mais relevante, para podermos compreender, 

sobretudo, o posicionamento de Ramalho Ortigão face a esta questão.

Durante muito tempo, pensou-se que a designação de «manuelino» teria surgido, 

inicialmente, com base numa ideia criada por Almeida Garrett ou por Alexandre Herculano1, mas na 

                                           
1 A este respeito, Ramalho Ortigão diria, em determinado momento, que no caso de autores como Alexandre Herculano 
e Almeida Garrett, conhecedores da obra de Chateaubriand e de Victor Hugo, e de eruditos e críticos como Raczynski, o 
visconde de Suromenha, Rivara, entre muitos outros, influenciados, em resposta ao gosto romântico, pelo estilo gótico, 
apesar da sua inegável e «copiosa lição histórica», contudo, não tinham nem o «conhecimento directo dos monumentos, 
nem o seguro discernimento dos estilos, o qual só em viagens, por longo e paciente estudo comparado, se adquire». Por 
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verdade foi o escritor F.A. Varnhagen o criador da designação (na sua Notícia Histórica e Descriptiva do 

Mosteiro de Belém, publicada no ano de 1842) e o primeiro que procurou definir, em traços gerais, os 

principais elementos e características do manuelino, a partir do estudo que fizera sobre o Mosteiro dos 

Jerónimos.

Curiosamente, num artigo que seria publicado no ano de 1903, em A Arte e a Natureza em 

Portugal, Ramalho Ortigão, a respeito da origem do termo manuelino, embora reconhecesse que este 

não era do «mais claro sentido técnico nem de uma rigorosa exactidão histórica», dado que teria tido 

o seu início num momento anterior e ter-se-ia prolongado para além do reinado de D. Manuel I (até 

cerca de 1535, no início do reinado de D. João III), todavia, considerava que a ‘iniciativa’ de 

Varnhagen, pelo significado e importância que havia adquirido, teria dado início, a partir desse 

momento, a um novo momento na história da arte nacional:

«[…] o modesto escritor Varnhagen foi o primeiro que, inventando e pondo em giro, por intermédio 

do prestimoso Panorama, a designação de manuelino, teve a fortuna de baptizar um estilo de que 

poucos haviam dado fé, e que na crítica do tempo estivera até então por arrolar. Não direi que o 

termo de Varnhagen seja do mais claro sentido técnico nem de uma rigorosa exactidão histórica 

aplicado à qualificação de um facto que tinha raízes anteriores e teve ramificações subsequentes à 

intervenção pessoal de Dom Manuel, mas abre um capítulo novo na história da arte a circunstância de 

se principiar a especializar com determinada designação uma forma arquitectónica, que prevaleceu em 

Portugal durante cerca de um século, particularmente alentada e favorecida por Dom Manuel, o mais 

espantosamente edificador de quantos reis tem havido.»2

Na verdade, ainda que a designação pudesse ser discutível, tendo em conta a pertinência ou o 

conteúdo do próprio conceito, é inegável a importância de que se revestiu, face à necessidade de 

delimitar um determinado período histórico-artístico, tendo em conta um determinado espaço ou 

realidade, e permitindo, a partir desse momento, que se compreendesse, de forma mais clara, o seu 

significado, bem como a possibilidade de sistematizar determinados elementos estruturais da 

arquitectura desse período.

                                                                                                                                   
esse motivo, não surpreendia que, a seu ver, alguns tivessem confundido o estilo românico, «do qual tão numerosos 
exemplares do século XII se encontram em Portugal», com o estilo bizantino do século IX e com o estilo gótico do século 
XIV. Da mesma forma, comentava o autor que semelhante confusão se gerara em torno do estilo arquitectónico dos 
Jerónimos, que chegara a ser considerado, por alguns críticos, da altura, como sendo «uma tosca e aleijada aberração de 
Renascença» ou, por outro lado, como um «singular caso de degeneração e decadência do puro gótico, do qual o tipo 
inglês da Batalha modernamente se tornou o supremo chavão estético, universalmente consagrado pela sanção dos 
arqueólogos, pelo entusiasmo dos noticiaristas e pelo embasbacamento incondicional de todos os snobs», in ORTIGÃO, 
Ramalho, «Os Jerónimos», Arte Portuguesa  II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.156-157.
2 Idem, ibidem, p.158.
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Sendo assim, a historiografia portuguesa passaria a admitir a existência de um estilo 

arquitectónico nacional, um estilo verdadeiramente português, «estilo nacional por excelência», nas 

palavras de Reinaldo dos Santos.

Ou seja, aos poucos, crítica nacional foi aceitando a tese de que, durante o reinado de D. 

Manuel I3, os portugueses haviam criado uma arte que plasmava e traduzia os ambientes e elementos 

exóticos trazidos de outras paragens, durante o período dos Descobrimentos e da expansão marítima, 

marca indubitável de uma época em que se sublinhava a ideia de grande poderio de uma nação e de 

um império, que soube dar «novos mundos ao mundo» e cuja memória, no singular e no colectivo, 

para sempre ficaria inscrita nas páginas da nossa História.

Nas inúmeras viagens que se fizeram nas nossas caravelas, percorrendo mares e oceanos, 

viajavam além dos tripulantes de bordo, escrivães encarregues de elaborar relatórios e notas sobre as

mesmas viagens. 

Os seus desenhos, as suas impressões sobre os costumes e sobre os aspectos das regiões que 

conheceram, mais tarde, serviram, de certa forma, de influência aos grandes mestres e arquitectos de 

D. Manuel e essa influência sente-se, a cada instante, na exuberância e exotismo que caracteriza, em 

parte, a decoração de muitos dos monumentos deste período.

Ao longo do seu reinado, D. Manuel revelou sempre um grande interesse pela Arte, pelo que 

a sua acção visou sempre uma atitude de favorecimento e de protecção da mesma, em especial, pela 

arquitectura, uma vez que tal justificaria e evidenciaria o seu prestígio e a sua legitimação enquanto 

monarca.

De facto, como iremos ver, a presença constante de toda uma simbólica régia, associada à 

imagem que se criara da nação portuguesa, num momento particular da nossa História, de grande 

esplendor, sobretudo, revelado através das artes, adquire também um significado mais profundo, 

procurando compreender o sentido, o espírito e a mentalidade que lhe está subjacente.

As inúmeras riquezas que afluíram ao reino, no século de quinhentos, proveitos da 

exploração das relações comerciais e das navegações marítimas, permitiram a D. Manuel promover e 

desenvolver um imenso programa de renovação dos seus palácios e de construção de outros de raiz, 

de edificação e enobrecimento de algumas igrejas, conventos e mosteiros do padroado real, além de 

outras obras de beneficiação ou de remodelação em inúmeros edifícios religiosos, espalhados pelo 

país.

                                           
3 A fase de florescimento da «arte manuelina» decorreu, sobretudo, durante o reinado de D. Manuel I (1495-1521), daí a 
designação de «manuelino», atribuída por alguns escritores e historiadores do Romantismo, em meados do século XIX.
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Desta forma, não surpreendia que, sendo a arte e, em particular, a arquitectura, um meio 

privilegiado e excepcional para revelar e tornar visível o poder do monarca, se encontrassem 

gravados, nas fachadas dos monumentos, em igrejas, capelas, cruzeiros, entre outros tantos 

exemplos, aos olhos de todos, os símbolos da realeza ou da sua estreita ligação e protecção divina: a 

esfera armilar, como divisa (que, mais tarde, seria associada à ideia de universalidade da sua missão, 

ou seja, expandir o império, não só a nível do território, mas sobretudo de expansão da fé católica) e 

a Cruz da Ordem de Cristo.

Curiosamente, nesta altura, assistiu-se a um verdadeiro «surto construtivo», levando a 

nobreza, os grandes mercadores e o clero a imitar o monarca e a seguir, também eles, a mesma 

prática, tendo surgido, nesta altura, inúmeras construções pelo país, beneficiando também, de uma 

forma geral, a maioria da população, dado que também nas pequenas cidades, vilas e aldeias, os seus 

habitantes viram as suas igrejas serem enriquecidas e melhoradas, sintoma e reflexo de um clima de 

prosperidade que se sentia um pouco por toda a nação.

A este respeito e, a dado momento, numa passagem da obra A Arte do Manuelino, Mendes 

Atanázio reforçaria essa mesma ideia de poderio do monarca:

«Esta maneira de construir e decorar espalhou-se por todo o território português de aquém e além-

mar, de um momento para o outro, como se fosse um sinal de ocupação e afirmação de poder régio 

de D. Manuel e D. João III. Os Descobrimentos e a Expansão deram aos Reis e ao povo consciência de 

grandeza. Foi por reacção natural que se construiu muito para afirmar benemerência e produzir sinais 

monumentais e heráldicos, muitos deles de carácter festivo e de triunfo.»4

Todavia, devemos recordar que a questão nem sempre foi pacífica, pois entre os muitos 

críticos e historiadores que se debruçaram sobre o «estilo manuelino», nem sempre as suas opiniões 

foram concordantes e coincidentes, como iremos comprovar.

 Na segunda metade do século XIX, apenas Joaquim de Vasconcelos, «notável arqueólogo e 

crítico de arte», e uma das mais importantes figuras no panorama da historiografia artística nacional5, 

se mostrou mais céptico e mais negativo, recusando, de forma fervorosa, a existência deste estilo 

                                           
4 ATANÁZIO, M. C. Mendes, A Arte do Manuelino, Lisboa, Editorial Presença, 1984, p.25. 
5 Segundo José-Augusto França, na sua obra A Arte em Portugal no século XIX, Joaquim de Vasconcelos teria sido 
«verdadeiro fundador da História da Arte em Portugal».
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nacional, e evidenciando o facto de, na sua opinião, se tratar antes de um estilo decorativo e não de 

um estilo arquitectónico, negando, por isso, a sua originalidade. 

Segundo este autor, no «estilo manuelino» não existia originalidade no sistema construtivo, 

uma vez que no campo da concepção do espaço, o gótico era ainda a base sobre a qual assentava 

qualquer plano. Além disso, entendia que não existiam elementos decorativos singulares nem 

quaisquer regras ou ideias definidas de forma rigorosa: 

«Os acessórios decorativos simulam elementos construtivos e funções estáticas; […] o sistema de 

construção não apresenta originalidade alguma nas plantas e alçados, no traçado em geral; há apenas 

um agrupamento mais ou menos pitoresco. […] O efeito geral muito pitoresco, isso sim.»6

Para Joaquim de Vasconcelos, as obras nacionais do período do manuelino resultavam, antes,

de um «ecletismo que aceita o novo e o velho sem crítica; uma ostentação vã, porque não obedece a 

nenhum princípio superior; o capricho do escultor, onde só devia prevalecer a ideia do arquitecto, a 

indisciplina da arte como reflexo da indisciplina dos costumes»7. 

Num momento um pouco mais à frente, e num olhar mais crítico, o autor seria mais claro e 

acrescentava que tal pressuposto se justificava pelo facto de a razão ser, no seu entender, sempre a 

mesma: «hoje como no século XVI não há escola, não há ensino, não há estudo»8, pelo que ter-se-ia 

de procurar num outro estilo do passado a verdadeira expressão artística do nosso génio, recorrendo 

antes às «fontes da genuína inspiração nacional». 

Na verdade, para este estudioso, a arte manuelina, «triunfante em Santa Cruz no século XVI, 

não conseguiu vencer, nem mesmo transformar a obra românica, que permaneceu intacta a seu lado, 

durante mais de oito séculos, revivendo em nossos dias»9.

Assim sendo, considerava que era na arte românica, estilo que considerava ser o mais 

nacional, que se iria encontrar e descobrir a autenticidade de um estilo nacional.

Por outro lado, entendia que existia uma relação estreita entre o estilo românico e a arte 

popular, expressão da tradição, dos usos e costumes da nação, onde residia o verdadeiro carácter e 

génio nacional, de que o povo seria ainda hoje «o nosso maior artista»:

                                           
6 FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no século XIX, segundo volume, Lisboa, Livraria Bertrand, 1966, p.118.
7 VASCONCELOS, Joaquim de, Da Arquiitectura manuelina, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1885, 
pp. 14-15.
8 Idem, ibidem.
9 Idem, Arte Românica em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992, p.17. A título de curiosidade, esta obra 
apresenta uma nota introdutória de Artur Nobre de Gusmão, com reproduções seleccionadas e executadas por Marques 
Abreu.
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«[…] os mais seguros e fiéis adeptos da arte nacional. Eles nos conservaram o alfabeto mais rico, mais 

variado, mais puro, mais genuíno que uma nação pode apresentar. E sem receio de contradição se 

deve afirmar que ninguém nesse campo, nos leva a palma. Salve pois! Obreiro das aldeias!»10

Num outro momento, e concluindo a sua ideia, insistiria no facto de que era no estilo 

românico, estilo de «notáveis proporções», que se encontrava o verdadeiro valor de uma tradição 

artística nacional, pelo que a «arte românica [seria] o nosso primeiro brasão artístico»:

«Muito ao contrário do que sucedeu com a arquitectura gótica, que passou entre nós rapidamente, 

como um fulgurante meteoro […] a arquitectura românica manteve-se nas suas tradições gloriosas; 

apesar dos seus mil anos resistiu ainda vigorosa, a ponto de a podermos apresentar, hoje, 

condignamente, nos testemunhos que estão à vista […]»11

No fundo, Joaquim de Vasconcelos, além de recusar a sua especificidade artística, entendia 

que o «estilo manuelino» era um estilo ecléctico, adulterado e marginal, daí que não lhe reconhecesse 

qualquer feição original.

Todavia, para a maioria dos autores oitocentistas, mesmo os estrangeiros, parecia não haver 

grandes dúvidas quanto à autonomia artística do «estilo manuelino» e, através dele, da nossa nação.

Charles Yriarte, um escritor francês, oriundo de uma família de Espanha, e conhecido pelos 

seus estudos, baseados nas impressões de viagens que realizou pela Itália e Espanha, fez referência, 

num artigo publicado na Gazette des Beaux-Arts, em 1882, à «acentuação caracteristicamente e 

inconfundivelmente portuguesa do estilo de Belém»12.

Albrecht Haupt, professor e conhecido crítico e historiador alemão, que realizou importantes 

estudos, em especial, sobre a arquitectura renascentista, na obra A Arquitectura da Renascimento em 

Portugal, publicada no ano de 1890, e seguindo de perto a tese defendida por Yriarte, desenvolve

largamente a demonstração técnica da mesma questão ou ideia.

O professor alemão Justi, o «viajante que mais profundamente tem estudado a pintura, a 

escultura e a arquitectura da Península», nas palavras de Ramalho Ortigão, num estudo intitulado

Artes em Espanha e publicado em 1900 por Baedeker, no «Guia de Espanha e Portugal», considerava 

                                           
10 Idem, «Arte Decorativa Portuguesa», Notas sobre Portugal, vol. II, 1909, p.181.
11 Idem, Arte Românica em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992, p.46.
12 Idem, ibidem, p.159.
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como sendo semelhante ao «estilo manuelino português» algumas obras da arquitectura da Renascença 

em Espanha.

Na verdade, além da discussão em torno da originalidade portuguesa do «estilo manuelino», 

a questão parecia também querer voltar-se para o problema das influências estrangeiras, 

reconhecendo, por outro lado, a existência não só de elementos especificamente nacionais, oriundos 

ou não da tradição, mas apreendidos pelas sucessivas experiências culturais e artísticas com outros 

países e regiões.

 No seguimento desta ideia, e revelando, de certa forma, a sua posição e o seu entendimento,

no mesmo artigo publicado em 1903, Ramalho Ortigão faria referência ao facto de a «originalidade 

geográfica, o acentuado portuguesismo» que, desde princípio, assinalou e distinguiu a obra 

arquitectónica dos primeiros tempos da Renascença portuguesa, já ter sido registada, em Itália, por 

Vasari, uma vez que este, já em meados do século XVI, referindo-se à viagem de Andrea Contucci, 

afirmara que nas obras então realizadas em Lisboa, pelo ilustre arquitecto de Lourenço de Médicis, 

este se ter visto constrangido a cingir-se ao «uso da terra», o que, no fundo, queria dizer que teria de 

seguir os preceitos e práticas locais, de seguir uma «especial estética» que, já durante o reinado de D. 

João II, se começara a definir e a se fixar «consuetudinariamente» na arquitectura nacional.

Neste sentido, e a título de curiosidade, iremos transcrever uma passagem da obra de 

Giorgio Vasari, Le vite dé più eccellenti pittori, scultori e architetti, na qual o crítico italiano descreve este 

episódio, e que o próprio Ramalho Ortigão faz referência, numa pequena nota, numa das páginas da 

sua obra:

«Attese anco Andrea, mentre stette con quel re (di Portogallo) ad alcune cose stravaganti, e difficili 

d’architettura, secondo l’uso di quel paese, per compiacere al re, delle quali cose io vidi già un libro al Monte 

Sansovino, appresso gli eredi suoi, il quale dicono, che é oggi nelle mani di maestro Girolamo 

Lombardo, che fu suo discepolo, ed a cui rimase a finire, como si dirá, alcune opere cominciate da 

Andrea, il quale essendo stato nove anni in Portogallo, increscendogli quella servitu, e desiderando di 

rivedere in Toscana i parenti e gli amici, delibero, avendo messo insieme una buona somma di denari, 

com buona grazia del ré tornarsene a casa.»13

                                           
13 ORTIGÃO, Ramalho, «Os Jerónimos», Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.157-158. Os 
itálicos são nossos.



112

Anos antes, num artigo publicado por Gabriel Pereira, na revista Arte Portugueza, em 

Fevereiro de 1895, o crítico, a respeito da ideia de que o «estado de alma nacional» se revelaria na 

própria arte, faria alusão, igualmente, ao mesmo facto, acrescentando, contudo, que outros artistas, à 

semelhança de Contucci, teriam sido obrigados, também eles, a seguir os mesmos princípios e as 

mesmas orientações:

«O renascimento em Portugal deu o manuelino, outra confirmação solene de que a evolução artística 

segue o estado da alma. O Contucci, o grande Sansovino fez trabalhos aqui à moda da terra; ele vinha 

da Itália, mas teve de seguir a inspiração do país, da multidão; e o mesmo sucedeu com outros artistas 

estrangeiros que vieram aqui trabalhar. O estado da alma nacional influenciou-os. Havia no ar aromas 

da Índia, do mar, dos cabos alcatroados.»14

No fundo, estaria admitida a ideia de que existia um estilo único e singular, com 

particularidades e características muito próprias, e que distinguia e definia, de alguma maneira, a 

nossa arquitectura nesse período.

Contudo, faltava ainda caracterizar, especificamente, o «estilo manuelino», ‘descobrindo-

-lhe’, por assim dizer, os traços e os elementos que o singularizavam.

 Ramalho Ortigão, em algumas das suas páginas, procura, de certa forma, esclarecer esta 

questão, uma vez que será um dos autores que, assumindo um discurso marcadamente nacionalista, 

mais se insurgirá na defesa do «estilo manuelino» enquanto estilo verdadeiramente nacional.

A crítica, por vezes, exigente e bem informada, colocava algumas interrogações quanto à 

legitimidade da afirmação de uma manifestação artística verdadeiramente nacional.

Criticando aqueles que queriam ver na obra de escultores como Boitaca, João de Ruão, dos 

irmãos Castilho ou do mestre Nicolau Chanterenne, um carácter e uma influência estrangeira, 

retirando, assim, fundamento à existência de uma especificidade artística nacional, na arquitectura do 

período manuelino, Ramalho Ortigão dizia que, a seu ver, tal não passava de «um singular erro de 

classificação»:

«Nunca a nacionalidade artística se deduziu geograficamente do lugar do globo em que os artistas 

nasceram, mas sim daquele em que o seu génio se inspirou e em que a sua obra se produziu. Ninguém 

                                           
14 PEREIRA, Gabriel, «Esthetica Portugueza», Arte Portugueza, Anno I, nº2, 1895, s.p.
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já hoje ignora que na arte flamenga, na arte de Veneza e na arte de Roma raros foram os artistas 

indígenas que lhe deram o imortal esplendor que regionalmente as caracteriza.»15

Procurando, de algum modo, definir o «estilo manuelino», e seguindo as palavras de 

Raczynski, Ramalho Ortigão diz-nos, por exemplo, que Alexandre Herculano definiu a arquitectura 

manuelina como sendo a «resistência do estilo gótico contra o estilo de Francisco I». 

Por seu turno, o autor, (re)interpretando a ideia de Alexandre Herculano, e simplificando, 

de certa forma, a definição que fora apresentada, entendia que o «estilo manuelino» era, na 

arquitectura da Renascença em Portugal, sobretudo, «a resistência do naturalismo nacional contra o 

classicismo estrangeiro»16, num claro afirmar pela sua singularidade, sendo a sua diferenciação 

conceptual bem evidente:

«Esse esforço da inspiração portuguesa, reagindo simultaneamente sobre a tradição gótica e sobre a 

regressiva inovação greco-romana, cria pela conjugação desses dois estilos de importação na península, 

onde só há estilos secundários, um novo estilo composto, ao qual pela primeira vez em toda a 

evolução da arquitectura portuguesa, o génio nacional, num momento de legítimo e glorioso orgulho, 

consegue imprimir uma acentuada, ainda que fugidia, feição própria, um inconfundível cunho de 

raça.»17

Na verdade e, num entendimento muito correcto por parte do autor, o «estilo manuelino»,

«num momento de legítimo e glorioso orgulho», num verdadeiro «esforço da inspiração 

portuguesa», seria a expressão mais acabada da originalidade artística nacional, nele se encontrando as 

origens e os traços distintivos da arte portuguesa, um estilo que, acompanhando a época em que 

surgiu, em todo o seu esplendor e magnificência, revelava, por outro lado, um «inconfundível cunho 

de raça», o estado de alma nacional.

Num artigo que seria publicado na revista Serões, em Julho de 1905, e a respeito da escultura 

em Portugal, Ramalho Ortigão, reiterando a ideia de que o século XVI tinha sido, tanto para a 

escultura como para todas as formas de arte o «ciclo áureo da nossa cultura artística», chamava a 

                                           
15 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.210.
16 Idem, ibidem, p.161.
17 Idem, ibidem, p.161-162.
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atenção para o facto de o «estilo manuelino» se caracterizar, em especial, pela peculiaridade da sua 

ornamentação18, de que teríamos inúmeros exemplos, em muitos dos nossos monumentos nacionais. 

De facto, a decoração era o lado mais original da produção artística do período do 

manuelino:

«Toda uma plêiade de incomparáveis artistas levantam os nossos monumentais edifícios nesse estilo 

pomposo e simbolístico da nossa primeira renascença, que Sansovino considerava uma especialidade 

regional do talento português, e a que mais tarde se chamou o estilo manuelino […] fazendo 

desabrochar da pedra portuguesa tão preciosas flores de escultura como as duas portas dos Jerónimos, 

a portada setentrional da Sé Velha de Coimbra, o portal da igreja e a janela da sala do capítulo no 

convento de Cristo em Tomar […]»19

Para Ramalho Ortigão, sendo que os desenvolvimentos portugueses do «estilo manuelino»

fundiam numa expressão nova, «caracteristicamente local, a expressão primitiva, o sentido para assim 

dizer moral, o intuito estético da linha gótica», por outro lado, os motivos de que se deduziam tais 

desenvolvimentos, «tão rigorosamente como da flor do acanto se deduziu o capitel coríntio», tinha-os 

fornecido por «estilização a flora portuguesa, a flora da Índia, os utensílios da navegação, a esfera 

armilar do brasão de D. Manuel e a cruz dos nossos cavaleiros da Ordem de Cristo»20.

No fundo, ainda que mantendo a mesma estrutura construtiva do período anterior (o gótico), 

existia uma unidade pelo facto de se conseguir estabelecer um equilíbrio através da adaptação e 

aglutinação dos elementos caracteristicamente tradicionais com os novos elementos. 

Sendo assim, e no seguimento desta ideia, depois de se «confirmar que o princípio da 

originalidade na arte não é jamais uma inovação, mas sim um desenvolvimento», o «estilo 

manuelino» resultaria do desdobramento e coordenação de elementos diferentes, mas que formavam 

um todo homogéneo.

                                           
18 O Convento de Cristo monumento da arte manuelina, obra de Diogo de Arruda, constitui uma das mais típicas criações 
da arquitectura nacional. Sobre esta obra-prima da nossa arte manuelina escreveu Ramalho Ortigão: «As colunas da janela 
da sala do Capítulo são polipeiros de coral dos mais profundos recifes do oceano, e troncos dessa palmeira cuja sombra 
cobria o berço da civilização no litoral mediterrâneo [...] Os demais elementos decorativos são as ondas do mar, [...], são 
os troncos seculares e as raízes profundas dos sobreiros [...], guizeiras alentejanas [...] Sólidas correntes e possantes cabos 
de bordo, de que pendem em discos as bóias de cortiça, enlaçam a decoração, amarrando-a vigorosamente à empena por 
fortes argolões como se amarraria uma nau ao cais de um porto. Toda a composição ascende numa trepidação de algas e 
de folhagens para a Cruz de Cristo entre as esferas que tomara por empresa o Rei Venturoso de Portugal [...] e o poema 
escultural remata por cima da janela rosácea majestosa do templo, formada em círculo pelas pregas e pelo bojo arfante da 
vela rizada de um galeão da Índia», in «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 
1943, pp.167-168.
19 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.208-209.
20 Idem, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.141.



115

Todavia, segundo o autor, o «estilo manuelino» não era um mero desenvolvimento do 

gótico, «mais ou menos florido, mais ou menos flamante», pois ainda que nele persistissem 

elementos do gótico (sobretudo, ter-se-ia mantido, como já referimos, a estrutura a nível 

construtivo), porque «em toda a evolução da arte coexistem os fenómenos precursores com vestígios 

ancestrais», a arquitectura manuelina constituía, por outro lado, e a par do estilo plateresco em 

Espanha, uma das formas artísticas mais expressivas da Península.

Na verdade, apesar das relativas diferenças, durante algum tempo, foi frequente a confusão 

que se estabelecia entre o «estilo manuelino» e o «estilo plateresco» de Espanha, devendo-se, em 

grande medida, à coincidência cronológica na evolução artística dos dois povos peninsulares.

O «estilo plateresco» (palavra que deriva do termo espanhol platero e que significa ourives e 

de onde derivava a arte aplicada pelos lavrantes de prata, os ‘plateros’21) constituía, no fundo, a 

interpretação espanhola do Renascimento. 

A sua originalidade e as formas bizarras da sua ornamentação deviam-se, sobretudo, à 

associação de elementos e factores autóctones, nele se encontrando um forte substrato gótico de raiz 

germânica, um sentido estético na composição ornamental de ascendência mourisca e a captação dos 

motivos italianos, se bem que adaptados a uma sensibilidade própria.

Este movimento artístico, que compreendeu apenas meio século, encontra-se flanqueado por 

dois estilos contrários: por um lado, o estilo gótico, por vezes, adquirindo uma expressividade 

exacerbada e um pouco barroca e o estilo da Renascença, resultando um estilo misto, em que 

predominava o ornato designado por ‘plateresco’. 

No entanto, segundo Ramalho Ortigão, o «estilo plateresco», estilo «compósito da transição 

entre o goticismo e a renascença»22, compreendendo apenas o sistema, «incomparavelmente,

sumptuoso, do ornato sobre as superfícies de edifícios  greco-romanos», como o estilo português do 

século XVI, contudo, não tinha «nem unidade de expressão, nem a harmónica ponderação de 

conjunto, nem o arrojado simbolismo» que, tão bem caracterizava, na opinião do autor, «esse 

incomparável arranque de seiva decorativa, que irrompendo da raiz do edifício, como na igreja e no 

claustro dos Jerónimos, ascencionalmente e ininterruptamente o envolve e o abrange como num 

deslumbramento de apoteose»23.

                                           
21 Muitos dos motivos e ornamentos que abundavam nos monumentos de estilo plateresco assemelhavam-se a malhas de 
prata ou ouro (uma espécie de rendilhado).
22 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.161.
23 Idem, ibidem, p.165.
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No fundo, o «estilo plateresco», comparativamente com o «estilo manuelino», não era um 

estilo tão genuíno e, no seu entender, revelava-se menos original.

Todavia, por constituírem fenómenos «análogos, concomitantes, característicos da Península 

Ibérica, estranhos ao resto da Europa, com origens comuns na História e no «temperamento da raça», 

ainda que assumindo cada um o seu próprio carácter ou feição, Ramalho reconhecia que um não 

poderia ser compreendido sem o outro.

Curiosamente, a decoração ‘plateresca’, ainda que já influenciada pelo espírito e pelas formas 

do renascimento, combinada com o modelo construtivo do gótico final, encontramo-la presente em 

alguns dos nossos monumentos, especialmente, no norte do país, uma vez que aí trabalharam 

inúmeros mestres e arquitectos provenientes da região da Galiza, das Astúrias e do País Basco. 

De entre os mais conhecidos, entre nós, destacou-se João de Castilho, tendo deixado, no 

entanto, como o seu exemplar mais perfeito, o que encontramos nos Jerónimos, onde combinou o 

gótico final europeu, com uma decoração em que se adivinhavam diversas linhagens dos

renascimentos (desde a influência do gosto do francês Nicolau Chanterenne até ao gosto ‘plateresco’ 

dos lavrantes espanhóis, bem como as exigências da simbologia do período manuelino), mas que 

traduzia já, de alguma forma, uma evolução artística, não se restringindo apenas aos aspectos 

ornamentais.

A este respeito e, independentemente de defender a especificidade nacional do «estilo 

manuelino», Ramalho Ortigão não deixa de salientar a influência inegável que exerceram, na arte 

portuguesa, as antigas escolas de Compostela, de Salamanca e de Sevilha, escolas essas que, como 

todas as de arquitectura peninsular, representavam aquilo que o autor designava de «aclimatação 

artística» (dos estilos franceses, flamengos, toscanos e florentinos).

Na verdade, com o tempo e, sobretudo, pelo facto de persistir, num mesmo momento, mais 

do que uma tendência artística (gótica, renascentista ou mudéjar), a arquitectura manuelina foi 

adoptando, pela justaposição de elementos do gótico tardio, novas sugestões do novo gosto, o 

modelo renascentista, que se foram instalando, de forma progressiva e sincreticamente, sob os 

vestígios e resíduos do estilo anterior.

Não surpreende, por esse motivo, num mesmo monumento, a conjugação ainda que 

aparentemente heteróclita, de várias tendências artísticas, mas que se iam harmonizando e

entrecruzando-se numa só «realidade cultural».
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Por outro lado, o facto de não se limitar a uma simples sobreposição de elementos e de 

correntes permite-nos compreender o motivo porque podemos encontrar, de forma quase 

espontânea e livre, toda uma série de elementos estruturais ou decorativos, combinados entre si, por 

influência, directa ou não, de múltiplas sugestões da arte que se praticava noutros países e que se 

introduziu na nossa cultura, pelo que a vinda de muitos arquitectos e artistas estrangeiros contribuiu, 

em muito, para esta realidade.

No mesmo sentido, e num momento um pouco mais à frente, Ramalho Ortigão faria questão 

de lembrar que, neste período, as grandes construções eram obra do génio da «grande corporação 

maçónica», pelo que não seria de surpreender que nelas se pudessem encontrar influências e vestígios 

tão diversos: 

«De que elementos se compunha nos primeiros vinte anos do século XVI o numeroso pessoal da nossa 

grande corporação maçónica? De mouriscos, que teriam tido o aprendizado árabe e mudéjar de 

Sevilha, de Granada, de Toledo, sob o governo de Abdalá, de Fernando o Católico e de Carlos V; de 

alvenéus e de canteiros indígenas, oficiais e mestres, que juntamente com os arquitectos das fortalezas 

e das igrejas ultramarinas teriam viajado, teriam visto a Índia, e por sugestão, consciente ou 

inconsciente, acentuariam na pedra o mesmo orientalismo que no trabalho do metal e da madeira 

distingue as jóias, assim como as colchas do tempo, e os bufetes e escritórios chamados da Índia e 

todavia fabricados nas oficinas de Lisboa no tempo de Dom Manuel.»24

Por outro lado, Ramalho Ortigão que havia definido o «estilo manuelino» como sendo 

«orientalmente sensual, essencialmente pomposo e decorativo na selecção dos seus elementos 

estáticos e na irradiação esplendorosa do seu vegetalismo escultural», considerava, todavia, que este

não era, apesar de tudo, o resultado de uma escola e, muito menos, fruto de uma concepção 

individual de determinado mestre25.

De facto, à semelhança do que acontecia com a maioria das primeiras criações do período 

românico e do período gótico, a arquitectura manuelina, «principalmente caracterizada pela 

predilecção do simbolismo na sua mais larga expressão e pela máxima liberdade de invenção e de 

                                           
24 Idem, Arte Portuguesa  II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.163.
25 Além disso, chamaria a atenção para o facto de um conhecido mestre da arquitectura francesa, numa das viagens que 
fizera pela região da Estremadura, ter observado os nossos monumentos manuelinos e de ter considerado que existia uma 
influência nítida da cultura  indiana:  «O sr. Loviot, um dos  modernos mestres da  arquitectura  francesa  na Escola de 
Belas-Artes de Paris, dizia-me há poucos anos em viagem na Estremadura: o indianismo dos monumentos manuelinos é 
sumamente interessante e pela ingénua expressão das mesmas anomalias; é o estilo indiano interpretado por homens 
imaginosos, de vista, que conhecem a Índia directamente, de vista, e não tiveram nem tempo nem preparação erudita 
para aplicarem as regras de estilização», in Arte Portuguesa  II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.163-164. 
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fantasia na tarefa do obreiro», era, essencialmente, a obra colectiva do povo, do «povo operário 

português», numa altura em que as «navegações, os descobrimentos, as conquistas, o comércio das 

especiarias e o comércio das ideias, o culto da poesia, o brilho das letras, a magnificência da corte»26

tinham feito de Portugal uma das nações mais civilizadas, mais ricas e mais brilhantes do mundo.

Reinaldo dos Santos, que seria um dos seus mais importantes defensores, entendia que seria 

necessário, antes de tudo, procurar delimitar e definir, em termos muito precisos, o que se entendia 

por «estilo manuelino», uma vez que este deveria ser um estilo independente, original e genuíno:

«[…] precisamos de delimitar o que constitui de facto o estilo manuelino, e não o confundir com outras 

formas de arte do reinado de D. Manuel. Para isto não é preciso uma classificação, sobretudo se for 

inverosímil ou absurda como aquelas que se tem posto. Basta distinguir e separar as sobrevivências do 

gótico e as formas importadas do Renascimento. As primeiras são o prolongamento de uma arte 

anterior; as outras são o início de uma futura evolução. Crescendo entre elas, independente delas, 

surgem as obras de estilo original, nem gótico nem Renascença, que constituem o manuelino 

autóctone.»27

Na verdade, Reinaldo dos Santos considerava que no «estilo manuelino» se revelava e se 

descobria o carácter e a feição específica do nosso povo, que havia conseguido encontrar na arte uma 

forma de se expressar.

Ampliando um pouco a definição do conceito de «manuelino» e inserindo-o na corrente 

histórica, Reinaldo dos Santos procura integrar a significação da arte manuelina na história da cultura 

nacional, reconhecendo, antes de mais, que ela constituía a «expressão artística por excelência»28 da 

Renascença portuguesa.

Por outro lado, considerava que o conceito de Renascença, por si só, já significava uma 

«renovação do espírito», tanto nas ciências como nas artes, tanto na literatura como na filosofia. 

No entanto, e partindo desse mesmo pressuposto, o crítico entendia também que o conceito 

de ‘renascimento’ não se poderia limitar apenas ao sentido e às obras de origem italiana, pois o 

período dos descobrimentos portugueses correspondeu a um dos momentos mais importantes na 

cultura e na arte nacionais:

                                           
26 Idem, ibidem, p.160.
27 SANTOS, Reinaldo dos, «O estilo manuelino», in Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, vol. XVI, Lisboa, 1947, 
p.14.
28 Idem, «Carácter da Arte Portuguesa através dos tempos», Colóquio Revista de Artes e Letras, nº14, Julho de 1961, p.20.
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«De facto, por si só as descobertas marítimas, com a sua base nas ciências náuticas e geográficas e as 

suas consequências económicas e civilizadores, representam um acontecimento capital na história do 

Renascimento europeu.»29

Por essa razão, a «arte das descobertas marítimas» contrariava, de certa forma, o «espírito e 

fontes de inspiração» do Renascimento italiano, pela sua própria singularidade.

Segundo Reinaldo dos Santos, sendo uma «arte atlântica», a arte manuelina adquirira uma 

nova expressão de personalidade, reflexo do génio nacional, criando o «estilo manuelino», ou numa 

outra expressão, o «estilo das descobertas marítimas»30.

No seguimento da mesma ideia, e num entendimento um pouco mais profundo, acrescentava 

ainda que o caracterizava o «estilo manuelino» era um certo naturalismo que se ‘descobria’ em 

muitos dos motivos decorativos, sendo o elemento de inspiração primordial o mar. Por essa razão, 

considerava que o que criava a originalidade da arte, em geral, era o ambiente cultural e religioso.

As Descobertas, na sua opinião, haviam criado o seu estilo próprio, dando origem a um dos

ciclos mais originais da história da arte nacional.

Ou seja, por outras palavras, o naturalismo, o exotismo, o barroquismo, de certa forma,

precursor, e as sugestões náuticas que encontramos, de forma tão visível, em inúmeros exemplos da 

arquitectura desse período, tudo se ajustava para revelar o instante em que a «personalidade histórica 

de Portugal» criara uma das mais originais expressões da sua personalidade artística.

No entanto, e respondendo à questão das influências, o autor não deixaria de acrescentar que 

o «sentido das proporções manuelinas» era, em parte, «não gótico, mas românico» e que mesmo 

numa arte de renovação se poderiam vislumbrar constantes históricas do passado.

No fundo, para Reinaldo dos Santos, de entre as obras realizadas no tempo de D. Manuel, 

surgiram obras de um cunho original, que não eram nem do gótico nem da renascença, mas antes de 

um estilo que classificou como sendo atlântico e não mediterrânico, um estilo que constituía o 

verdadeiro aspecto original da arquitectura manuelina, inspirada na época dos Descobrimentos.

                                           
29 Idem, ibidem, p.1
30 No ano de 1949, no Congresso Internacional de História da Arte, realizado em Portugal, um ilustre crítico e 
historiador francês, Paul-Antoine Evin, no mesmo sentido em que Vergílio Correia enunciara esta ideia, viria a negar a 
presença ou existência de elementos marinhos ou marítimos presentes na decoração da arquitectura portuguesa do início 
do século XVI, uma vez que não havia encontrado qualquer relação entre os Descobrimentos e o estilo manuelino. Desta 
forma, procurava provar também, e com argumentos praticamente irrefutáveis, que o estilo manuelino não era mais do 
que uma das feições possíveis dentro da família do gótico final, na Europa. Curiosamente, dois anos depois, Reinaldo dos 
Santos, discordando, em absoluto, da tese apresentada, voltaria a reiterar a sua ideia apresentada, anos antes, sobre o 
estilo «das descobertas marítimas».
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 Além disso, e como já tivemos oportunidade de referir em capítulo anterior, o crítico 

entendia o «estilo manuelino» não como um fenómeno de prolongamento ou de evolução, mas 

sobretudo como um fenómeno de «criação renovadora», ou seja, em termos artísticos, o manuelino 

era, sobretudo, uma criação, criação que, sem deixar de ser uma evolução do tardo-gótico era, acima 

de tudo, uma forma diferente de evolução do movimento artístico:

«[…] n’est ni gothique ni renaissance. Il est ‘naturaliste’, comme tous les styles issus des grandes 

découvertes de la nature.[…] C’est un style ‘atlantique’, et non méditerrenéen […] Il correspond à 

une vision originale du monde, aussi ne faut-il pas y chercher de formes de transition: ce n’est pas 

l’aboutissement d’une évolution, mais une creation.»31

Na verdade, a posição do autor é bem clara, não restando dúvidas quanto à legitimidade que 

coloca sobre a afirmação do «estilo manuelino» enquanto estilo verdadeiramente nacional.

Embora admitindo o facto de o «estilo manuelino» ser um estilo predominantemente 

decorativo, sempre considerou que este seria, na arte nacional, a expressão mais original do 

Renascimento português.

Além disso, teria sido também Reinaldo dos Santos o primeiro autor a definir e a distinguir, 

de forma muito clara e precisa, a diferença entre as expressões ‘arte manuelina’ e ‘estilo manuelino’, 

permitindo, desta forma, a imposição de uma terminologia mais correcta. 

A originalidade do «estilo manuelino», no seu entender, do qual o monumento dos 

Jerónimos seria a «expressão mais culminante e mais completa»32, o «mais evocativo, o mais 

testemunhante, o mais profundamente étnico, o mais genuinamente português de todos os nossos 

monumentos»33, resultava, sobretudo, de uma feição singular que seria a mais «sincera revelação do 

nosso temperamento, a mais triunfante afirmação do nosso génio artístico»34.

Por último, e voltando a Ramalho Ortigão, considerava o autor d’O Culto da Arte em Portugal 

que, de entre os monumentos mais notáveis deste estilo nacional, obras como a janela da sala do 

capítulo em Tomar ou o claustro dos Jerónimos, em Belém, de «rara, profunda e incomparável 

expressão», eram o exemplo vivo do individualismo do nosso génio nacional, fruto do 

                                           
31 SANTOS, Reinaldo dos, «O estilo manuelino», in Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, vol. XVI, Lisboa, 1947, 
p.14.
32 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943 p.159.
33 Idem, ibidem, p.133.
34 Idem, ibidem, p.161-162.
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desenvolvimento de um espírito livre, que não se prestou a imitações, que se insurgiu contra todos os 

elementos de ensino e de escola porque eles eram, em si mesmos, a transgressão de todos os 

preceitos, a «negação premeditada e acintosa de todas as regras». 

Ou seja, se toda a escola teria de ser essencialmente dogmática, toda a arquitectura 

manuelina era «em arte essencialmente herética»35, o que de certa forma permitiria desenvolver, 

segundo o autor, o seguinte preceito, só por si, já a síntese desse carácter transgressor:

«Que a arte de um povo só verdadeiramente é grande e bela pelo dom tradicional e comum do 

sentimento e da simpatia especial da sua raça, independente da preceituação e da casuística das 

escolas.»36

Por outro lado, e num momento um pouco mais à frente, diria que esse mesmo princípio e 

ideia teria justificado, em parte, o «lastimável papel da Renascença» no domínio artístico, pelo 

interceptar do dogmatismo entre as relações da arte com a natureza, «a qual é o único, inviolável, 

sagrado repositório da beleza eterna».

                                           
35 Idem, Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.232-233.
36 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.154.
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7 - A «Escola portuguesa de pintura»

             «À memória do que fomos está aí, por nós mesmos 

consagrada, com o maior esplendor a que chegou o nosso 

génio artístico, nas tábuas dos painéis, no pergaminho das 

bíblias e dos devocionários portugueses.»

                    Ramalho Ortigão, «O Culto da Arte em Portugal»

Durante algum tempo, a crítica de arte encontrou-se um pouco dividida quando se tratava de 

delimitar a história e definir as origens da pintura portuguesa do período da Renascença1.

Na verdade, as interpretações que eram apresentadas revelavam, na sua grande maioria, falta 

de rigor científico, partindo, muitas vezes, de imprecisões e de elementos desfasados da realidade2. 

Por outro lado, muitos desses estudos surgiam sem uma base lógica ou apoio documental que 

                                           
1 Num pequeno artigo que seria publicado em Artes e Letras, em Janeiro de 1872, Sousa Holstein, a dado momento, 
também sublinharia essa dificuldade em definir as origens da pintura primitiva portuguesa: «Um dos capítulos mais 
interessantes da história da arte em Portugal é, sem dúvida, o que se refere às origens da pintura em Portugal e ao seu 
desenvolvimento neste país nos séculos XV e XVI, mas se este estudo é interessante deve confessar-se que é por enquanto 
de suma dificuldade», in HOLSTEIN, Marquês de Sousa, «Grão Vasco e a História da Arte em Portugal», in Artes e Letras, 
1º ano, Janeiro de 1872, Lisboa, p.1.
2  Sousa Holstein, no artigo já referido anteriormente, e a respeito da obra de Grão Vasco, faria questão de chamar a 
atenção para a quase inexistência de estudos recentes sobre o pintor, bem como o facto de não haver um estudo criterioso 
válido sobre o assunto, conduzindo, por esse motivo, a interpretações, na sua maioria, erradas e algo fantasistas: «Quase 
nada se tem escrito sobre este assunto, e as poucas obras que dele tratam, são ou confusas, ou incompletas, ou quase 
inteiramente destituídas de crítica, aceitando tradições locais sem as passar ao crizol de um rigoroso exame, conservando 
atribuições evidentemente erradas, confundindo épocas, estilos a até personalidades diversas», in Idem, ibidem.
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conferisse validade aos argumentos apresentados, acabando mesmo, nalguns casos, por se distorcer 

alguns factos3.

Em finais do século XIX e, sobretudo, a partir da primeira metade do século XX, a questão 

tornou-se mais premente, em parte, após a descoberta dos painéis de S. Vicente4, conduzindo, pela 

primeira vez, ao estudo sistemático da pintura primitiva portuguesa.

Na verdade, só em 1895, os painéis quatrocentistas do Patriarcado, conhecidos pelos «painéis 

de S. Vicente», mereceram a atenção da crítica nacional, tendo sido Joaquim de Vasconcelos, 

conhecido crítico e historiador de arte em Portugal, o primeiro a revelar o seu interesse, de forma 

mais cuidada.

De facto, nesse mesmo ano, nas páginas do Comércio do Porto, o crítico alertava o país para o 

«valor excepcional» de quatro tábuas pintadas que vira no Convento de S. Vicente de Fora, durante 

uma visita que fizera a 20 de Julho a esse local, na companhia de Ramalho Ortigão e de José de 

Queirós:

«Joaquim de Vasconcelos conta, nos seus artigos para O Comércio do Porto, como foi feita essa descoberta, 

e nós, que conhecemos o entusiasmo desses nossos amigos pelas coisas de arte, e, em especial, por 

todas as que sejam uma afirmação do génio nacional, reconstituímos in mente o entusiasmo de Ramalho 

Ortigão, Joaquim de Vasconcelos e José Queirós, ao depararem com essas admiráveis relíquias do 

século XV.»5

No entanto, anos antes, na primavera de 1882, Columbano Bordalo Pinheiro, alertado para a 

sua existência pelo entalhador Leandro Braga, vira-se obrigado a resgatar os painéis, uma vez que 

estes estavam a ser utilizados como andaimes de obras, pelos operários que, na época, estavam a 

trabalhar no antigo mosteiro6:

                                           
3 Não estando, evidentemente, dentro do carácter e objectivo desta reflexão analisar, de forma minuciosa, cada uma das 
interpretações ou ‘leituras’ apresentadas, tendo em conta a vasta bibliografia existente sobre o tema, no entanto, 
procurámos apresentar uma breve síntese que servisse de introdução à apreciação crítica que nos propomos fazer do 
entendimento de Ramalho Ortigão sobre esta questão. Pela dificuldade e complexidade inerente ao próprio tema, iremos 
procurar centrar a nossa atenção, sobretudo, nas ideias do autor, evitando assim grandes extrapolações. A inevitável 
comparação e confrontação com outros autores, levar-nos-ia muito mais longe e, sendo assim, tendo em conta o sentido 
que temos seguido neste estudo, com certeza, iria ultrapassar o seu domínio estrito.
4 Actualmente, estão expostos no Museu de Arte Antiga, em Lisboa.
5 VASCONCELOS, Joaquim de, «Taboas da Pintura Portuguesa no século XV – Retrato inédito do Infante D. 
Henrique», Lisboa, Tip. Emp. Nac. de Publicidade, 1960, s.p. [BN]. 
6 Anos mais tarde, um outro autor, José Cortez voltaria a recordar esse momento, não deixando, contudo, de revelar a 
importância que esta (re)descoberta havia representado para o pintor Columbano: «É do conhecimento de todos os que se 
interessam pelos assuntos de Arte, que os célebres Painéis do Infante, foram casualmente encontrados no Mosteiro de São 
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«Foram os ilustres artistas Columbano […] Depararam com eles casualmente, numa visita que, na 

primavera de 1882, fizeram ao Paço do Patriarca. As tábuas eram então utilizadas pelos operários que, 

nessa época, andavam a trabalhar […] e os três visitantes, se as não puderam examinar cuidadosamente 

e dar-lhes, portanto, todo o valor que mereciam […]»7

Anos depois, em 1909, numa visita que faz ao Paço do Patriarcado, José de Figueiredo

(re)descobre os painéis. 

No entanto, o seu estado de ruína e de degradação exigia uma intervenção rápida e urgente, 

não só para lhe restituir o seu estado primitivo, mas também pelo valor e importância artística que 

lhe reconheceu.

Nesse mesmo ano, e perante aquela situação, José de Figueiredo, usando a sua influência e 

amizades, consegue que os painéis sejam levados de S. Vicente, para serem entregues à Academia de 

Belas Artes, com o fim de serem cuidadosamente limpos e restaurados pelas mãos do Mestre Luciano 

Freire que, na verdade, conseguiu um trabalho notável de restauro.

No ano seguinte, em 1910, os painéis seriam apresentados ao público numa exposição 

organizada por José de Figueiredo, na altura, director do Museu das Janelas Verdes (Museu Nacional 

de Arte Antiga), tendo sido dispostos em dois trípticos8.

Surpreendentemente, a exposição acabou por se tornar «um autêntico acontecimento 

nacional», o que revelaria, desde logo, a importância e significado que tinham adquirido no campo da 

historiografia artística nacional:

                                                                                                                                   
Vicente de Fora. Historia Afonso de Dornelas, que esse achado se deve ao entalhador Leandro Braga, o qual indo na 
primavera de 1882 ao então Paço Patriarcal, deparou nos andaimes das obras que aí se realizavam – serviam mesmo de 
passadeira – umas tábuas pintadas. Ao aproximar-se, observou-os com maior atenção, capacitando-se que eram velhas 
pinturas, e de valor. Pressuroso procurou Mestre Columbano Bordalo Pinheiro, a fim de o cientificar da inesperada nova. 
Alertado este, imediatamente acorreu a São Vicente para as examinar; acompanharam-no sua irmã D. Maria Augusta e o 
crítico de arte Alberto Henriques d’Oliveira. Fizeram-nas retirar dos andaimes (ignoram-se quantas eram!), limparam-nas 
da caliça e poeira que as cobria, verificando depois estupefactos, que se tratava de antigos painéis, cuja pintura e desenho, 
atestava o mais alto mérito. Revoltados com tamanho vandalismo, conseguiram que as mesmas fossem daí retiradas e 
cuidadas com outra atenção», in VASCONCELOS, Joaquim de, «Taboas da Pintura Portuguesa no século XV – Retrato 
inédito do Infante D. Henrique», Lisboa, Tip. Emp. Nac. de Publicidade, 1960, s.p. [BN]. De referir que este texto, da 
autoria de José Cortez, publicado no ano de 1960, surge como prefácio aos textos de Joaquim de Vasconcelos, publicados 
décadas antes nas páginas d’O Comércio do Porto, em 1895, e que, muito provavelmente, foram reunidos num único 
conjunto ou compilação.
7 FIGUEIREDO, José de, O pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, p.21.
8 Curiosamente, a disposição dos painéis que fora apresentada por José de Figueiredo não reuniu o consenso geral por 
parte de críticos e estudiosos de arte, por considerarem que os critérios que estiveram na base da sua ‘decisão’ se 
revelarem pouco coerentes e muito discutíveis. Na verdade, algumas das suas teses bem como algumas das suas 
afirmações mereceram duras críticas, por parte de alguns autores, como foi o caso de Alfredo Leal. Consultar, a título de 
curiosidade, LEAL, Alfredo, Os painéis do infante: ligeiros comentários sobre a memória do Sr. José de Figueiredo acreca do pintor 
Nuno Gonçalves, 2º milhar, Lisboa, Tipografia do Comércio e Indústria, 1917.
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«[…] José de Figueiredo entretanto não descansa; com a sua invulgar força de vontade, e usando da 

sua influência e amizades, consegue neste último ano, que os painéis abandonassem São Vicente, 

sendo entregues à Academia a fim de serem cuidadosamente limpos e reintegrados; e, após esse sério 

e melindrosíssimo labor de Mestre Luciano Freire, apresentados na primavera de 1910, em uma das 

suas salas, dando a seguir entrada, e definitivamente, no nosso Museu das Janelas Verdes, de que era 

director.»9

A ‘reputação’ dos painéis espalhou-se e só a revista Ilustração Portuguesa10, entre 1910 e 1911, 

dedicou duas reportagens fotográficas ao seu restauro e exposição. Na verdade, José de Figueiredo 

fez muito mais do que estudar os painéis: promoveu-os.

Na realidade, o interesse e o encanto perante os painéis levou José de Figueiredo a continuar 

os seus estudos11 sobre a nossa pintura, uma vez que esta revelação vinha reforçar ainda mais a sua 

crença de ter existido, no período medieval, uma «escola portuguesa de pintura». 

Por um lado, o que realmente havia surpreendido e atraído José de Figueiredo fora o 

«primitivismo» dos painéis que, na sua opinião, não denotava inferioridade técnica, mas revelava, por 

outro lado, a forma como essa obra havia sido realizada, em contacto com o meio.

De facto, e depois de equacionados alguns dos problemas relacionados com a pintura 

quatrocentista, José de Figueiredo havia conseguido aprofundar mais a questão, estabelecendo, pela 

primeira vez e, no seu entender, de forma quase inequívoca, a ideia de existência de uma escola 

portuguesa de pintura12, ideia essa que já se vinha a desenvolver desde meados do século XIX, em torno 

da figura de Grão Vasco, mas que ganharia maior relevo, mais tarde, após a descoberta dos Painéis de 

S. Vicente de Fora, da autoria de Nuno Gonçalves. 

Relançada a questão que sempre se mantivera dentro de algum obscurantismo (por falta de 

elementos de prova e de uma melhor sistematização das fontes de que se dispunha), José de 

Figueiredo, ainda que, involuntariamente, daria início a toda uma série de polémicas e de discussões 

                                           
9 VASCONCELOS, Joaquim de, «Taboas da Pintura Portuguesa no século XV – Retrato inédito do Infante D. 
Henrique», O Comércio do Porto, 27 e 28 de Julho de 1895, s.p. 
10 Ver anexo fig. 9. Reproduzimos a primeira página de um artigo publicado na Ilustração Portuguesa, em 30 de Maio de 
1910, sobre os Painéis de S. Vicente.
11  Em 1910, José de Figueiredo publicaria uma monografia sobre o pintor quatrocentista, O pintor Nuno Gonçalves, tendo 
dado início a toda uma série de polémicas e de discussões em torno da pintura portuguesa dos séculos XV e XVI.
12 «[…] da fecundidade, da originalidade […] de uma Escola portuguesa de pintura, de que José de Figueiredo foi o 
primeiro a ter a luminosa intuição», in SANTOS, Reinaldo dos, Os primitivos portugueses [1450-1550], Academia Nacional 
de Belas-Artes, 2ª edição, 1957, p.7.
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em torno da pintura portuguesa dos séculos XV e XVI, conseguindo, contudo, e como veremos, 

esclarecer algumas das ideias que sempre se revelaram pouco conclusivas.

Não deixa de ser interessante o facto de o próprio Joaquim de Vasconcelos13, num dos artigos 

que publicara n’O Comércio do Porto, em 1895, ter feito questão de salientar a importância e significado 

que o seu estudo havia alcançado, revelando não só o seu valor inegável para o conhecimento da

pintura portuguesa dos séculos XV e XVI, mas sobretudo pela possibilidade de permitir novas 

interpretações e novas leituras, à luz das diferentes hipóteses que se colocavam:

«Neste mesmo ano publica, após aturado e apaixonado estudo de meia década, a sua monografia O 

pintor Nuno Gonçalves, em que foca este ignorado Mestre, e, a par, os mencionados Painéis, agora já 

desdobrados em dois trípticos; aí são então analisados e identificados, baseando a sua tese e 

argumentação, em velhos documentos; na segunda parte deste trabalho expõe, em notável ensaio, as 

origens, e a lógica evolução da nossa pintura e artes plásticas, que pela sua clareza e agudeza de 

observação, é do melhor que entre nós se tem redigido.»14

Além disso, o crítico entendia também que, sendo inegável o contributo dado por José de 

Figueiredo, no conhecimento e estudo da pintura primitiva portuguesa, havia um outro facto ou 

elemento a registar: a preocupação em revelar ao mundo um dos momentos mais notáveis da pintura 

nacional. 

Por outro lado, a importância do estudo15 de José de Figueiredo permitiu alertar para o valor 

e significado dos painéis, dentro da historiografia artística nacional, levando-nos ao conhecimento de 

                                           
13 A descoberta dos painéis, por outro lado, levou Joaquim de Vasconcelos a publicar o seu primeiro estudo sobre a 
pintura primitiva portuguesa, assinalando, de forma decisiva, o «grande passo na fixação dos dados essenciais do 
problema», in GUSMÃO, Adriano de, Nuno Gonçalves, Lisboa, Publicações Europa-América, Colecção Saber, 1960, p.21.
14 VASCONCELOS, Joaquim de, «Taboas da Pintura Portuguesa no século XV – Retrato inédito do Infante D. 
Henrique», O Comércio do Porto, 27 e 28 de Julho de 1895, s.p. 
15 Anos antes, em 1847, o conde de Raczynski seria um dos primeiros autores a revelar a identidade do autor dos painéis 
de S. Vicente, tendo recorrido, para o seu estudo, ao escrito de Holanda, que teria conhecido através do original 
português. De facto, a primeira notícia ou as primeiras referências a Nuno Gonçalves teriam surgido séculos antes, no ano 
de 1548, por Francisco de Holanda, uma das figuras mais influentes, em Portugal. Merece a pena transcrever uma 
pequena passagem da obra Da Pintura Antigua de Francisco de Holanda, onde o autor nos dá conta da existência, no tempo 
de D. Afonso V, do pintor Nuno Gonçalves: «E neste capítulo quero fazer menção de um pintor português que sinto 
merece memória, pois em tempo mui bárbaro quis imitar nalguma maneira o cuidado e a descrição dos antigos e italianos 
pintores. E este foi Nuno Gonçalves, pintor del rei dom Afonso, que pintou na Sé de Lisboa o altar de S. Vicente […]», in 
HOLANDA, Francisco de, Da Pintura Antigua, Porto, 1930, cap.XI, p.91; in LEAL, Alfredo, Os painéis do infante: ligeiros 
comentários sobre a memória do Sr. José de Figueiredo acerca do pintor Nuno Gonçalves, 2º milhar, Lisboa, Tipografia do Comércio 
e Indústria, 1917, p.97. Anos depois, Joaquim de Vasconcelos iria também debruçar-se sobre o mesmo documento, à 
semelhança do que fizera o seu antecessor: «O nome do pintor Nuno Gonçalves só era conhecido através da citação de 
Francisco de Holanda, no seu tratado Da Pintura Antigua, cujo manuscrito datado de 1548 esteve inédito até 1892, 
aquando da sua primeira publicação, graças à diligência de Joaquim de Vasconcelos, tão devotado à obra do nosso artista 
de Quinhentos», in VASCONCELOS, Joaquim de, op. cit., s.p.
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um dos períodos mais importantes da arte nacional e da figura de Nuno Gonçalves16, que se havia 

mantido, até àquele momento, quase ignorada:

«[…] algumas das identificações de José de Figueiredo, cabe-lhe porém o invulgar mérito de ter 

chamado a atenção dos nacionais e estrangeiros para estas admiráveis relíquias do século XV e, pela 

vez primeira, para o grande pintor de D. Afonso V, Nuno Gonçalves – águia na pintura, como cita 

Francisco de Holanda – mas cuja vida nos é ainda totalmente desconhecida. E, a partir dessa data, o 

aliciante problema vem dando motivo a acaloradas sugestões e discussões […] e à publicação de 

diversos trabalhos, em que a origem, o pintor, e a identificação dos sessenta personagens, são 

defendidos com paixão.»17

Na verdade, o crítico procurou, ao longo do seu estudo, mostrar que os painéis, 

contrariamente ao que se pensara, não eram uma mera reminiscência do passado ou um simples 

objecto de «erudição arqueológica». Num sentido mais amplo, eram, antes, como que uma obra de 

arte absoluta, antecipando mesmo as técnicas de «visão impressionista moderna»18.

 Ou seja, por outras palavras, para o crítico, e segundo nos diz, a dado momento, nos painéis 

era possível ‘descobrir’ aquele que seria o verdadeiro segredo para os portugueses se integrarem no 

mundo moderno:

«[…] o corpo e o espírito de uma raça, que, menos mortal em si mesma do que esses seus velhos 

heróis e as suas esquecidas companheiras […]»19

«[…] dá-nos, nas suas tábuas, a sociedade de então tal qual ele a via ainda, pelo menos na aparência, 

sadia e forte […] É toda da sociedade ligada ao mesmo impulso, na adoração do santo patrono, unida 

tal qual o fora algumas décadas antes no mesmo esforço […]»20

Por outro lado, e como teremos oportunidade de analisar, a questão era bem mais complexa, 

uma vez que se tratava de provar que, mediante determinados fundamentos (que permitiam definir e 

                                                                                                                                   

16 Na verdade, segundo José de Figueiredo, o pintor quatrocentista teria exercido a sua actividade artística entre 1450 e 
1471, período esse que o levaria, por sua vez, a situar Nuno Gonçalves num meio artístico muito específico, o dos 
«primitivos portugueses».
17 VASCONCELOS, Joaquim de, «Taboas da Pintura Portuguesa no século XV – Retrato inédito do Infante D. 
Henrique», Lisboa, Tipografia Emp. Nac. de Publicidade, 1960 - B.N.
18 FIGUEIREDO, José de, O pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, pp.96, 141.
19 Idem, ibidem, p.43.
20 Idem, ibidem, p.14.
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distinguir a arte portuguesa), seria possível falar em originalidade, ou seja, que existiam motivos ou 

elementos que permitiam reconhecer a existência de uma «escola portuguesa de pintura».

Na realidade, se, inicialmente, este tema tinha sido largamente discutido a propósito da 

pintura da primeira metade de quinhentos, a partir desse momento, passava a ter como exemplo 

máximo a originalidade da arte de Nuno Gonçalves.

As provas, essas, poder-se-iam encontrar na análise dos painéis de S. Vicente e seriam a 

afirmação da «individualidade» da nossa pintura, no reinado de D. Afonso V:

«[…] a pintura primitiva portuguesa, tal como se verifica pelos quadros de S. Vicente, revestiu o seu 

mais alto grau de individualidade no reinado de D. Afonso V.»21

Na verdade, e como o crítico fez questão de frisar, desde o século XV que se conhecem obras 

onde se denota essa «individualidade conceptiva», e onde era possível descobrir alguns dos elementos 

que permitiam definir a personalidade e «temperamento» nacional:

«[…] em Portugal, a pintura […] evolucionado […] vão-se nacionalizando sucessivamente, produzindo 

já, no começo do século XV, obras com a individualidade conceptiva do “Ecce Homo” […] e em que o 

temperamento português tão altamente se evidencia.»22

De facto, teria sido sob a influência de D. Afonso V que a arte, e a pintura, em particular, 

adquiriu um cunho marcadamente original e nacional:

«Foi sob os auspícios que D. Afonso V […] desenvolveu-lhe no mais alto grau o amor das coisas 

intelectuais […] com os proventos que as descobertas marítimas iam já produzindo, a sua protecção 

aos artistas, durante todo o seu longo reinado, fez com que se desenvolvesse grandemente a arte da 

pintura em Portugal»23

Na opinião do crítico, a obra de Nuno Gonçalves impunha-se, não só pelo seu valor 

histórico, mas sobretudo pelo seu «grandíssimo valor artístico». 

No fundo, José de Figueiredo considerava a arte de Nuno Gonçalves absolutamente original, 

uma vez que a sua situação no contexto da pintura nacional era, a seu ver, única e singular, 

                                           
21 FIGUEIREDO, José de, O pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, p.123.
22 Idem, ibidem, p.124.
23 Idem, ibidem, p.126.
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sobretudo, pela elevadíssima qualidade, quase estranha na sua precocidade24, numa época em que se 

desconheciam, quase por completo, outras obras de tão elevado valor, e pouco visível no quase 

absoluto vazio que deixou na pintura no período subsequente:

«O pintor de D. Afonso V, […] em mais de um ponto nos surge como um artista moderno e um 

verdadeiro precursor […]»25

«[…] quando tratarmos da constatação da existência de uma escola de pintura primitiva portuguesa, 

veremos as conclusões que temos de tirar desta individualidade de processos e a sua relacionação com 

os de alguns pintores portugueses subsequentes.»26

Num momento um pouco mais à frente, o autor prosseguia a sua ideia, não deixando, 

contudo, de realçar os elementos que considerava serem essenciais para determinar a originalidade da 

pintura portuguesa, a nossa individualidade artística:

«[…] os artistas primitivos portugueses estão, entretanto, ligados pelo mesmo sentimento constitutivo 

da raça, que se traduz, em pintura, sobretudo pela maneira de ver a cor  e de movimentar  a linha e 

ainda pela maneira de caracterizar o fundo étnico das figuras por  eles representadas, e que com eles 

compartilhavam a mesma região.»27

Por esse motivo, o crítico afirmava que existia uma «escola portuguesa de pintura», pelo que 

a originalidade seria um facto colectivo e, como tal, deveria ser procurado colectivamente.

Por outro lado, José de Figueiredo chamava a atenção para o facto de o meio, que definia e 

descrevia a nossa «maneira característica» de pintar, traduzir, em última análise, a essência da própria 

alma do génio português:

                                           
24 Um outro elemento importante a ser tido em conta, e que seria determinante no estudo das obras do pintor, diz 
respeito ao facto de, em algumas obras, se ter encontrado a assinatura do pintor. Mais do que permitir identificar o seu 
autor, a assinatura era já um indício forte do valor e reconhecimento que a pintura em Portugal havia adquirido nesta 
altura: «A importância desta rubrica é enorme, e tanto ou mais valiosa para a história da nossa arte e do pintor, como para 
a autenticação dos quadros. Esta já estava feita, e por tal forma, que não podia haver a menor dúvida de quem fosse o seu 
autor e do que eles representassem. Mas o que esta rubrica nos veio dizer ainda como era então definida a posição do 
artista e o alto grau de consideração a que a pintura tinha chegado entre nós. Com a destruição provável de muitas tábuas 
desta época e o roubo certo de muitíssimas outras, todas as conjecturas eram possíveis, dando foros de verdade à 
conclusão tirada por Joaquim de Vasconcelos e outros críticos, que, com escassos elementos de análise, afirmavam que, 
em Portugal, na época primitiva, tudo (em pintura) era anónimo e incerto. […] Que essa afirmativa era precipitada, como 
o era também a da não existência de painéis portugueses do século XV, vieram prová-lo agora os quadros de S. Vicente». 
In FIGUEIREDO, José de, O pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, pp.70-71.
25 Idem, ibidem, p.114.
26 Idem, ibidem, p.99.
27 Idem, ibidem, p.136.
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«[…] E este modo de ser físico da nossa terra, de que é o mais justo reflexo a doçura do nosso 

temperamento […] traduz-se ainda, uma ou outra vez, em concepções particularíssimas, que 

nacionalizam a interpretação de alguns episódios ou tipos, fundamentalmente tradicionais.»28

Todavia, o crítico apresentava outros elementos de individualização29 da pintura portuguesa, 

elementos esses que identificava no Políptico de São Vicente. 

O próprio José de Figueiredo havia descoberto nos painéis uma manifestação de um 

«cristianismo doce e gentil, um predomínio da emoção», que atribuiu ao facto de os «primitivos» 

terem absorvido o «modo de ser físico da nossa terra». 

Ou seja, na «arte primitiva portuguesa», em Nuno Gonçalves, estava o segredo de uma 

harmonia nacional que, segundo José de Figueiredo, se perdera devido ao «cosmopolitismo» da 

Renascença. 

Por outro lado, queria isto também dizer que a função da arte moderna em Portugal só 

poderia ser a de recuperar esse «primitivismo», isto é, regressar às origens, à terra e ao povo.

Segundo José de Figueiredo, um dos princípios sobre o qual se reconhecia a originalidade da 

obra de Nuno Gonçalves era de ordem técnica e dizia respeito ao «processo de preparar as tábuas»30:

«[…] o processo de preparar as tábuas em Nuno Gonçalves é bem diferente e superior ao de Van Eyck 

[…] Ora, Nuno Gonçalves tem processos seus pelo que respeita, pelo menos, ao ‘preparo’ das tábuas, 

processos que não é natural ele só tivesse inventado, porque esses processos são sempre o resultado de 

lentas e sucessivas aquisições, e o artista dificilmente as abandona, ainda mesmo quando se deixa 

fascinar pela maneira de um artista exótico.»31

A singularidade e superioridade dos seus processos técnicos adquiriram valor e importância

enquanto elementos de nacionalização da arte portuguesa, tendo em conta o valor e significado que 

adquiriram neste contexto:

«Ora, Nuno Gonçalves procede de outra forma e ainda aí é mais simples e moderno. Os seus painéis 

são cuidadosamente aparelhados no anverso, sendo as tábuas, desse lado, planificadas o mais 

                                           
28 Idem, ibidem, p.140.
29 Segundo Dagoberto Markl, outra das facetas mais originais na obra de Nuno Gonçalves era a simbólica, uma vez que era 
possível encontrar na sua pintura uma série de símbolos, cuja interpretação se revelaria difícil, dada a quantidade de 
leituras possíveis e da interpretação do significado de cada um dos símbolos aí presentes.
30 Este aspecto ganhou especial importância, pois constituiu um dos mais importantes instrumentos de verificação da 
autonomia e originalidade da pintura portuguesa.
31 FIGUEIREDO, José de, O pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, p.111.



132

completamente possível. E aí, sobre essa superfície, como se faz hoje, o pintor, depois de dar um 

pequeno preparo de tinta gorda, acastanhada, em que não entra o cré nem a cola, desenha à pena a 

composição, indicando com grande minúcia os detalhes.»32

Além da diferença dos processos de preparo do suporte, e que se traduziam, na sua opinião, 

numa maneira particular de ver a cor, de movimentar a linha e numa «maneira de caracterizar o 

fundo étnico das figuras por eles [pintores] representadas, e que com eles compartilhavam a mesma 

região»33, o crítico faria notar também a capacidade de observação por parte do pintor, pela forma 

rigorosa e exemplar com que reproduzia cada pormenor e cada detalhe:

«Fiel observador do modelo e nada perdendo do que a sua retina aguçadíssima ia descobrindo, Nuno 

Gonçalves não descura um só detalhe das máscaras que ia passando às tábuas. Realiza assim, não por 

impressão, mas por exacta e directa visão.»34

«Com o seu poder de observação admirável e o seu bom gosto decorativo, […] chega a ser quase 

absoluto, Nuno Gonçalves, que, como logo veremos, se adiantou em muito à sua época, na 

compreensão nítida que revela do claro-escuro, foi também um colorista extraordinário.»35

No fundo, constituía uma marca de originalidade do pintor a forma como fez uso da cor

(sobretudo, pelas conjugações e pelos efeitos de matizes que conseguiu criar) e dos efeitos de sombra

(em ‘jogos’ subtis em que trabalhava o efeito do claro-escuro) que, ainda que aparentemente simples, 

revelava já uma elevada complexidade compositiva:

«A sua cor é sempre de uma grande riqueza, mas de uma riqueza sóbria, profunda, sem uma única 

tonalidade dura, que fira a retina de quem a olha. Para Nuno Gonçalves, a cor é já a harmonia. E, 

assim, nunca, nos seus quadros, um tom prejudica o que lhe fica vizinho, antes de favorecem, 

fundindo-se e dando-se recíproco realce.»36

«E mais do que isso, afirma também um sentimento poderosíssimo de ver e sentir a luz, manifesto, 

como veremos adiante, na sua compreensão do claro-escuro, de que os efeitos de sombra e penumbra 

[…]  já são uma interessante revelação […]»37

                                           
32 Idem, ibidem, pp.98-99.
33 FIGUEIREDO, José de, O Pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, p.136.
34 Idem, ibidem, pp.16,17.
35 Idem, ibidem, p.90.
36 Idem, ibidem, p.91.
37 Idem, ibidem, p.94.
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De facto, a forte caracterização psicológica e física das personagens38 que representou, aliada 

ao rigor com que representava, por exemplo, os panejamentos e armarias, revelavam mestria no 

tratamento do claro-escuro, bem como um trabalho profundo de conhecimento da cor e das suas 

várias tonalidades e conjugações.

Além disso, parecia que em cada gesto, em cada detalhe, se descobria, a cada passo, a própria 

impressão do artista, como se em cada pincelada se fixasse o olhar de quem observou determinada 

realidade:

«Vê com os olhos da alma, mas olha também atentamente a realidade com os do rosto, não 

esquecendo um traço, um plano, um só detalhe que seja, do modelo que tinha a reproduzir.»39

«Nuno Gonçalves, ao mesmo tempo que observava e traduzia picturalmente, nas tábuas, a sua 

observação, simplificava e compunha […]»40

No fundo, José de Figueiredo não deixaria de frisar que, acima de tudo, estaríamos perante 

um pintor de grande qualidade, um retratista de grande valor, ao nível de outros nomes à escala 

europeia:

«É sem favor algum que Nuno Gonçalves tem de ser considerado como um dos maiores artistas do seu 

tempo.»41

«E graças à junção de todas estas qualidades, frequentemente separadas, isto é, graças à fusão do seu 

poder de sentir com o seu poder de observar, Nuno Gonçalves tem, com justiça, de ser considerado 

como um dos retratistas máximos de todos os tempos.»42

Na verdade, a aproximação do pintor Nuno Gonçalves com os grandes pintores flamengos 

daquela época, em especial, Van Eyck, tinha sido uma realidade incontestável, contudo, e como se 

viria a constatar, essa influência seria apenas pontual:

                                           
38 «Por isso, as suas figuras, sendo todas maravilhosos retratos e dando-nos admiravelmente o modo de ser dos 
personagens, que, de acaso, conhecíamos já através da história, não tem, entretanto, a vulgaridade das de João Van 
Eyck», in FIGUEIREDO, José de, Nuno Gonçalves, Lisboa, s.ed., 1910, p.89.
39 Idem, ibidem.
40 Idem, ibidem, p.93.
41 Idem, ibidem, p.88.
42 Idem, ibidem.
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«Nuno Gonçalves a nosso ver não procurou imitar ninguém, nem Van Eyck nem os italianos, a não ser 

que mestre António Florentin, que viveu muitos anos em Portugal anteriormente a ele, tivesse já 

alcançado uma maneira mais ou menos nacionalizada.»43

Anos mais tarde, num outro ensaio sobre a pintura primitiva em Portugal, José de 

Figueiredo, retomando algumas questões que já havia desenvolvido no primeiro estudo e, tendo em 

conta novos elementos que, entretanto, reuniu, seria um pouco mais preciso e delimitaria um 

momento específico no campo da pintura portuguesa, no período medieval.

Na verdade, apesar de admitir a existência de influências44, nomeadamente, italiana e 

flamenga, o autor entendia, no entanto, que a pintura portuguesa no século XV se havia 

autonomizado com Nuno Gonçalves:

«A escola de Pintura Portuguesa do séc. XV, com influências mistas italianas e flamengas, mas 

absolutamente caracterizada em Nuno Gonçalves e seus continuadores, tem o seu último 

representante em Jorge Afonso.»45

Contudo, e como o autor depressa concluiria, a arte de Nuno Gonçalves tinha servido

também uma outra finalidade: a de firmar a existência de uma «escola portuguesa de pintura» 

autónoma, que seria a expressão do génio artístico do povo português, ao ponto de, em determinada 

altura, surgir como uma manifestação clara e equivalente ao «manuelino», enquanto «estilo 

nacional»:

«A arte portuguesa, conformemente ao temperamento da nossa raça, é uma arte calma, docemente 

contemplativa, vista simultaneamente com os olhos de alma e os do corpo, sem os grandes voos da 

arte italiana, mas também sem as rudezas em que cai, por vezes, a arte neerlandeza. O que não prova, 

entretanto, que a arte lusitana seja uma arte imóvel, parada como a morte, e, com ela, inerte e fria, 

mas sim uma arte serena e cheia de grandeza […]»46

                                           
43 Idem, ibidem, p.106.
44 Virgílio Correia, num ensaio que seria publicado em 1928, entendia que as influências que se sentiram na obra do 
pintor seriam justificáveis, tendo em conta as correntes dominantes naquela época: «O pintor […] vivendo no período 
mais ou menos pronunciadamente neerlandês por que passaram as escolas peninsulares (catalã, valenciana, andaluza e 
castelhana) na segunda metade do século XV, ocupa uma posição excepcional entre os grandes homens dessas escolas, 
sendo o paralelismo de ambiente com Bouts, como já notaram António Arroio e Sánchez Cantón, inegável», in 
CORREIA, Virgílio, Pintores Portugueses dos Séculos XV e XVI, Coimbra, 1928, p.19; in LEAL, Alfredo, Os painéis do infante: 
ligeiros comentários sobre a memória do Sr. José de Figueiredo acerca do pintor Nuno Gonçalves, 2º milhar, Lisboa, Tipografia do 
Comércio e Indústria, 1917, p.102.
45 FIGUEIREDO, José de, «Introdução a um Ensaio sobre a Pintura Quinhentista em Portugal», Boletim de Arte e 
Arqueologia, fasc. I, Lisboa, 1921,s.p.    
46 Idem, O Pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, 1910, pp.134-135.



135

«Conclui-se, disto, que entendamos ter tido Portugal uma escola primitiva sua característica? 

Pensamos que sim.»47

Por esse motivo, não seria de surpreender que a defesa da originalidade da arte portuguesa e 

a elevação, por vezes, desmedida, da «nossa maneira», tivesse sido retomada, mais tarde, por outros 

autores, como é o caso de Reinaldo dos Santos, à luz das correntes nacionalistas, desde finais do 

século XIX e início do século XX.

De facto, a valorização dos Painéis e da arte de Nuno Gonçalves ou, por outras palavras, a 

afirmação da originalidade do pintor português, surgiu também como uma forma de ultrapassar uma 

visão algo simplista que vinha sendo defendida, e em que se pretendia ver a pintura portuguesa numa 

posição de suposta menoridade, vista apenas como uma periferia artística e subsidiária da arte 

flamenga e, por esse motivo, sem qualquer autonomia ou originalidade.

Embora não negando a influência da arte flamenga sobre a nossa pintura, José de Figueiredo 

entendia que, a existir, essa mesma influência seria secundária:

«Até hoje, toda a nossa pintura primitiva tem sido quase exclusivamente relacionada com a pintura 

primitiva caracteristicamente flamenga, ou, antes, neerlandeza, filiando-a sobretudo na vinda de João 

Van Eyck a Portugal, em 1428.»48

«Diante dos quadros de S. Vicente […] todos os críticos de arte que os têm examinado, são de opinião 

que são obra caracteristicamente portuguesa, embora não de todo isenta das influências dominantes da 

época, e, em especial, da flamenga. […] Pela nossa parte, não discodaremos em absoluto deste juízo; 

mas a influência flamenga […] consideramo-la secundária […]»49

No fundo, a sua obra, ainda que cheia de reminiscências das obras e dos mestres que o 

influenciaram, nem por isso deixa de revelar o seu valor e a sua individualidade.

Por último, e segundo o autor, a conhecida questão da existência de uma «escola portuguesa 

de pintura» levava-nos a recuar mais de um século «o início assegurado desta arte entre nós»:

«Ao romper deste último século, Portugal, tendo afirmado ainda mais a sua independência, entra num 

relativo período de prosperidade, e, com o cumprimento dos votos feitos por D. João I por ocasião da 

                                           
47 Idem, ibidem, p.135.
48 Idem, ibidem, p.103.
49 Idem, ibidem, p.106.
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guerra com Castela, a pintura, arte acessória da arquitectura, recebe também, naturalmente, um mais 

alto impulso […]»50

Contudo, e contrariamente a José de Figueiredo, Joaquim de Vasconcelos assumiria, a este 

respeito, uma posição de absoluta relutância, uma vez que este autor entendia que não existia 

qualquer fundamento em considerar a ideia de que teria existido uma «escola portuguesa de pintura», 

dado que, na sua opinião, a maioria dos autores que se haviam dedicado a este assunto, se tinha

baseado em documentos e depoimentos que considerava serem pouco fiáveis.

Além disso, entendia também que os princípios que tinham sido apresentados estavam 

errados, por não terem tido em conta o facto de a pintura deste período ter sofrido influências várias, 

nomeadamente, da região de Castela, de Valência e mesmo de Itália:

«É precisamente no Aragão que vamos encontrar pinturas portuguesas do primeiro terço do século 

XV, ocupando os lusitanos aí e em Valência, Múrcia, etc., posição e fama privilegiadas. Nisso não 

sonharam os nossos nacionalistas ‘à outrance’, pois já os de Viseu não sabem como hão-de defender--se 

dos Gonçalistas; e folgam que apareçam na região oriental da península hispânica os Vascos e 

Velásquez. Somente tudo isto é anterior meia dúzia de anos ao volume do Sr. José de Figueiredo!»51

Num outro momento, na obra Arte românica em Portugal, o crítico voltaria a reafirmar a sua 

posição, chamando a atenção para o facto de considerar, por exemplo, a pintura de Nuno Gonçalves 

«ecléctica» e de ser o resultado de diversas influências, daí que não lhe reconhecesse qualquer tipo de 

originalidade ou autonomia:

«Podem por exemplo gabar-se no Aragão de uma grande escola de pintura do século XIV, quando os 

nossos nacionalistas julgam ter descoberto muito com a menção de uma escola portuguesa na primeira 

metade do século XV, e de um Nuno Gonçalves que eu vejo subordinado a influências evidentemente 

catalãs, valencianas e italianas. Sendo, portanto, - um eclético.»52

Por outro lado, e assumindo uma posição mais crítica, o autor voltaria a recordar que a 

pintura primitiva portuguesa só poderia ser, amplamente, compreendida e estudada à luz das 

influências hispanas, uma vez que, por razões históricas, a confluência de caracteres era inegável:

                                           
50 Idem, ibidem, p.124.
51 VASCONCELOS, Joaquim de, Arte Românica em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1992, p.35.
52 Idem, ibidem, p.34.
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«Deixem-se os pregoeiros dos incunábulos da pintura portuguesa, nascida ontem, e lembrem-se que 

não há incunábulo da gravura nacional que não seja ou espanhol ou alemão, e que os primitivos 

nacionais da pintura (ou incunábulos da pintura, que é o mesmo) só pelos estudos dos hispanos podem 

ser entendidos e apreciados, sem exageros absurdos e pueris.»53

Pouco tempo depois, num outro estudo que publicaria em 1890, A Pintura Portuguesa nos 

séculos XV e XVI, Joaquim de Vasconcelos, alargando um pouco mais o seu campo de análise e de 

estudo, voltaria a confirmar a sua tese, ao considerar que seria um erro (por ser demasiado redutor) 

procurar resumir o movimento artístico de dois séculos a apenas um nome: Grão Vasco, sendo este 

um período tão importante na História da Arte em Portugal:

«Em vez de um único grande pintor, que absorveu a fama de gerações de artistas, temos hoje uma 

dúzia de artistas mais ou menos notáveis; em vez de uma escola de Grão Vasco, que seria a gloria 

exclusiva de Viseu, temos vários centros artísticos em diferentes pontos do país, que constituem, 

como a de Viseu, a antiga escola de pintura portuguesa, cujos quadros se espalharam por todo o país, 

seguindo atrás dos pintores, em contínua peregrinação.»54

Na verdade, segundo Joaquim de Vasconcelos, fora Raczynski55, diplomata prussiano que 

fizera importantes estudos sobre a arte portuguesa, quem levantara, pela primeira vez, a questão56

«adormecida durante séculos». 

Embora muitos estudiosos nacionais e estrangeiros tivessem procurado reconstituir a vida e a 

obra do pintor, que vivera durante a primeira metade do século XVI, ao fim de quase três séculos 

depois, continuaria, segundo as suas palavras, a ser «quase um mito»57.

                                           
53 Idem, ibidem, pp.35-36.
54 Idem, «A Pintura Portuguesa nos séculos XV e XVI (segundo ensaio) – Grão Vasco», in Portugal Antigo e Moderno (dir. 
Pinho Leal), vol. II, Porto, 1890, p.1854.
55 Este facto já havia sido assinalado por nós, anteriormente.
56 A questão sobre Grão Vasco e a sua escola foi discutida principalmente de 1843-45, pelo conde de Raczynski e por 
alguns escritores portugueses que o ajudaram, fornecendo-lhe muitos e valiosos subsídios, citações importantes de livros 
impressos. Na verdade, antes da viagem do diplomata prussiano, havia apenas um nome vago e a tradição, também vaga, 
da existência de um grande pintor português chamado Grão Vasco, que com uma actividade fabulosa, tinha pintado 
inúmeros quadros, espalhados pelo país. Pelo exame dos documentos, foi necessário recuar até 1716, para se confirmar a 
tradição do Grão Vasco. Depois de Raczynski, e através dos esforços de Robinson e de Carl Justi, chegou-se à seguinte 
conclusão: «[…] em lugar de um único pintor, chamado Grão Vasco, que absorveu a fama de uma série de pintores mais 
ou menos notáveis, temos vários artistas de grande mérito, que trabalharam em diferentes pontos do país». Mais tarde, e 
uma vez que os estudos pouco avançaram, surgiram dois autores estrangeiros, J. Latouche e A. de Ceuleneer, tendo dado 
um novo impulso à questão. De entre os autores nacionais, há que destacar três nomes: marquês de Sousa Holstein e 
Teófilo Braga, pelo valor e contributo que os seus estudos deram, no esclarecimento de algumas questões.
57 Curiosamente, todos os historiadores do século XIX, com excepção de Raczynski, seguiram o escrito de Holanda, ainda 
que muitos tenham acrescentado elementos, seguindo a sua imaginação.
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Curiosamente, falar em ‘escola nacional’ por, no seu entender, esta ser «primitivamente 

inspirada pela pintura flamenga mas aportuguesando, por assim dizer, aquela escola, com a 

introdução de tipos, de ornamentos, de particularidades portuguesas»58 era uma definição plausível, 

embora colocasse algumas reticências.

 No seu entender, apesar de responder, no essencial, à questão que se colocava, a ideia 

apresentada colocava uma pequena reserva, uma vez que, na sua opinião, a palavra «tipos», utilizada 

por Sousa Holstein, não era totalmente correcta:

«Há aqui a criticar apenas a palavra tipos; o resto fica respondido. Tipo, como elemento característico 

de uma escola nacional de pintura, só se pode entender o resultado da idealização de certas feições 

fundamentais do carácter nacional; a concentração dessas feições constitui a criação do tipo ideal.»59

Sendo assim, na sua opinião, o que permitia constituir uma ‘escola de arte’ era a 

«originalidade de concepção» e a «novidade dos processos técnicos», ou seja, no fundo, a «forma sui 

generis pela qual o artista traduz as ideias peculiares, características, de uma época nacional, quando 

essa época nacional marca o ponto culminante da cultura de um povo»60.

Além disso, entendia também que para existir uma ‘escola nacional’ era necessário ter havido 

uma evolução artística, «sensível, mas lenta», tal como a própria «história da arte o diz em todas as 

suas páginas»61.

Ou seja, no fundo, o crítico recusava a ideia da existência de uma «escola portuguesa de 

pintura»62, embora não rejeitasse, em absoluto, a ideia de uma especificidade portuguesa, uma vez 

                                           
58 VASCONCELOS, Joaquim de, A pintura portuguesa nos séculos XV e XVI, (História da Arte em Portugal – primeiro estudo), 2ª 
edição, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1929, p.15.
59 Idem, ibidem.
60 Idem, ibidem, p.8.
61 Idem, ibidem.
62 Perante a questão “Existiu uma antiga escola portuguesa de pintura?”, Carl Justi respondia afirmativamente, pois 
segundo ele, não eram as moedas, os fogareiros ou as «quejandas bagatelas» que decidiam a questão, mas sim o «modo de 
sentir os assuntos, de traduzir a história sagrada num realismo, repassado de poesia, que transforma a lenda religiosa em 
episódios da vida comum de família», ou a «caracterização das fisionomias, o gesto, o diálogo e a mímica peninsular; é a 
paisagem toda, a luz e o ar, a natureza meridional; enfim: a arquitectura e habitação humana, o vestuário e os acessórios». 
Por outro lado, prosseguia dizendo: «Os artistas portugueses educados em Flandres, fornecem o maior número de 
quadros e os melhores. Os estrangeiros, os pintores flamengos mesmo, como Frei Carlos, não podem subtrair-se à 
influência do meio; acompanham os portugueses, seguindo naturalmente a corrente, nacionalizam-se, até certo ponto. A 
técnica, o estilo de pintar é flamengo, sem dúvida; mas sem a secura, as figuras inteiriçadas, a feição mesquinha e 
desgraciosa dos artistas flamengos de segunda ordem; os portugueses movem-se airosamente, com a simplicidade, graça e 
elegância no gesto e nos ademanes que é natural nos povos românicos». Além disso, concluía ainda: «[…] o período de 
duração da escola portuguesa de pintura fica limitado aos reinados de D. Manuel e de D. João III, isto é, a meio século 
apenas, correndo de 1500-1550, máximo 1560, porque já em 1562 temos trabalhos de Vasco Pereira, que é um 
maneirista, um partidário das receitas e processos italianos», in «A Pintura Portuguesa nos séculos XV e XVI (segundo 
ensaio) – Grão Vasco», in Portugal Antigo e Moderno (dir. Pinho Leal), vol. II, Porto, 1890, pp.1881-1882.
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que considerava que a nossa arte e, no caso particular, a pintura, estaria dependente de modelos 

externos e, só sob esse prisma, é que deveria ser realmente compreendida e estudada.

Por outro lado, entendia que os quadros atribuídos à escola de Grão Vasco seriam, em geral, 

os «legítimos filhos da época», sendo que, em ambos os casos, existia o «mesmo compromisso da 

tradição nacional flamenga com a influência italiana, triunfante desde os primeiros anos do século 

XVI»63.

Numa outra perspectiva, e contrariando a posição defendida anteriormente, Reinaldo dos 

Santos, seguindo a mesma linha de pensamento de José de Figueiredo, iria defender a existência de

uma «escola portuguesa de pintura», levando, contudo, um pouco mais longe a sua análise.

Na obra Os primitivos portugueses [1450-1550], publicada no ano de 1957, Reinaldo dos Santos, 

num primeiro momento, começa por tecer algumas considerações a respeito do fim a que se propôs 

com o seu estudo64, sobre a pintura primitiva portuguesa:

«Sintético, como a natureza da publicação impunha, é apenas um relance panorâmico da pintura 

portuguesa no período áureo considerado, visando sobretudo a marcar o sentido da evolução e o 

carácter da sua originalidade.»65

Num momento seguinte, procurando definir e delimitar, de forma mais precisa, o período 

em que podemos situar os «primitivos portugueses» na pintura nacional, considera que os limites se 

deviam situar no período que vai de meados do século XV até meados do século XVI, 

correspondendo, por outro lado, ao período que abrangeu os reinados de D. Afonso V, D. João II, 

D. Manuel I e D. João III:

«[…] a ‘pintura primitiva’ doutros países, particularmente da Itália e da Catalunha, alcança um 

período muito mais remoto que o da pintura portuguesa, de que só temos espécimes a partir do 

século XV. Por outro lado, a influência do renascimento clássico, baliza da evolução dos ‘primitivos’ e 

do seu goticismo, é mais tardia em Portugal do que noutros centros picturais da Europa. Por esta 

                                           
63 VASCONCELOS, Joaquim de, A pintura portuguesa nos séculos XV e XVI (História da Arte em Portugal – primeiro estudo), 2ª 
edição, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1929, p.17.
64 Sendo que o «texto foi redigido não só à luz da exegese crítica dos documentos de arquivos, mas de novos 
agrupamentos que o estudo comparativo dos quadros» exige. In SANTOS, Reinaldo dos, Os primitivos portugueses [1450-
1550], 2ª edição, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1957, p.8.
65 Idem, ibidem.
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dupla razão, os ‘primitivos’ começam e acabam mais tarde do que na Itália, nas Flandres e na Espanha 

levantina.»66

«Para Portugal, este ciclo corresponde ao período áureo da dinastia de Avis e abrange os reinados de 

D. Afonso V, D. João II, D. Manuel I e D. João III. Tem uma unidade de espírito que lhe vem da 

unidade de tradição, influência e harmonia de evolução, o que permite separá-lo […] do período 

subsequente (segunda metade do século XVI), dominado por outra estética, a italiana, e até por outro 

ambiente nacional.»67

Além disso, concluía o autor que, para se ser mais exacto, este ciclo artístico deveria 

designar-se apenas de «A pintura portuguesa dos meados do século XV aos meados do século XVI», 

sendo que, no seu entender, seria possível considerar a existência de quatro ciclos que marcariam a 

evolução da pintura primitiva portuguesa. 

Sendo assim, segundo Reinaldo dos Santos, o primeiro período ou «ciclo afonsino» 

correspondeu ao terceiro quartel do século XV e teria sido dominado pela personalidade e obra de 

Nuno Gonçalves:

«O primeiro grande pintor do século que estudamos é Nuno Gonçalves. O primeiro em data e em 

grandeza.»68

De facto, é inegável o lugar que o artista ocupou na historiografia artística nacional, 

sobretudo, por ter sido o primeiro em grandeza e em valor, tendo dado início a um novo e grande 

ciclo na pintura e na arte nacionais.

Apesar de ser evidente a existência de um forte substrato flamengo nas obras atribuídas a 

Nuno Gonçalves, a nossa pintura distinguir-se-ia, sobretudo, na afirmação pela sua diferença, sendo 

que era essa diferença que conferia o carácter original e singular das obras de arte.

Num momento um pouco mais à frente, o autor concluiria, dizendo que considerava as 

tábuas do Políptico do pintor Nuno Gonçalves um exemplo único e singular e que eram a expressão 

máxima de um sentimento e de uma sensibilidade própria, de um modo de sentir verdadeiramente 

nacional:

                                           
66 Idem, ibidem, p.13.
67 Idem, ibidem.
68 Idem, ibidem, p.15.
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«E na composição, as tábuas de Nuno Gonçalves são um exemplo único e original de um sentido 

mural da decoração, mais depressa inspirado na tapeçaria que no agrupamento tradicional nas 

composições flamengas. Enfim, técnica, desenho, composição e cor tendem sobretudo a exprimir um 

sentimento, isto é, o mais íntimo da alma dos artistas e da sensibilidade portuguesa. Esse sentimento é 

o de um naturalismo temperado de idealismo que, de Nuno Gonçalves ao […] constitui a revelação 

mais constante da alma nacional.»69

Na verdade, a primeira e indiscutível marca de originalidade de Nuno Gonçalves era a 

composição. Ou seja, a forma como as figuras eram dispostas umas acima das outras, enchendo os 

painéis de alto a baixo, sem perspectiva linear nem área, fazendo lembrar, segundo alguns críticos, o 

sentido da decoração mural da tapeçaria do século XV.

De facto, não podíamos deixar de reconhecer no pintor um sentimento original e admirável 

de composição, dado que esta ordenação, excepcional na pintura da época, aliada ao esplendor das 

cores utilizadas (vermelhos e dourados), permitiam aproximar a arte de Nuno Gonçalves com o 

sentido decorativo da tapeçaria.

Além disso, outra das características em que se revelava a forte originalidade do mestre era o 

desenho, preciso e sintético, modelando por planos como se de um escultor se tratasse, imprimindo 

sobriedade nas linhas e nas formas.

Curiosamente, esta analogia com os grandes escultores e desenhadores da antiguidade apenas 

surgia para justificar as afinidades com os mestres do desenho, de que Nuno Gonçalves era, na 

realidade, um dos mais altos representantes.

Por outro lado, a cor era outro dos elementos ou ‘marcas’ de Nuno Gonçalves: «[…] Se a 

matéria é rica como na pintura flamenga, as harmonias tonais têm uma surdina que torna mais 

profunda a sua expressão cromática, e, apesar da exactidão minuciosa de cada pormenor de 

indumentária e armaduras, não há o mínimo ressaibo de mesquinhez, tal o sentimento da hierarquia 

dos valores»70.

Por último, e nas palavras do crítico, nas tábuas de Nuno Gonçalves estavam «os verdadeiros 

Lusíadas do século XV»71.

                                           
69 Idem, ibidem, p.45.
70 Idem, ibidem, p.19.
71 Idem, ibidem.
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O segundo ciclo, que correspondeu ao último quartel do século XV72, tendo abrangido o 

reinado de D. João II, representou, no entender do crítico, uma «lacuna estranha na evolução da 

pintura portuguesa», uma vez que, neste período, foram raras as obras que puderam ser reunidas, 

«[…] fosse que o génio de Nuno Gonçalves esgotasse as possibilidades picturais da Nação», ou antes, e 

muito provavelmente, porque D. João II, «absorvido pelas responsabilidades da política interna e 

externa e pela empresa das navegações e descobertas, consagrasse essencialmente a estas as 

preocupações e rendas do Estado, sendo que no último quartel do século XV navega-se mais do que 

se pinta»73.

 No entanto, no primeiro quartel do século XVI, em «plena magnificência manuelina», 

renasce o gosto pela pintura e, em particular, o interesse em ‘adornar’ palácios, castelos e casas 

nobres com numerosos retábulos, ora importados da região da Flandres, ora executados por 

inúmeros artistas flamengos que visitavam e passavam pelo nosso país:

«Com a descoberta do caminho marítimo das Índias, o enriquecimento que se lhes seguiu e os gostos 

de magnificência do rei, inaugura-se na arte nacional um período fecundo de iniciativas arquitecturais 

e encomendas de retábulos que dão à pintura manuelina um esplendor sem precedentes.»74

Todavia, o autor delimita, ainda, dois períodos na evolução da pintura manuelina: um, que 

acusaria o gosto e influência flamenga na pintura nacional e que corresponderia ao período que vai de 

1500 a 1510 e outro momento, na «transição do período aflamengado para o da autonomia nacional»,

que corresponderia ao período que vai de 1510 a 1518. 

Na verdade, a renovação da pintura nacional foi fruto de um complexo de influências em que 

dominava a arte da Flandres, e, sobretudo, a dos pintores flamengos que vieram para Portugal:

«[…] a pintura manuelina tem de início um acentuado sabor  aflamengado e os seus mestres, mesmo 

os de mais forte originalidade, só mais tarde, no reinado de D. João III, alcançaram pleno domínio de 

uma expressão nacional da sua arte. Não admira que Vasco Fernandes se ressentisse em Lamego e nos 

começos do século XVI da influência neerlandeza (como o mestre do políptico da Sé de Viseu) e só 

                                           
72 «As últimas décadas do século XV são o período mais obscuro e mais pobre do ciclo pictural que historiamos. 
Corresponde essencialmente ao reinado de D. João II e começo do reinado de D. Manuel, e as raras tábuas que nos 
restam têm mais interesse pelo carácter da época que pela originalidade da arte», in  Os primitivos portugueses [1450-1550],
2ª edição, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1957, p.20.
73 Idem, ibidem, p.14.
74 Idem, ibidem, p.20.
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alcançasse autonomia e personalidade, como Cristóvão de Figueiredo, Gregório Lopes, Garcia 

Fernandes e outros, em plena maturação joanina.»75

Por outro lado, desenvolvem-se em Lisboa e nos centros de actividade provincial, oficinas de 

pintura, das quais as mais importantes e melhor estudadas são as de Viseu, com a figura primacial de 

Vasco Fernandes e a do mestre do Sardoal, com núcleos de obras, não só nesta vila, mas em 

Coimbra, Celas, e Montemor-o-Velho.

Mas, o mais importante neste núcleo de pinturas, é o ciclo pictural da Beira Alta76, que teve 

no retábulo da Sé de Viseu, na oficina de Vasco Fernandes e, depois, na obra de Gaspar Vaz, uma das 

representações mais originais da pintura nacional.

A mesma influência que teria em Lisboa Jorge Afonso e o mestre Charola de Tomar, iria ter 

em Viseu Vasco Fernandes e o Mestre do retábulo da Sé, cuja obra, talvez, por ser regional, mais 

depressa tomou um carácter e uma independência nacionais.

Além disso, depois de Nuno Gonçalves, não se conheceu nenhuma obra ou produção digna 

de ser referida, até se chegar ao período de Vasco Fernandes, dado que até a essa altura, se teria 

assistido, em Portugal, a um período de vazio artístico:

«[…] seria preciso atravessar de novo um inquietante vazio para seguir o elo do grande esplendor da 

pintura portuguesa da primeira metade do século XVI até chegar a Vasco Fernandes. Entre Nuno 

Gonçalves e a importação de pintura flamenga, a presença de autores nórdicos em Portugal e – das 

oficinas de Évora, Lisboa, Viseu e Coimbra dá-se um lapso artístico […]»77

Sendo assim, seria sobre a figura de Grão Vasco, o maior vulto da pintura quinhentista, que 

teríamos de procurar a resposta para dilucidar a questão da existência ou não de uma «escola 

portuguesa de pintura».

                                           
75 Idem, ibidem, p.28.
76 A pintura regional da Beira Alta agrupa-se em torno de três mestres, cuja actividade se iniciou no período manuelino: o 
mestre do retábulo da Sé de Viseu, Vasco Fernandes e Gaspar Vaz. Em Lisboa, destacar-se-ia a oficina de Jorge Afonso, 
onde iriam trabalhar artistas como Cristóvão de Figueiredo, Garcia Fernandes, Gregório Lopes, entre outros. À 
semelhança do primeiro, este seria também um dos mais importantes centros artísticos do país, sendo que a personalidade 
de cada um dos mestres concedeu unidade de escola à pintura manuelina.
77 SANTOS, Reinaldo, Os primitivos portugueses [1450-1550], 2ª edição, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1957, 
p.29.
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Sobre Vasco Fernandes (cerca de 1408-1543), Reinaldo dos Santos considerava que este 

representaria já um dos expoentes máximos da pintura portuguesa deste período, sobretudo, pelo 

efeito original que produziu na nossa pintura. 

Não deixa de ser curioso o facto de Vasco Fernandes, o mítico ‘Grão Vasco’, ter sido

certamente o pintor português que mais alimentou a fantasia nacional, ao ponto de quase lhe ser 

atribuída, no século XIX, a totalidade da produção de pintura antiga nacional:

«A personalidade de Vasco Fernandes está suficientemente definida, quer nas influências e 

originalidades do primeiro ciclo da sua actividade, quer na glória e fama do último ciclo, origem do 

mito do ‘Grão Vasco’»78

Num momento um pouco mais à frente, o mesmo autor revelaria, de forma mais clara, o que 

constituía, a seu ver, a originalidade de Grão Vasco:

«[…] é visível na sua arte uma síntese, talvez não intencional, entre a cultura erudita e a expressão 

imediata, empírica, de um sentimento religioso forte. É sobretudo nesta síntese que este genial pintor 

se revela profundamente original.»79

Por outro lado, segundo o crítico, o ambiente cultural e social que o pintor encontrou na

região beirã permitia justificar também, de alguma forma, o desenvolvimento da sua própria 

personalidade:

«[…] o grande mestre da pintura regional manuelina, que encontrou no carácter do povo e na 

paisagem da Beira o mais propício ambiente para o pleno desenvolvimento da sua forte 

personalidade.»80

Por último, na segunda metade do século XVI, e já sob a influência do renascimento italiano, 

sobretudo, pela ida de inúmeros artistas portugueses a Itália, dá-se início a um novo ciclo na pintura 

portuguesa, «dominado por outra estética»81, a italiana, e por outro ambiente cultural:

                                           
78 Idem, Oito Séculos de Arte Portuguesa, vol. I, Lisboa, Ed. Empresa Nacional de Publicidade, s.d., p.70; in RODRIGUES, 
Dalila, «Vasco Fernandes – revisão crítica de um percurso», in Actas do Simpósio «Vasco Fernandes, pintor renascentista de 
Viseu», Museu de Grão Vasco, Edição patrocinada pelo Grupo de amigos do Museu de Grão Vasco, 20-23 de Novembro 
de 1991,p.41.
79  Idem, ibidem, p.42.
80 Idem, Oito Séculos de Arte Portuguesa, vol. I, Lisboa, Ed. Empresa Nacional de Publicidade, s.d., p.68; in FREITAS, Lima 
de, «Uma leitura de Grão Vasco», in Actas do Simpósio «Vasco Fernandes, pintor renascentista de Viseu», Museu de Grão Vasco, 
Edição patrocinada pelo Grupo de amigos do Museu de Grão Vasco, 20-23 de Novembro de 1991, p.105.
81 Idem, Os Primitivos Portugueses [1450-1550], 2ª edição, Academia Nacional de Belas-Artes, 1957, p.13.
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«Em rigor, ser-se-ia mais exacto designando este ciclo artístico pura e simplesmente A pintura 

portuguesa dos meados do século XV aos meados do século XVI. Para Portugal, este ciclo corresponde ao 

período áureo da dinastia de Avis e abrange os reinados de D. Afonso V, D. João II, D. Manuel I e D. 

João III. Tem uma unidade de espírito que lhe vem da unidade de tradição, influência e harmonia de 

evolução, o que permite separá-lo […] do período subsequente (segunda metade do século XVI), 

dominado por outra estética, a italiana, e até por outro ambiente nacional.»82

Curiosamente, embora considerando que a pintura primitiva havia tido início em Nuno 

Gonçalves83, o crítico entendia que o grande período de afirmação da sua autonomia teria ocorrido 

mais tarde, em pequenos núcleos regionais, como o de Viseu ou do Sardoal:

«De facto, à parte pinturas muito deturpadas […]  só se conhecem raros vestígios da pintura 

portuguesa na primeira metade do século XV. […] Começa pois este ciclo de ouro logo pelo mais alto 

e mais forte representante da pintura nacional de todos os tempos. E não nos admiremos da falta de 

precursores imediatos, porque é próprio do génio criar, por saltos, a renovação das ideias ou das 

formas.»84

Seria durante o primeiro quartel do século XVI85 que, segundo o autor, seria possível 

assinalar e reconhecer na nossa pintura uma «feição singular», muito embora, não deixasse de 

reconhecer também que, no mesmo período, a pintura de origem flamenga tinha exercido grande 

influência sobre a nossa pintura:

«[…] na transição do período aflamengado para o da autonomia nacional, as primeiras afirmações de 

independência e personalidade encontram-se, não nas oficinas de Lisboa – mais directamente sujeitas 

às influências cosmopolitas -, mas na pintura regional. Se a fundação da nossa pintura data de Nuno 

Gonçalves, a restauração da independência proclamou-se em Viseu, Sardoal, […]»86

                                           
82 Idem, ibidem, p.13.
83 À semelhança do que fizera Joaquim de Vasconcelos e José de Figueiredo, também Reinaldo dos Santos se iria debruçar 
sobre a obra de Francisco de Holanda, uma vez que este era, além de uma referência, o primeiro documento que se 
conhecia, onde nos eram dadas as primeiras referências a Nuno Gonçalves. «As referências mais antigas a Nuno Gonçalves 
são as de Francisco de Holanda (1548) e delas derivam as de Cean Bermudez e Taborda, que nada acrescentaram […]
Outros documentos essenciais são os de Sousa Viterbo e Vergílio Ferreira, que revelam, sobretudo os primeiros, a 
importância do pintor»: «[…] Francisco de Holanda diz: “O pintor português ponho entre os famosos que pintou o altar 
de S. Vicente de Lisboa”. E noutro passo acrescenta: “E neste capítulo quero fazer menção de um pintor português que 
sinto que merece memória, pois em tempo mui bárbaro quis imitar nalguma maneira o cuidado e a descrição dos antigos 
e italianos pintores. E este foi Nuno Gonçalves pintor de el rei Dom Afonso […]», in SANTOS, Reinaldo dos, op. cit., 
p.16.
84 Idem, ibidem, pp.15-16.
85 Segundo Reinaldo dos Santos, o terceiro ciclo da evolução da pintura primitiva portuguesa corresponderia ao primeiro 
quartel do século XVI.
86 Op. cit.,p.15.
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De facto, acusando ainda influências da arte flamenga, só mais tarde, as obras de Grão Vasco, 

bem como as dos pintores de Lisboa, se afirmariam pela sua singularidade e revelariam a sua 

originalidade:

«Com efeito, o mestre do retábulo da Sé de Viseu logo na primeira década do século XVI criou uma 

obra com tais lampejos de originalidade, e o mestre do Sardoal […] tem uma tão saborosa 

personalidade, que são eles que primeiro encarnam a pintura manuelina nacional. Em Lamego, e na 

mesma época, Vasco Fernandes, como os pintores de Lisboa, paga ainda o tributo ao gosto flamengo e é 

só no período joanino que realiza a obra (1520-1540) que lhe havia de granjear o epíteto famoso de 

Grão Vasco. Como é também em pleno período joanino que se afirmam as personalidades de Cristóvão 

de Figueiredo, Gregório Lopes, Garcia Fernandes, Gaspar Vaz e de outros mestres […] mas cuja obra 

se integra no ciclo evolutivo dos primeiros.»87

Por último, entendia Reinaldo dos Santos, em síntese, que o problema da originalidade e 

caracterização da pintura portuguesa, no período que foi considerado, deveria ser analisado não tanto 

pelas afinidades que pudessem existir a nível de estilo nas formas de arte, mas antes pelas diferenças 

que poderíamos encontrar:

«É clássico reconhecer que, à parte as influências italianas na escola levantina de Espanha, foi a pintura 

flamenga que sobretudo inspirou a técnica, a composição e até o sentimento naturalista da pintura 

peninsular. Mas os mestres que mais altamente representam a nossa pintura não são os que mais de 

perto imitaram os flamengos, mas os que deles se diferenciaram pelo sentimento e pelo carácter. E é 

isso que confere estilo e autonomia às formas de arte. […] como em Portugal (quem caracteriza a 

pintura portuguesa) não é o mestre do altar de Évora ou Frei Carlos, mas Nuno Gonçalves, Vasco 

Fernandes ou Cristóvão de Figueiredo. Não é apenas nas afinidades mas nas diferenciações que 

devemos procurar as características da pintura nacional, quer em face da pintura flamenga, quer 

adentro da própria arte peninsular […]»88

Por outro lado, comparando a nossa pintura com a de Espanha ou a de Flandres, era visível, 

segundo o autor, um certo «lirismo» que parecia existir na nossa forma de estar e de sentir, ao 

contrário, por exemplo, do que sucedia com a pintura em Espanha ou na Flandres. 

Por esse motivo, o retrato seria, segundo o crítico, a forma ideal para o artista conseguir 

exprimir exactamente o que pretendia representar:

                                           
87 Idem, ibidem.
88 Idem, ibidem, p.43.



147

«O naturalismo português, menos estilizado que o da Flandres e menos áspero que o de Espanha, 

caracteriza-se por uma modalidade especial de lirismo que está na tradição do nosso próprio 

sentimento e adoça e idealiza os aspectos crus da vida religiosa e civil. Por isso o retrato é uma das 

formas superiores da arte portuguesa, em que, sob o realismo sintético das máscaras, se exprime o 

idealismo das almas.»89

Sendo assim, e retomando a questão inicial, Reinaldo dos Santos entendia que seria

desnecessário ainda querer demonstrar o que, segundo a «visão intuitiva» de José de Figueiredo, seria 

uma verdade incontornável: teria existido uma «escola portuguesa de pintura», sendo indiscutível a 

ideia de que a originalidade e singularidade da pintura portuguesa dos séculos XV e XVI se devia, 

sobretudo, à forte individualidade e carácter, por exemplo, de figuras como Vasco Fernandes e Nuno 

Gonçalves:

«Depois, não tanto do que escrevemos, mas sobretudo do que a Exposição revela, parece-nos 

supérfluo demonstrar que a visão intuitiva de José de Figueiredo era justa: HÁ UMA ESCOLA 

PORTUGUESA DE PINTURA»

«Mais de 600 tábuas num século revelam a sua fecundidade; mas são, sobretudo, as fortes 

individualidades de um Vasco Fernandes, Francisco Henriques, Cristóvão de Figueiredo, Gregório 

Lopes, Gaspar Vaz ou o Mestre da “Monja”, e, acima de todos – Nuno Gonçalves -, os que lhe 

conferem originalidade primacial dentro da arte peninsular e autonomia indiscutível na história geral 

da pintura medieval do Ocidente.»90

À semelhança de outros críticos e estudiosos, Ramalho Ortigão teria também um papel 

decisivo, não só no esclarecimento de algumas questões, mas sobretudo por confirmar a tese de que, 

em Portugal, teria existido uma «escola portuguesa de pintura».

Segundo Ramalho Ortigão, teria sido durante o período da Renascença91 que a pintura

portuguesa no século XVI92 havia atingido o limite de maior mestria, não só pela influência da

                                           
89 Idem, ibidem, p.45.
90 Idem, ibidem, p.46.
91 De facto, do desenho e da pintura dos séculos XII a XIV quase nada subsistiu, nem mesmo dos retábulos e frontais de 
altar pintados. Apenas os manuscritos com iluminuras e outros códices da Torre do Tombo nos podem dar uma pequena 
ideia do que até então se produzia no campo da pintura. A pintura em Portugal surgiu apenas no século XV, em grande 
parte, sob a grande influência dos grandes mestres flamengos e atingiu o seu apogeu da perfeição no século XVI, decaindo 
profundamente nos séculos XVII e XVIII. Na verdade, em pleno século XV e, por conseguinte, estendendo-se até ao 
século XVI, as relações diplomáticas e comerciais da corte de Lisboa com as cidades da Flandres permitiam a vinda a 
Portugal de inúmeros e notáveis artistas flamengos (Hugo Van der Goes, Van der Weyden e Memling, foram alguns dos 
nomes que mais sobressaíram e que maior influência exerceram sobre a nossa pintura), o que muito contribuiu para que 
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Flandres, mas também pela preponderância dos nossos Descobrimentos sobre os destinos comerciais 

do mundo:

«[…] com a nossa tradição marítima e comercial, a nossa tradição de arte tão estritamente ligada à 

tradição flamenga no tempo de Van Eyck e de Francisco de Holanda, de João Flamengo e de Grão 

Vasco, única na nossa história em que a pintura nacional teve o seu clarão no mundo.»93

Curiosamente, durante este período, eram raras as composições históricas e os retratos e, 

sendo assim, os motivos (ou temáticas) que tratavam dos grandes feitos da navegação e da guerra 

surgiram, geralmente, nas tapeçarias, que serviram de adorno de arte dos paços reais e dos palácios 

dos nobres. 

Todavia, na pintura religiosa, o caso seria diferente, uma vez que os quadros que retratavam 

figuras da época, «misturando-se em brilhante anacronismo» com figuras sagradas, teriam sido 

conservados nas igrejas e nos conventos:

«A memória do que fomos está aí, por nós mesmos consagrada, com o maior esplendor a que chegou 

o nosso génio artístico, nas tábuas dos painéis, no pergaminho das bíblias e dos devocionários 

portugueses do ciclo da Renascença. São essas as características figuras dos nossos avós.»94

Na verdade, segundo Ramalho Ortigão, a ser possível, o «estudo completo desses quadros»

iria constituir a «mais importante, a mais bela obra da nossa historiografia».

No fundo, segundo o autor, neles seria possível encontrar toda uma série de características e 

de elementos que permitiriam traçar, não só a fisionomia das figuras representadas, bem como 

‘descobrir’ outros elementos sobre o nosso passado como o «trajo, as armas, as jóias, a mobília, os 

utensílios da casa e os estados de espírito»95.

Curiosamente, e a dado momento, o autor chega mesmo a propor um título para esse 

«incomparável livro»: «A pátria portuguesa segundo os documentos da pintura nacional nos séculos XV e 

                                                                                                                                   
os pintores nacionais adquirissem, em boa parte, a sua forma de pintar. É também deste período, que se conhecem os 
primeiros coleccionadores de arte nacionais, inspirados em muito em nomes como os Médicis ou os Fuggers.
92 Não deixa de ser interessante o facto de Ramalho Ortigão chamar a atenção para o facto de se poder estabelecer uma 
relação estreita entre a pintura e a arquitectura do século XVI, sendo a primeira quase um prolongamento desta: «Em 
Portugal a actividade dos nossos maravilhosos pintores do século XVI acha-se indissoluvelmente conjugada com a história 
dos grandes monumentos arquitectónicos do seu tempo», in Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.191-192.
93 Idem, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.106.
94 Idem, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, Lisboa, 1943, pp.111-112.
95 Idem, ibidem, pp.112-113.
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XVI», sendo que nele deveriam colaborar «todas as aptidões intelectuais de que dispõe o país, por 

meio de sucessivas monografias»96. 

Por um lado, segundo o autor, a cada uma delas, deveria corresponder, um ramo de saber, 

reunindo, desta forma, todos os pontos de vista que poderiam ser considerados: os «aspectos da 

paisagem, os caracteres da flora e da fauna portuguesa», o «mobiliário», a «indumentária, 

compreendendo, além da história do trajo, a dos tecidos, a dos bordados e a das rendas», as «armas 

de guerra, de torneio e de corte», a «ourivesaria e a joalharia», as «embarcações – [...] toda essa 

portentosa colecção dos nossos barcos de guerra e dos tão variados tipos empregados na cabotagem e 

na pesca, testemunhos ainda hoje do nosso génio marítimo», a «olaria e a cestaria popular, em que 

tão aticamente se afirma o hereditário engenho artístico da nossa raça» e a «psicologia das figuras pela 

fisionomia, pelo gesto, pelo sorriso, pelo olhar; os usos e os costumes, os temperamentos 

predominantes»97.

Porém, Ramalho lamentava o facto de na pintura portuguesa, que constituía «a mais

importante parte artística da Nação, não haver porém catálogo, nem inventário, nem rol». 

Por outro lado, a situação agravar-se-ia ainda mais pelo facto de o povo português passar

«indiferente, abstraído, expatriado, sem guia que os conduza às fontes da tradição e da nacionalidade, 

em que cada um de nós tem a mais restrita e a mais instante obrigação de ir retemperar e fortalecer 

de portuguesismo o seu sangue, dessorado pela mais falsa educação a que se pode condenar um 

país»98.

Na verdade, e num entendimento muito correcto, o que o autor nos sugere é que a pintura 

não exprimia só o ‘portuguesismo’, mas era, igualmente, fonte desse mesmo portuguesismo, agindo 

também, por seu lado, sobre quem a admirava:

«O grande ciclo da pintura nacional data do tempo da rainha D. Leonor e abrange os reinados de D. 

Manuel e D. João III. Resulta esse extraordinário movimento artístico, em parte, da intimidade e 

proximidade das nossas relações com a Flandres […] São muito numerosos e magníficos os quadros 

dessa época existentes ainda em Portugal, no Museu Nacional de Lisboa, em Évora, em Viseu, em 

Coimbra, em Lamego, em Setúbal, em Torres-Vedras e em algumas galerias particulares.»99

                                           
96 Idem, ibidem.
97 Idem, ibidem, pp.113-116.
98 Idem, ibidem, pp.116-117.
99 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.62-63.
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Contrariamente ao que seria de esperar, esta «obra monumental, constituindo a maior 

riqueza artística do país»100, havia sido estudada, sobretudo, por críticos e estudiosos estrangeiros, de 

onde se destacariam nomes como Raczynski, Charles Yriarte, Adolfo de Ceuleneer101, Tubino, 

Albrecht Haup, Carl Justi, entre muitos outros. 

Em Portugal, e de todos aqueles que se haviam dedicado ao estudo da nossa pintura do 

período da Renascença, apenas se destacou, no tempo de Ramalho Ortigão, Joaquim de Vasconcelos, 

devendo-se, em muito, à quantidade e valor dos trabalhos por ele realizados.

Sendo assim, e por todas as razões já apresentadas, no seu entender, para concluir a 

importante história da antiga pintura portuguesa nos séculos XV e XVI (período que corresponde, 

como ele próprio já o havia referido anteriormente, ao momento em que se pode falar, 

verdadeiramente, da existência de uma «escola portuguesa de pintura»)102, seria necessário procurar 

reunir numa «exposição especial todos os numerosos e preciosíssimos quadros que ainda existem 

dispersos no país, muitos deles sem classificação, sem inventário, sem arrolamento»103:

«Para ter uma ideia do que é a grande escola portuguesa de pintura no século XVI […] para poder comparar 

entre si os documentos que em Portugal existem da actividade artística dessa gloriosa época, tem de se 

ir a Viseu, ao Porto, a Évora, a Coimbra, a Lamego, a Tomar, a Setúbal»104

Por outro lado, segundo o autor e, uma vez coligidos e agrupados por afinidades de estilo ou 

temática, era possível traçar o seguinte quadro evolutivo da história da antiga pintura em Portugal: 

quadros pintados por flamengos nas Flandres; quadros pintados por flamengos em Portugal; quadros 

pintados em Portugal por portugueses, sendo que, na sua opinião, o grupo mais interessante e o mais 

                                           
100 Idem, ibidem, pp.63-64.
101 Não deixa de ser interessante o facto de encontrarmos, entre os inúmeros documentos do espólio de Ramalho 
Ortigão, um manuscrito, com o título L’ancienne peinture en Portugal au XV ème et XVIème siècles, redigido em francês e que 
seria, como tivemos oportunidade de constatar, um pequeno resumo do autor, sobre alguns dos momentos e elementos 
mais importantes que nos permitem conhecer, mais em profundidade, a questão em torno da «escola portuguesa de 
pintura», e alguns dados sobre a nossa pintura primitiva, num sentido mais amplo. Ver anexo fig. 15a.
102 Dos séculos XVII e XVIII, Ramalho diz-nos que, durante esse período, de cerca de duzentos anos, teria havido um 
hiato na nossa produção artística. A Inquisição e o regime absolutista haviam condicionado e coarctado a liberdade e 
vontade dos artistas em se inspirarem. No mesmo sentido e, comparativamente a outras épocas e períodos históricos, 
como foi o caso dos séculos XV e XVI, o século XIX foi, na opinião do autor, «o mais inactivo, o mais infecundo, o mais 
oco», justificando o facto de lhe terem faltado dois sentimentos essenciais: «Faltou-lhe o íntimo e sagrado sentimento da 
nacionalidade, - não soube ser português; e faltou-lhe, para que soubesse ser operário, o alto espírito de escola, no belo 
sentido em que os antigos artistas tomavam essa palavra quando antes de significar preceituação dogmática, ela queria dizer 
confraria, ou, ainda mais expressivamente consorteria, segundo a forma italiana do século XIV», in Arte Portuguesa II, Lisboa,
Livraria Clássica Editora, 1943, p.282.
103 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.64.
104 Idem, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp.176-177.
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numeroso seria o terceiro, do qual fariam parte quadros pintados em Portugal por portugueses, 

designados também por «góticos» ou «pré-rafaelitas».

Na verdade, e por outras palavras, segundo Ramalho, estes seriam os quadros

«demonstradamente e genuinamente portugueses».

No fundo, segundo o autor, seria importante e necessário estudar cada um deles e cada um 

dos seus elementos, porque além do «indeclinável e urgente dever de solidariedade e de 

patriotismo», era aí que estava, na nossa antiga pintura, Portugal «inteiro no seu mais expressivo 

momento de esplendor e glória».

Além disso, segundo Ramalho Ortigão, ali estava registado, pela arte, «tudo o que faz de nós 

um povo e nos constitui uma nacionalidade», revelando, por outro lado, o mais «secreto e profundo 

da alma da nossa raça»: 

«[…] a terra em que nascemos, com as particularidades da sua flora e da sua fauna, tão ricas no século 

XVI, pelas contribuições exóticas com que a desenvolvemos, os aspectos da natureza e da paisagem, e 

a nossa gente, na religião, na história, na poesia, nos usos e costumes, na arquitectura, no mobiliário, 

no trajo, na joalharia, nas ferramentas dos ofícios, nas construções navais, nas alfaias da lavoura, nos 

processos da cultura, na divisão da casa, nos utensílios do lar, e finalmente na psicologia da sua 

expressão fisionómica, dos seus movimentos e dos seus gestos.»105

No entanto, e recuando um pouco, face à questão que fora levantada no início, por alguns 

críticos, - se existiu ou não uma escola portuguesa de pintura -, Ramalho Ortigão começaria por afirmar

que, para que tal fosse possível, teria de existir um modo particular de sentir e de se exprimir através 

da arte:

«[…] só pela razão e pela reflexão, educadas de certo modo, se chega a sentir o misterioso vínculo, 

doce e mordente, invasivo e profundo, que prende, a toda a realidade da natureza inquirida, a íntima, 

a saudosa, a magnética, a verdadeiramente divina afeição desse pequenino átomo liberto, por um 

rápido instante equilibrado em si mesmo acima da obra universal, e denominado a alma humana.»106

Na realidade, Ramalho, indo um pouco mais longe, entendia que, se em definição, uma 

‘escola nacional’ seria um «fundo de tradições locais orientando em determinado sentido a maneira 

de inquirir a natureza e a sociedade, criando uma espécie de emotividade hereditária, transmitindo os 

processos técnicos, e formando por esse conjunto de influências o estilo próprio ao temperamento de 

                                           
105 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.65-66.
106 Idem, A Holanda, II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.231.
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cada raça e a cada fase histórica de uma civilização»107, não seria difícil, na sua opinião, perante os 

documentos da nossa pintura antiga (e a não ter tido Portugal na sua história um momento idêntico),

demonstrar    que   tinha    existido uma  «escola   portuguesa   de   pintura»,   a   escola

flamenco-lusitana da época de Grão Vasco108.

De facto, a importância que a figura de Grão Vasco109 adquire, desde a origem da sua 

identidade, a história, a classificação e a atribuição da nossa pintura do século XVI é bem assinalada 

por Ramalho Ortigão. 

Todavia, o crítico conclui dizendo que todo esse trabalho estaria por fazer e que as dúvidas e 

incertezas que ainda prevalecem sobre Grão Vasco e sobre o seu papel e contributo dados à arte, 

continuariam ainda por esclarecer.

Curiosamente, um outro autor, Sousa Holstein, mostrar-se-ia um pouco mais céptico, ao 

considerar que as dúvidas permaneciam não apenas em relação a Grão Vasco, mas em relação à 

pintura primitiva portuguesa, num sentido mais amplo, dado que o trabalho a realizar, face à 

complexidade inerente ao tema, era imenso:

«Averiguar minuciosamente todas as particularidades da história da pintura portuguesa pediria largas e 

trabalhosas indagações nos arquivos, fastidiosas comparações de quadros, discussões técnicas e 

históricas que levariam muito tempo, exigindo de quem as empreendesse conhecimentos muito 

profundos e completos […]»110

                                           
107 Idem, John Bull, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.162.
108 À semelhança do que outros autores já haviam feito, como é o caso de José de Figueiredo.
109 Entre os documentos do espólio de Ramalho Ortigão, encontramos um outro manuscrito do autor sobre Grão Vasco, 
Resumo da História de Grão Vasco e, nele, Ramalho procura apresentar, em traços largos, algumas das ideias e teses mais 
importantes sobre a figura e obra de Grão Vasco. Entre os nomes citados por Ramalho e que servem de ponto de suporte 
ao seu texto, encontramos o de Raczynski, Robinson, Celeuneer, entre outros.
110 HOLSTEIN, Marquês de Sousa, «Grão Vasco e a História da Arte em Portugal», in Artes e Letras, 1º ano, Janeiro de 
1872, Lisboa, pp.1-2.
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8. O Património – uma perspectiva nacional

                                                                                         «A história dos seus monumentos é para cada povo

                                                                           a  história da sua individualidade, porque não há monumento 

                                                                          artístico que  não  traduza, mais ou  menos directamente, a 

                                                                           acção intelectual  e política da sociedade que o caracteriza.»

Ramalho Ortigão, «O Culto da Arte em Portugal»

À semelhança de outros conceitos, pela sua relativa ambiguidade, a noção de património foi 

sofrendo, ao longo do tempo, alterações significativas do seu sentido, tendo, no entanto, a partir do 

século XIX e, sobretudo, na segunda metade de oitocentos, redefinido o seu significado num domínio 

mais amplo e menos vago.

Num sentido mais corrente, enquanto valor cultural de uma sociedade ou de uma nação, o 

conceito de património representa a herança colectiva legada pelos nossos antepassados, testemunho 

vivo de um passado que nos é comum.

Contudo, e dada a complexidade que lhe é inerente (pela multiplicidade de

particularizações), não podemos entender o património, apenas, como os vestígios tangíveis do 

processo histórico.

Sendo uma construção social ou se se quiser cultural é, por isso mesmo, uma idealização 

construída, tratando-se, no fundo, de uma construção simbólica de legitimação social e cultural de 

determinados elementos que, no seu conjunto, conferem a um determinado grupo um sentimento 

colectivo de unidade e, por sua vez, de identidade.
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Neste sentido, temos de entender toda a construção do património como sendo uma 

representação simbólica de uma determinada identidade e, assim sendo, o património compreende 

então todos aqueles elementos que fundam a identidade de um povo, sendo esse legado cultural a face 

visível dessa mesma identidade.

A nossa memória colectiva construída pelo passar do tempo não é mais do que uma ‘viagem’

através da história revisitada e materializada no presente, sendo que é esse legado material 

(património), símbolo particular de uma dada nação, que reforça o sentimento colectivo de 

identidade e que alimenta no indivíduo a reconfortante sensação de permanência no tempo.

A ideia de continuidade histórica e o estreito vínculo que existe entre o passado e o sentido 

de unidade e de pertença a uma nação, neles encerra a tradição histórica com o testemunho e 

experiência dos valores estéticos e éticos que lhe são inerentes.

Pela ausência de valores ou elementos simbólicos e de identificação, a sociedade reclama e 

exige a recuperação do passado e, neste sentido, o património surge, sobretudo, como uma forma de 

recuperar a memória perdida ou esquecida no tempo.

Preservar essa herança ancestral como elemento de afirmação da identidade de uma nação e 

da sua própria singularidade adquire, além deste sentimento colectivo de uma certa nostalgia, uma 

relação muito próxima entre o tempo vivido e a memória que dele sobreviveu.

A necessidade de recuperar o passado através dos monumentos que o representam, sendo 

eles «testemunhos irrepreensíveis da história»1 e prolongando, assim, no tempo, a memória e a 

identidade nacional (na sua dimensão individual e colectiva), tornar-se-ia cada vez mais premente, à 

medida que essa consciência se foi tornando mais forte.

O objecto artístico antigo passaria a adquirir o estatuto de referente material do passado, 

tornando-se símbolo do momento histórico a que pertence e permitindo, por outro lado, o próprio 

conhecimento da História.

Num período muito conturbado, após 1789, data da Revolução Francesa, e numa altura em 

que o país se encontrava mergulhado num clima de grande instabilidade e de alguma anarquia, face 

aos rubros revolucionários que se sentiam um pouco por todo o país, assistiu-se, a dado momento, a 

um elevado número de actos de vandalismo e de destruição dos monumentos e edifícios antigos, em 

especial, os que se encontravam identificados com o Antigo Regime, outrora símbolos do poder e da 

                                           
1 Expressão utilizada por Françoise Choay, na sua obra A Alegoria do Património.
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iniciativa das autoridades religiosas e dos reis católicos, do período anterior e que, como tal, 

interessava destruir:

«[…] expressão de poderes e de valores desprezados, encarnados pelo clero, pela monarquia e pela 

feudalidade: manifestação de rejeição face a um conjunto de bens cuja inclusão macularia o património 

nacional, impondo-lhe os emblemas de uma ordem terminada.»2

Por outro lado, a desamortização dos bens da Igreja e da Nobreza deixou sem protecção um 

precioso legado artístico de vários séculos, precisamente numa altura em que a estética do 

Romantismo defendia e exigia essas referências culturais e artísticas.

O interesse e a urgente vontade de preservar e conservar os monumentos históricos 

nacionais, a herança monumental da nação, inspirou e motivou, por outro lado, inúmeros e coléricos

protestos pelo abandono a que tinham sido votados e pelas intervenções desrespeitosas, em especial,

sobre os exemplares da arquitectura medieval, durante muito tempo, esquecidos e desprezados, 

sendo que, por esse motivo, facilmente se compreende que as primeiras reacções tivessem surgido, 

principalmente, no meio literário.

Já em pleno período do Romantismo, alguns poetas e escritores, mais esclarecidos e 

imbuídos de novos ideais, entre eles, Victor Hugo e Montalambert, por exemplo, todos reclamavam 

protecção para os monumentos, considerados herança cultural do passado, uma herança imensa de 

uma nação que importava conservar e recuperar, obra de séculos e séculos de história.

Anos antes, ainda em finais do século XVIII, em França, e na sequência do período que se 

seguira a 1789, surgira uma nova sensibilidade perante a obra material do passado, vista como o 

tesouro artístico de cada nação, criando, em simultâneo, o desejo, não só de o preservar, mas de o 

revelar perante o outro, como manifestação de orgulho e como símbolo e referência identitária, 

passando a ganhar, cada vez mais forma e expressão, a ideia de defesa e de conservação dos 

monumentos históricos, vistos não apenas com o estatuto de ‘antiguidades’, mas num sentido mais 

abrangente, encarados como património artístico, histórico e cultural de uma nação.

Aubin-Louis Millin (1759-1818), um antiquário francês, um erudito em diversos domínios, 

entre eles a arqueologia e a história de arte medieval e clássica, em 1790, na Assembleia Nacional 

                                           
2 CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 2006, p.93. 
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Constituinte, e na apresentação do seu primeiro volume de Antiquités nationales ou Recueil de 

monuments, revelaria o seu enorme e apaixonado interesse pelos monumentos antigos e a sua 

preocupação em procurar encontrar uma forma de os salvar das destruições do tempo e de tudo 

aquilo a que se viram sujeitos, durante séculos e séculos:

«São estes monumentos preciosos que nós desejamos retirar à foice destruidora do tempo […] 

Faremos representar os diversos monumentos nacionais, tais como antigos castelos, abadias, 

mosteiros, enfim, todos aqueles que possam narrar os grandes acontecimentos da nossa história.»3

Sendo uma ‘recriação’ da história que emana de visões essencialistas do passado, a 

permanência da nossa herança histórica poderia garantir uma continuidade no tempo e assegurar, 

conscientemente, a perenidade da nossa memória colectiva, como mensagem personalizada, como 

construção identitária.

A sensibilidade romântica que preconizava um regresso ao estado natural, às origens (ao 

‘primitivismo’), obrigar-nos-ia a recuar no tempo e iria procurar no período medieval as raízes 

históricas e culturais de uma nação.

Os monumentos antigos e, em particular, as ruínas medievais, adquiriam, assim, um novo 

estatuto, símbolos de uma nação e de uma história ou passado que se desejava perpetuar e enobrecer, 

e considerados os primeiros vestígios de um património arquitectónico, testemunho «irredutível da 

especificidade do génio nacional».

Sensivelmente na mesma altura, ainda que evoluindo, posteriormente, de forma muito 

distinta, em Portugal,  após  o terramoto  de  1755, que  havia destruído toda a cidade de  Lisboa, 

tendo-se perdido alguns dos monumentos mais importantes da capital e, mais tarde, com as invasões 

das tropas de Napoleão Bonaparte, que levaram ao saque de inúmeras obras de arte, além da onda de 

destruição em alguns dos antigos monumentos nacionais, foram alguns dos acontecimentos mais 

importantes que contribuíram, em muito, para a perda (nalguns casos, de forma irrecuperável) de 

todo um legado artístico de séculos de história, representativo da identidade e da memória histórica 

da nossa nação. 

                                           
3 Idem, ibidem, p.86.
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A situação de ruína e de degradação do nosso património arquitectónico, que se ia agravando, 

com o passar do tempo, foi de tal forma gritante que mereceu, à semelhança do que acontecera em 

França, a atenção e a indignação dos homens de cultura e de intelectuais daquele tempo, em parte, 

também pelo acentuar de uma maior consciencialização face à importância que os monumentos e os 

vestígios históricos passaram a adquirir.

Tendo sido dois dos primeiros autores a se preocuparem com o destino dos nossos 

monumentos, e pela firmeza e severidade das suas críticas, Alexandre Herculano e Almeida Garrett

assumiram, neste período, um papel decisivo, tendo dado início a uma nova atitude face ao valor 

atribuído aos nossos monumentos, lamentando o total desrespeito pela mais importante herança do 

passado e que, no presente, interessava preservar.

O desalento e a preocupação revelados por parte de Alexandre Herculano, perante um 

património cultural e histórico que urgia defender e salvaguardar e, sobretudo, em nome da defesa 

dos valores nacionais, nunca o impediram de bramir contra a situação de declínio e decadência que se 

havia instituído no país e que parecia reflectir-se a todos os níveis.

Ainda que fosse interessante, mas dado o limite que nos é imposto (pois seriam muitos os 

exemplos que poderíamos aqui apresentar), vejamos o que Herculano nos diz, numa das páginas do 

segundo volume dos Opúsculos, num artigo publicado, no ano de 1838, com o título «Monumentos 

Pátrios»:

«É contra a índole destruidora dos homens de hoje que a razão e a consciência nos forçam a erguer a 

voz e a chamar, como o antigo eremita, todos os ânimos capazes de nobre esforço para nova cruzada. 

Ergueremos um brado a favor dos monumentos da história, da arte, da glória nacional, que todos os 

dias vemos desabar em ruínas. Esses que julgam progresso apagar ou transfigurar os vestígios 

venerandos da antiguidade que sorriam das nossas crenças supersticiosas; nós que sorriremos também, 

mas de lástima, e as gerações mais ilustradas que hão-de vir decidirão qual destes sorrisos significava a 

ignorância e a barbaridade, e se não existe uma superstição do presente como há a superstição do 

passado. A mais recente quadra de destruição para os monumentos, tanto artísticos como históricos, 

de Portugal, pode dividir-se em duas épocas distintas. Acabou uma: a outra é aquela em que 

vivemos.»4

No fundo, e como o próprio autor diria, também, a dado momento, a sua finalidade era 

apenas a de «erguer um brado a favor dos monumentos da história, da arte, da glória nacional», além 

                                           
4 HERCULANO, Alexandre, «Monumentos Pátrios», Opúsculos, tomo II, Viúva Bertrand & C.ª – Chiado, Lisboa, 
1873-1908, pp.6-7.
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de procurar denunciar o «instinto bárbaro, a malevolência selvagem, a filosofia da brutalidade»5, que 

presidiu à destruição e desaparecimento de muitos dos nossos monumentos históricos.

Na verdade, em Herculano, esta consciência e preocupação em salvaguardar e conservar o 

património cultural nacional assume um lugar premente na sua obra. 

Ao mesmo tempo que textos de maior alento eram consagrados a descrever, com alguma 

minúcia, as consequências graves resultantes da destruição do património nacional, em O Panorama, 

por exemplo, iam sendo divulgados os textos que, mais tarde, viriam a constituir alguns dos 

‘momentos’ que encontramos em Lendas e Narrativas, e onde corre a vigorosa e vivaz mensagem de 

Herculano em prol dos monumentos históricos.

Assim, em «O Castelo de Faria», publicado em 1838, em O Panorama, encontramos, desde 

logo, o seguinte comentário:

«Este antigo castelo tinha recordações de glória. Os nossos maiores, porém, curavam mais de praticar 

façanhas do que conservar os monumentos delas. Deixaram, por isso, sem remorsos, sumir nas 

paredes de um claustro pedras que foram testemunhas de um dos mais heróicos feitos de corações 

portugueses.»6

De facto, o exemplo acima referido traduz, com clareza, o lamento sentido de Alexandre 

Herculano face à irresponsabilidade e inconsciência com que a sociedade sua contemporânea encarava

a destruição do património arquitectónico e cultural do seu país.

Contudo, para combater a passividade e indiferença da sua geração, no que respeita a 

salvaguarda do espólio cultural e artístico da nação, Herculano não se furta, igualmente, a explicar, 

em termos gerais, a importância que os monumentos do passado têm no presente e no futuro. É o 

que podemos constatar em «Duas épocas e dois monumentos ou a granja real de Mafra», onde o 

autor nos diz que, em cada monumento ou edifício, se poderia encontrar uma verdadeira lição e uma 

página da nossa História:

«Um grande edifício, fosse qual fosse o destino que seu fundador lhe quisesse dar, é sempre e de 

muitos modos um livro de história […] Os castelos, os templos, e os palácios, tríplice género de 

                                           
5 Idem, ibidem, p.7.
6 Idem, «O Castelo de Faria», Lendas e Narrativas, tomo I, Pref. e revisão de Vitorino Nemésio, Verificação de texto e 
notas por António C. Lucas, Venda Nova, Livraria Bertrand, 1980, p.191.
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monumentos que encerra em si toda a arquitectura da Europa moderna, formam uma crónica imensa, 

em que há mais história que nos escritos dos historiadores.»7

Curiosamente, no seu tempo, Alexandre Herculano nunca foi devidamente compreendido e

o vigor da sua mensagem não chegou a ser, por vezes, suficiente para abalar preconceitos 

estabelecidos ou ameaçar a ordem já instalada. 

No entanto, ainda nos dias de hoje, continua a merecer o nosso interesse e entusiasmo, 

sobretudo, pela vivacidade e fulgor com que a sua pena desenhou os caracteres certos, e a forma 

desinteressada, mas sempre apaixonada com que se entregou a todas as suas causas.

Também Almeida Garrett, por seu lado, não ficaria indiferente à forma como os nossos 

monumentos estavam a ser vandalizados, numa onda de destruição que parecia grassar um pouco por

todo o país. 

Por um lado, esta situação compreendia-se e justificava-se à luz daqueles que, ou se 

confinavam a um estado de profunda letargia, ou pela ineficácia das autoridades que pareciam 

comprazer-se na destruição dos monumentos que lhes tinham sido legados, como herança dos seus 

antepassados:

«Santarém é um livro de pedra, em que a mais interessante e mais poética parte das nossas crónicas 

está escrita […] mas esse povo caiu em infância; deram-lhe o livro para brincar; rasgou-o, mutilou-o, 

arrancou-lhe folha a folha, e fez papagaios e bonecas, fez carapuços com elas. Não se descreve por 

outro modo o que esta gente, chamada governo, chamada administração, está fazendo e deixando 

fazer há mais de um século em Santarém. As ruínas do tempo são tristes, mas belas; as que as 

revoluções trazem ficam marcadas com o cunho solene da História. Mas as brutas degradações e as 

mais brutas reparações da ignorância, os mesquinhos consertos da arte parasita, esses profanam, tiram 

o prestígio. Tal é a impressão que me faz esta terra.»8

Num outro momento na sua obra, num tom um pouco mais grave e, insurgindo-se, de forma 

veemente, contra a destruição e abandono de alguns dos mais importantes e emblemáticos 

monumentos e lugares históricos da cidade de Santarém, numa situação que, lamentando 

profundamente, se ia agravando com o passar do tempo:

                                           
7 Idem, «Duas épocas e dois Monumentos ou a granja real de Mafra», Opúsculos, tomo IV, 1ª edição, Lisboa, Tavares 
Cardoso & Irmão – Editores, 1898, pp.4-5.
8 GARRETT, Almeida, Viagens na minha terra, Colecção Obras Completas, II, Lisboa, Discolivro, Lda, 1983, pp.170-171.
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«Já me enfada Santarém; já me cansam estas perpétuas ruínas, estes pardeiros intermináveis, o aspecto 

desgracioso destes entulhos, a tristeza destas ruas desertas. […] Da bela igreja gótica fizeram uma 

arrecadação militar; andou a mão destruidora do soldado quebrando e abolando esses monumentos 

preciosos, riscando a baioneta pelo verniz mais polido e mais respeitado desses jazigos antiquíssimos; 

os lavores mais delicados esmoucou-os, degradou-os. Levantaram as lajes dos sepulcros e, ao som da 

corneta militar, acordaram os mortos de séculos, cuidando ouvir a trombeta final […] Malditas sejam 

as mãos que te profanaram, Santarém; que te desonram, Portugal; que te envileceram e degradaram, 

nação que tudo perdeste, até os padrões da tua História!»9

Na verdade, Alexandre Herculano e Almeida Garrett nunca encarando o passado com uma 

nostalgia perniciosa, procuraram sempre clamar por mudança, incitando os seus contemporâneos a 

seguir o seu exemplo e a lançarem mão do seu empenho e a se transformarem, eles mesmos, em 

‘guardiães’ da História. Dois autores que seguindo a filosofia de defesa e exaltação dos bens culturais, 

sobretudo, dos monumentos, tomaram uma posição pública de destaque na defesa e valorização do 

património histórico nacional.

Anos mais tarde, em pleno final do século XIX, e seguindo um caminho muito semelhante, 

Ramalho Ortigão10 seria outro dos autores que também mais se iria insurgir contra a situação em que 

se encontravam a maioria dos nossos monumentos nacionais, revelando, ao longo do tempo, um

interesse crescente por questões de património e, em particular, pelo nosso património histórico e 

artístico.

No opúsculo que seria publicado em 1896, «O Culto da Arte em Portugal», uma das suas 

obras mais importantes e mais surpreendentes, se tivermos em conta a altura e as circunstâncias em 

que surgiu, as questões sobre o património artístico e histórico nacional, vítima de aflitivo desprezo e 

incúria, são minuciosamente analisadas por Ramalho Ortigão, não sendo de surpreender que aí se 

encontrem, a nosso ver, algumas das mais encantadoras páginas de toda a sua obra.

 A este respeito, Joaquim Costa, num texto que publicaria em 1937, chamaria a atenção para 

o facto de Ramalho Ortigão ter revelado sempre um gosto e um interesse muito particular pela arte e 

pelo património nacional:

                                           
9 Idem, ibidem, p.237.
10 Em determinado momento, Joaquim Costa diria o seguinte: «Se a restauração dos monumentos nacionais não se 
originou na veemente e calorosa propaganda deste honrado escritor, podemos, contudo, afirmar, sem receio de que nos 
desmintam, que ela contribuiu largamente para que um dia, embora um pouco mais tarde, se levasse a cabo a mais bela 
missão de resgate e depuração das nossas antigas vergonhas», in COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, o precursor do 
Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, p.61.
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«[…] o seu afecto à terra se completou e enobreceu com o amor mais sentido e fervoroso a todos os 

documentos e relíquias do passado, símbolos eternos da nossa história imorredoira, padrões da glória 

portuguesa – agora mais renascida do que nunca – e túmulos sagrados dos nossos venerandos 

navegadores e cavaleiros […] O Culto da Arte em Portugal era além de uma lição era um libelo, dado que 

ensinava e ‘castigava’ ao mesmo tempo, mas contendo páginas de uma nobreza estética, 

verdadeiramente dignificadora.»11

A necessidade e urgência em salvaguardar e preservar os nossos monumentos nacionais, face 

ao abandono a que muitos deles haviam sido votados, e ciente de que tal situação, além de se ir 

agravando, progressivamente, com o passar do tempo, revelava também, por outro lado, a ignorância 

e leviandade por parte de uns ou a incompetência e irresponsabilidade por parte de outros, em 

especial, pelas entidades locais e pelos particulares, bem como pelos organismos oficiais que, agindo 

com indiferença, se decidiam, nalguns casos, pela destruição parcial de alguns monumentos ou pela 

deturpação de outros, justificando a sua actuação e atitude apenas por motivações, única e 

exclusivamente, do foro pessoal:

«No castelo de Leiria, que, tendo sido construído como casa e museu pelo rei mais artista, mais poeta 

e mais sábio do seu tempo, constitui um documento, único talvez na Europa, de arqueologia romana e 

da vida de corte na Idade-Média, certos festeiros em noite de gala, derribam a colunata do eirado 

principal para dar campo a um efeito de luminárias e de pirotécnica.»12

«[...] havia uma ponte [em Ponte de Lima] […], em parte romana, em parte gótica, era revestida de 

ameias e intestada por dois castelos ogivais. A vereação, com o motivo de desafogar a vista sobre as 

suas margens do rio, manda demolir os castelos e serrar as ameias da aludida ponte.»13

Nestes dois exemplos fica, aliás, bem presente, à semelhança do que acontece em tantos 

outros, e que nos são apresentados ao longo da sua obra que, para Ramalho Ortigão, a situação seria 

tão crítica que não seria possível, por esse motivo, naquele momento, conseguir «dar à arte 

portuguesa o lugar que lhe compete na história geral da nacionalidade, na orientação do sentimento 

colectivo do povo, no conjunto dos elementos de impulsão e progresso»14. 

                                           
11 Idem, ibidem.
12 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.67.
13 Idem, ibidem, pp.66-67.
14 Idem, ibidem, pp.171-172.
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Na verdade, é com algum desagrado e consternação que Ramalho nos diz, a dado momento 

que, face à realidade que tinha diante dos seus olhos e que, infelizmente, conhece de perto, levaria 

muito tempo a enumerar todos os delitos que haviam sido cometidos e perpetrados em alguns dos 

mais importantes monumentos arquitectónicos da nação, «os quais assinalam e comemoram os mais 

grandes feitos da nossa raça, sendo assim por duplo título, já como documento histórico, já como 

documento artístico, quanto há, sobre a terra em que nascemos, mais delicado e precioso para a 

honra, para a dignidade, para a glória da nossa pátria»15, tal era o número elevado de exemplos que 

ocorriam um pouco por todo o país.

Contudo, como veremos ao longo deste capítulo, o autor não se limitou a um mero lamento, 

mas procurou, sobretudo, revelando largamente a quantidade de situações que se descobriam pelo 

país, em que os monumentos e o património artístico nacional, de uma forma geral, se encontrava 

votado ao abandono ou era alvo dos mais impensáveis e vis actos de vandalismo, alertar para a 

necessidade urgente em se conservar e salvaguardar todo um património cultural, testemunho vivo 

de um passado e herança histórica e artística de uma nação.

Constituindo os monumentos nacionais a herança e memória colectiva legada pelos nossos

antepassados, procurar defender e conservar os vestígios do passado, em especial, os monumentos 

nacionais que, entretanto, haviam adquirido estatuto e valor simbólico, como forma de preservar a 

memória da nação e, de certa forma, a sua identidade (perpetuando o sentimento de orgulho e 

superioridade nacional), surge em pleno período do Romantismo um novo conceito que, dado o 

universo em que se inscreve, ganha cada vez mais forma e expressão: a ideia de restauro16.

Porém, não deixa de ser curioso que, nesse sentido e, segundo as especificidades e 

singularidades de cada nação, na sua relação com o conceito de monumento e de património 

                                           
15 Idem, ibidem, p.25.
16 Jean François Champollion, um estudioso apaixonado pelos estudos egípcios e, em especial, pelo estudo dos 
hieróglifos, nas suas descobertas no campo da arqueologia, em particular, nos estudos que desenvolveu no campo da 
egiptologia, e pelo notável trabalho que alcançou ao decifrar, pela primeira vez, o significado dos hieroglíficos, através das 
inscrições que encontrara na conhecida Pedra de Roseta (e que, actualmente, se encontra no Museu de Londres), cujas 
inscrições se encontravam em três línguas: os hieróglifos, demótico e grego. A partir desta descoberta, o arqueólogo 
abriu caminho, num primeiro momento, no início do século XIX, para uma nova visão do mundo da arte, em termos 
gerais, e dos monumentos, de um modo muito particular, colocando, pela primeira vez, de forma evidente, a 
institucionalização do conceito de monumento histórico, pela desmistificação dos enigmas que haviam permanecido, 
durante séculos, indecifráveis e envoltos num obscurantismo que não permitia um conhecimento mais profundo e real da 
História. Para este autor, partindo do princípio de que «todos os monumentos, ainda os mais comuns e os mais 
grosseiros, contêm factos cujo conjunto é como a estatística moral das sociedades extintas», faria todo o sentido 
introduzir um novo critério de avaliação e de observação, de que resultaria uma forma diferente de encarar a «obra 
material do passado», a partir  da qual se poderia falar, igualmente, de um novo conceito, o de restaurar. 
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histórico, a ideia de restauro tenha também assumido, mediante interpretações diferentes, face a 

posicionamentos igualmente diferentes, orientações contrárias e distintas entre si. 

Por um lado, alguns autores defendiam a conservação do monumento, mas procurando 

restituir-lhe o esplendor de outrora, devolvendo-lhe a sua natureza e forma original, mesmo que tal 

exigisse alterações de fundo no edifício. 

Por outro lado, e numa óptica completamente diferente, aqueles autores que entendiam que 

o restauro de um monumento, em si, alteraria, de imediato, a sua verdadeira ‘essência’.

No   primeiro caso, assumiria   um lugar de   relevo   Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

(1814-1879), um erudito mestre a quem muito se deve o ensino da arqueologia e das artes, 

historiador, desenhador exímio e um literato. 

Seguindo, no essencial, as suas ideias, teria, contudo, mais tarde, completado e ampliado os 

preceitos e princípios defendidos pelo programa elaborado por Vitet17, que os enunciara anos antes,

no campo e teoria do restauro.

Nomeado responsável pelas grandes obras de restauro em França, destacou-se, sobretudo, 

pelos trabalhos executados em Notre-Dame de Paris e no castelo de Pierrefonds, este último, sem 

dúvida, o seu mais bem acabado projecto a nível do restauro.

Os seus estudos e escritos eram muito completos e adquiriram grande importância, 

sobretudo, no que diz respeito à protecção dos monumentos nacionais de cada nação. É o próprio 

Ramalho Ortigão que, a dado momento, nos diz o seguinte:

«Conhecidos os livros de Viollet-le-Duc, estudados com tão paciente laboriosidade, escritos com tão 

lúcido e penetrante engenho, e conhecida a legislação europeia baseada nesses estudos tão completos e 

                                           
17 Ludovic Vitet, nomeado inspector-geral dos monumentos históricos em 1830, em França, criou o programa das 
restaurações arquitectónicas que serviu de modelo e foi seguido por outras nações, como a Espanha, a Inglaterra, a Itália, 
a Bélgica ou a Alemanha. Curiosamente, a acção e influência de Vitet foi muito mais abrangente do que a mera 
apresentação de uma obra ou de estudos sobre restauro. Em conjunto com Merimée, e em viagens de reconhecimento 
que empreendiam pelo país, estes dois autores colocam, talvez pela primeira vez, a questão sobre a prática específica dos 
arquitectos dos monumentos históricos, visando, sobretudo, questionar a preparação que estes profissionais adquiriam 
durante o seu percurso académico, tendo concluído que, muitos deles, não eram suficientemente especializados nem 
detinham os saberes técnicos e científicos necessários, em matéria de restauro de monumentos e construções medievais. 
Não surpreendia que, desse modo, tanto Vitet como Merimée tivessem encontrado inúmeros exemplos onde os erros 
eram tão comuns como gritantes, dada a ignorância de quem os havia executado: «Não basta decidir em princípio que se 
restaure os monumentos com um espírito histórico a partir de então. Tem de haver arquitectos bastante versados na 
história da arte para não se cometer nem inépcias, nem contra-sensos, uma vez que o estudo desses monumentos é 
objecto, quase exclusivo, do ensino da nossa escola e a arte dos restauros é precisamente um dos exercícios ao qual os 
alunos se entregam com maior sucesso. Mas, no que diz respeito à Idade Média e aos nossos monumentos nacionais, vós 
não tendes mais do que noviços», in VITET, L., Études sur les beaux-arts, t.1, p.292; in CHOAY, Françoise, A Alegoria do 
Património, Lisboa, Edições 70, 2006, p.149. 
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tão perfeitos, a questão puramente administrativa de dar aos monumentos nacionais de cada povo a 

protecção que se lhes deve.»18

Curiosamente, a sua formação classicista e a sua consciência cultural levaram-no, sobretudo, 

a estudar o estilo gótico, uma vez que muitas das obras que teve de restaurar seriam nesse estilo 

arquitectónico.

Embora seja inquestionável o papel que este arquitecto desempenhou no campo dos restauros 

monumentais, tendo dado início, inclusive, a um novo período marcado por uma nova abordagem 

sobre o monumento, contudo, encontrou alguns opositores que depressa lhe encontraram ‘vícios’ e 

contradições, levando a que as suas ideias tivessem sido colocadas em causa.

Viollet-le-Duc cuidava que existia uma ligação estreita entre a consciência da identidade de 

cada monumento e a dos seus criadores, pelo que, na sua opinião, restaurar um edifício era, acima de 

tudo, impedir a sua destruição e, por conseguinte, o seu desaparecimento.

Nesse sentido, Viollet-le-Duc entendia ser possível e justificável, em caso da não existência 

de um plano inicial ou de indicações precisas, por parte do arquitecto responsável, a respeito do 

monumento em causa, poder-se adoptar como estilo aquele que mais conviesse ao arquitecto 

restaurador, colocando assim nas suas mãos o direito de escolha. 

Esta orientação, pela forma como é enunciada, permitia ao arquitecto, mediante a sua 

ideologia e expressão pessoal, fazer uso exclusivo da sua criatividade e veia fantasista. 

Não admira que, por essa razão, Viollet-le-Duc tivesse sido severamente criticado pelos 

trabalhos de restauro que realizara, por exemplo, em Notre Dame ou em Pierrefonds, pelas 

reconstituições fantasistas e acrescentos, muitos das vezes, heteróclitos19 e pela adopção e apropriação 

de elementos estilizantes, inesperados e despropositados, aos olhos de alguns arquitectos, críticos e 

historiadores de arte.

                                           
18 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.24.
19 Embora não seja nossa intenção alargar, em demasia, o tema aqui desenvolvido, dada especificidade do assunto que 
temos vindo a desenvolver, por mera curiosidade, não deixa de ser interessante, ainda que apenas como nota 
suplementar, referir na área da arquitectura, e num período subsequente, a importância e o impacto que teve a obra de 
um dos mais geniais arquitectos de todos os tempos, na nossa opinião, que pela sua originalidade, enquanto criação 
artística, e pelo misterioso intrínseco de todo o seu génio, revolucionou a arte, num sentido amplo e total, quebrando e 
aniquilando alguns valores estabelecidos: Gaudí. Curioso é o facto, e é esse também um dos motivos porque é referido, 
de num primeiro momento, as suas leituras se terem centrado e, no fundo, os estudos teóricos que serviram de base e lhe 
concederam os fundamentos e elementos ideológicos necessários, nas obras teóricas de Viollet-le-Duc, para além, como 
será compreensível, de outros autores e mestres que o instruíram e que lhe formaram o espírito e personalidade. 
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A este respeito, e contrariando o princípio defendido pelo erudito francês, e em particular, o 

«intervencionismo» que caracterizava a sua prática e a sua doutrina, William Morris diria o seguinte:

«Preservar os edifícios antigos significa conservá-los no próprio estado em que nos foram 

transmitidos, reconhecíveis, por um lado, enquanto relíquias históricas, e não como as suas cópias e, 

por outro lado, enquanto obras de arte executadas por artistas que teriam sido livres para trabalhar de 

outra forma se assim o tivessem desejado.»20

Por outro lado, a partir dos seus escritos sobre a prática de restauro e sobre as suas 

intervenções, relativamente aos monumentos franceses, resultava, em particular, o conhecido 

preceito e definição que Viollet-le-Duc dera sobre restauro:

«Restaurar um edifício é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca ter existido num dado 

momento»21

No entanto, e como mais tarde se viria a perceber e a concluir, além do que já foi sendo 

referido, tal entendimento iria colidir com a teoria da unidade de estilo, uma vez que seria quase 

impossível procurar adivinhar o que o primeiro arquitecto teria planeado e projectado para 

determinado monumento. 

Como se sabe, e à semelhança de muitos dos grandes monumentos construídos em toda a 

Europa, não seria possível determinar, com exactidão e rigor, num período de tempo definido, a 

origem e a verdadeira identidade dos seus construtores. 

Por exemplo, relativamente ao estilo gótico, secundada pela opinião e pela posição que 

adoptaram, perante esta questão, dois ilustres autores, o arquitecto inglês Hope e o alemão Leipzig, 

além de assumirem a dificuldade ou mesmo impossibilidade de determinar a identidade dos 

construtores de determinados monumentos, eram da opinião que tal ficaria a dever-se ao facto de, 

neste período, as associações maçónicas, ou as conhecidas confrarias dos ‘pedreiros-livres’, terem 

assumido um lugar de suma importância, neste contexto. Teriam sido, no fundo, eles os verdadeiros 

construtores das grandes catedrais e monumentos na Europa, neste período.

                                           
20 MORRIS, W., «The Restoration of ancient buildings», The Builder, 28 de Dezembro de 1878; in CHOAY, Françoise, 
A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 2006, pp.151-152.
21 VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XVe au XVIe siècle, Paris, Morel et Co., 1854-868; in 
CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 2006, p.131.
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Em algumas das suas páginas, no opúsculo «O Culto da Arte em Portugal», Ramalho Ortigão 

desenvolve cuidadosamente este assunto, apresentando não só os argumentos de Hope e de Leipzig, 

mas também elucidando o leitor sobre toda uma série de questões que se prendem não só com a 

maçonaria e com as regras de conduta e rituais a que estavam sujeitos os seus membros, mas, 

sobretudo, pelo seu contributo inegável no campo da arquitectura e da arte.

Segundo Ramalho Ortigão, e seguindo as ideias de Leipzig, as associações maçónicas, essa 

«grande companhia edificadora de monumentos religiosos, de catedrais e de mosteiros, mobilizada 

numa campanha de arte através do norte da Europa»22, seriam formadas por homens ligados à arte, 

oriundos dos mais variados locais, mas que no seu conjunto formavam uma só corporação:

«[…] como os conventos e sobretudo as lojas dos pedreiros-livres se compunham de cidadãos de todos 

os países, que reconheciam a supremacia da igreja romana, não seria possível determinar 

positivamente os inventores do estilo ogival quando mesmo se houvesse descoberto o lugar preciso do 

seu berço. Em toda a parte onde aparecem as primeiras amostras desse estilo elas não são obra de 

indivíduos de um país determinado, mas sim de uma congregação encerrando no seu grémio homens 

de todas as nações.»23

«[…] às associações maçónicas, que elas se compunham de homens de arte de todos os países 

formando uma só corporação dirigida por um ou por vários chefes. Protegidos por privilégios ou 

cartas patentes emanadas das autoridades eclesiásticas e seculares, empreendiam as maiores 

construções em toda a Europa e são autores desses magníficos edifícios chamados góticos […] As 

associações aludidas compunham-se de arquitectos e de obreiros italianos, alemães, flamengos, 

ingleses, escoceses e até gregos.»24

No fundo, e reiterando um pouco a ideia já apresentada, seria praticamente impossível 

determinar, com exactidão, o nome do arquitecto responsável pela construção de determinado 

monumento, em determinado período, uma vez que a sua própria ‘história’ não o permitiria fazer. 

Além disso, na maioria dos casos, desconhecia-se quase em absoluto o plano original25.

Ainda que algumas das suas teses tenham sido, mais tarde, postas em causa, não só pelo seu 

«radicalismo», mas também por alguma incoerência demonstrada em algumas das suas posicões, a 

                                           
22 Idem, ibidem, p.51.
23 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa  I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.44.
24 Idem, ibidem, p.49.
25 Ramalho Ortigão, a dado momento, chega mesmo a referir que, na maioria das vezes, o projecto ou plano de 
construção era ‘rabiscado’ no chão, servindo apenas de guia de orientação para o arquitecto e mestre de obras. Não 
surpreende, por esse motivo, que desconheçamos a maioria dessas ‘plantas’, uma vez que nunca chegaram até nós.
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obra de Viollet-le-Duc constituiu, sem sombra de dúvida, um dos mais valiosos e louváveis 

contributos dados, não só à Arte, mas sobretudo abrindo caminho para uma nova atitude perante o 

passado e, em particular, perante os monumentos nacionais. Não surpreende que, por essa razão, as 

suas ideias tenham, apesar de tudo, conseguido permanecer, durante largas décadas, em alguns 

países, como sendo o paradigma a seguir. 

Numa outra perspectiva, visivelmente contrária à anterior, iria destacar-se John Ruskin

(1819-1900), um escritor inglês que, desde cedo, demonstrou um interesse particular pela 

arquitectura, revelando um notável sentido crítico e estético, que se iria reflectir em algumas das suas 

obras.

Seguindo um caminho totalmente distinto do seu antecessor, Ruskin entendia e, em primeiro 

de tudo, que um edifício ou monumento erigido como memória viva de um passado, que 

representava a nossa identidade e que persistia no tempo, ao longo de gerações, era a herança 

colectiva e histórica de uma nação, pelo valor intrínseco que lhe era inerente, e era essa 

temporalidade e essa antiguidade que o eternizava na História e garantia a nossa própria continuidade

no momento presente:

«[…] the greatest glory of a buiding is not in its stones, nor in its gold. […] Its glory is in its Age, and 

in that deep sence of voicefulness, of stern watching, or mysterious sympathy, nay, even if approval 

or condemnation, which we feel in walls that have long been washed by the passing waves of 

humanity.»26

«[…] the strength [of past buildings] which, through the lapse of seasons and times, and the decline 

and birth of dynasties […], connects forgotten and following ages with each other and half constitutes 

the identity, as it concentrates the sympathy of nations.»27

Sendo assim, na sua opinião, restaurar seria destruir quase por completo o monumento, 

seria falseá-lo, pelo que se deveria manter no estado em que encontrasse, mesmo que estivesse em 

ruínas, pois isso era um sinal próprio do evoluir dos tempos, devendo manter-se como tal totalmente 

intocável. 

No fundo, o que o autor defendia era o princípio da ‘intocabilidade’ do monumento como 

processo histórico:
                                           
26 RUSKIN, J., «The Lamp of Memory», The Seven Lamps of Architecture, Londres, Ed. J. M. Dent and Sons, 1956, 
pp.87-88, 233.
27 Idem, ibidem; in CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 2006, p.146.
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«Nós não temos o mínimo direito de o fazer. Eles pertencem, em parte, aos que os edificaram, em parte ao 

conjunto de gerações humanas que nos seguirão.»28

A preocupação deste autor com o património ficaria, sobretudo, presente em duas das suas 

obras: The Seven Lamps of Achitecture (1849) e The Stones of Venice (1851-1853), esta última, uma obra 

em três volumes.

Na primeira, Ruskin insurge-se com veemência contra o que considerava ser um atentado 

criminoso contra o património arquitectónico: a restauração de edifícios antigos sem qualquer 

respeito pelo traçado original.

Para Ruskin, a solução passaria por prevenir a destruição de qualquer tipo de monumento ou 

edifício antes que este ficasse reduzido a ruínas, pois só assim seria possível, na sua opinião, evitar que 

gerações vindouras perdessem para sempre o contacto com o legado que lhes deixaram os seus 

antepassados. Apagar os vestígios do passado era, pois, para este crítico, o mesmo que condenar a 

pátria a um periclitante destino.

Na segunda obra, The Stones of Venice, o apelo do crítico inglês a uma urgente mudança de 

atitude, no que diz respeito à destruição de espólios do passado é, porventura, mais forte. 

O sentido de comoção e, simultaneamente, de lamento pelo que se sucede na bela cidade de 

Veneza, pelo facto de muitos dos edifícios existentes terem sido alvo de sucessivas restaurações que, 

por vezes, aboliram e destruíram por completo o seu traçado original, iria transparecer, de forma 

sentida, na sua escrita.

Por último, numa outra perspectiva, mas que Ramalho Ortigão não desenvolverá na sua 

obra, de forma directa, embora por dedução, ao lermos algumas das suas opiniões e críticas presentes

ao longo das suas páginas, se perceba uma certa identificação, pelo menos, no essencial, com a 

posição de Camilo Boito (1836-1914), um arquitecto, escritor e crítico de arte italiano.

Este autor, em finais do século XIX, numa altura em que, lentamente, se começava a 

questionar alguns dos princípios que Viollet-le-Duc defendera, no campo do restauro de 

monumentos, adquire algum relevo, em especial, pela posição que assumiu, definindo claramente 

determinada ideia ou tese, segundo as directivas para a conservação e restauro de monumentos.

                                           
28 RUSKIN, J., «The Lamp of Memory», The Seven Lamps of Architecture, Londres, Ed. J. M. Dent and Sons, 1956; in 
CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património, Lisboa, Edições 70, 2006, p.130.
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Na verdade, as suas competências e a formação que adquirira, a nível inicial, conferiram-lhe, 

de certa forma, uma visão e uma perspectiva, ainda que mais moderada, pelo menos, mais ampla e

moderna. 

As suas ideias ou o seu entendimento sobre restauro iria funcionar como uma espécie de 

síntese das duas teorias apresentadas anteriormente, quer por Viollet-le-Duc, quer por Ruskin.

Ou seja, no fundo, ele iria criticar tanto o exagero das obras de restauro executadas de 

forma arbitrária e sem critério absolutamente justificado e, por outro lado, o excesso defendido por 

Ruskin, bem como a sua intransigência, em querer manter o estado de ruína dos edifícios e dos 

monumentos, mesmo que tal atitude resultasse na destruição e desaparecimento progressivo, ainda 

que lentamente, dos próprios monumentos.

Camilo Boito, por sua vez, entendia que se deveria valorizar, sobretudo, a historicidade do 

monumento, pois que ele deveria ser o reflexo do próprio evoluir do tempo e da própria história. 

Como tal, o arquitecto restaurador deveria respeitar os estilos e vestígios de cada época aí presentes e 

não suprimindo-os ou acrescentando elementos, conforme o seu gosto.

Por outro lado, propunha a coexistência de estilos diferentes num mesmo monumento ou 

edifício, mas sem procurar uma unidade de estilo, assim como entendia que se deveria diferenciar, 

claramente, o que era antigo do que havia sido introduzido como novo, eliminando assim os vestígios 

históricos falsos.

Também em Portugal, em finais do século XIX, embora não questionando o valor inegável 

do trabalho desenvolvido pelo arquitecto e teórico francês, alguns autores, como é o caso de 

Ramalho Ortigão e de Gabriel Pereira, viram nos princípios defendidos por Viollet-le-Duc alguma 

impossibilidade prática em conceder unidade de estilo ao edifício ou monumento, pelo simples facto 

de se optar por eliminar, suprimir ou acrescentar elementos ou vestígios artísticos de um 

determinado estilo, de uma determinada época e por uma mera questão de gosto.

Ramalho Ortigão entendia que se limitava, de alguma forma, a ideia por si aceite de que o 

restauro deveria restituir a pureza do plano original, ou seja, o edifício ou monumento deveria 

preservar-se em toda a sua dimensão histórica, respeitando os vestígios de cada época e de cada 

período:
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«A lacuna arquitectural de um monumento não tem mais nem menos importância que a lacuna de um 

códice. E ninguém preenche lacunas literárias, como ninguém deve preencher lacunas 

arquitectónicas.»29

A conservação e preservação dos monumentos era, para o autor, uma prioridade e um dever, 

mas considerava o restauro apenas uma solução, em casos de absoluta necessidade, e por isso mesmo, 

devendo ser rara a sua aplicação:

«Repugna, além de tudo ao nosso espírito estabelecer ou aceitar o princípio de demolir o que quer 

que seja por impulso de uma preferência estética, de carácter pessoal, e portanto de valor falível, 

excessivamente limitado e restrito. Cremos menos perigosa a regra, que também pode falhar por 

absoluta, de que em arquitectura tudo o que está está bem.»30

Quando se pretender, por exemplo, concluir um edifício, entendia o autor, que tal deveria 

ser recusado, «qualquer que seja a sua importância histórica ou artística», excepto se o fim a que se 

destinava assim o justificasse.

Sendo assim, tornava-se imperioso possuir uma visão de conjunto e um conhecimento mais 

alargado e mais profundo do monumento a restaurar, bem como dos princípios de arquitectura, num 

sentido mais amplo.

Num artigo publicado em 1895, na revista Arte Portugueza, Gabriel Pereira diria que, para o 

estudioso francês, Viollet-le-Duc, que havia estabelecido a sua teoria sobre o restauro de 

monumentos históricos (Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI e au XVI e siècle), restaurar 

um edifício não era «conservá-lo, repará-lo, ou refazê-lo», mas sobretudo procurar «estabelecê-lo 

num estado completo, que é possível que nunca tenha existido»31. Por outro lado, segundo o mesmo 

crítico, teria sido essa a teoria que o arquitecto francês procurou colocar em prática em algumas das 

grandes obras que executara, como foi o caso do castelo de Pierrefonds:

«O espírito tende a achar a verdade, a obter o conhecimento exacto. Os estudos históricos, o 

empenho no descobrimento das origens, das fontes, das raças, dos idiomas, das produções artísticas, 

têm obrigado também à crítica dos antigos monumentos, e levado os espíritos a este desejo natural de 

                                           
29 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.242.
30 Idem, ibidem, pp.250-251.
31 PEREIRA, Gabriel, «Restaurar e Conservar», in Arte Portugueza, Revista de Archeologia e Arte Moderna, Lisboa, Ano I, nº6, 
Junho de 1895.
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saber como seria o original, o primitivo, antes dos concertos, acréscimos e reparações. Restaurar! Por 

consequência, diz Viollet-le-Duc, baseando-se no impulso de Vitet. Conservar, salvar da ruína!»32

A crítica, contudo, como também Gabriel Pereira faria questão de ressaltar, diria que tal 

propósito seria quase impossível, pois para que tal fosse posto em prática, era «preciso evocar os 

espíritos dos antigos arquitectos, pintores, escultores, para saber o que eles fariam ou teriam tenção 

de fazer; sem dúvida uma bela aspiração, mas positivamente um disparate e um perigo»33.

No fundo, este autor criticava os princípios defendidos por Viollet-le-Duc, entendendo que 

as suas medidas eram excessivas e que as suas ideias traduziam não a procura da verdade e da essência 

do monumento, mas o seu falseamento e o seu desvirtuamento, levando ainda a que o arquitecto 

pudesse determinar, segundo o seu gosto e inclinação, o estilo que mais lhe aprouvesse:

«Com a teoria de Viollet-le-Duc, não há saber ou engenho capazes de salvar as obras de arte do 

arbítrio; e o arbítrio é neste caso uma falsificação, uma ratoeira aos vindouros, e mentira aos 

contemporâneos. […] Eu comparo monumentos, quadros, etc., aos velhos pergaminhos; não quero 

rasuras, emendas, interpolações de sábios astutos; quero o texto tão ingénuo e sincero como a 

antiguidade o legou, com as suas falhas, lacunas, estragos, manchas, e dobras. Tratar de o salvar, 

impedir a continuação, o progresso, da ruína. E, quando for indispensável algum concerto ou arranjo, 

que este salte à primeira vista.»34

Sendo assim, para Gabriel Pereira, a lição e o exemplo a seguir seria o de Camilo Boito, pois 

tal como o crítico italiano, o restauro só deveria ser encarado como uma solução de último recurso:

«Nada de destruir o que está; salvar da ruína, apenas; amparar, limpar, tirar raízes, tapar fendas, lavar 

com água; e, quando for indispensável mexer ou alterar, tirar, antes da obra, fotografias, plantas, 

alçados, todas as representações gráficas possíveis. Para apreciar o monumento, é preciso ser sábio e 

artista, ver a importância arqueológica, a aparência pitoresca, a beleza arquitectónica. – “Per

attendere alla conservazione di un monumento abbisognano le mille cure sollecite e delicate 

dell’amore infiammato o dell’ ardente carita, como ai malati l’assistenza di una sposa o di una 

suora.»35

Por outro lado, em relação à forma como as obras de restauro deveriam ser executadas, 

Ramalho Ortigão entendia que o programa de trabalhos deveria ficar a cargo de um arquitecto 

                                           
32 Idem, ibidem.
33 Idem, ibidem.
34 Idem, ibidem.
35 Idem, ibidem.
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restaurador, pois no seu entender, só ele teria a competência e a capacidade necessárias para poder 

elaborar as linhas gerais desse programa. 

No fundo, só alguém com conhecimentos profundos poderia empreender um estudo válido e 

minucioso do monumento a restaurar:

«Seria um programa dessa natureza que a competência do arquitecto restaurador deveria principiar a 

afirmar-se. Perante essa prova, compreendendo o estudo do monumento, plantas, alçados, 

fotografias, desenhos de projectos, sistemas de estilização, métodos de estudo e de trabalho, 

regimentos de oficinas, etc […] Sem prova dessa ordem que cortejemos com os requisitos a que têm 

de satisfazer, nos países estrangeiros, os arquitectos a quem se entrega a restauração de um 

monumento.»36

Por seu lado, Gabriel Pereira entendia que definir o papel e os trabalhos de um arquitecto 

restaurador, nos termos em que Viollet-le-Duc o fizera, era demasiado redutor e mesmo impossível 

de aceitar:

«O arquitecto encarregado de uma restauração (diz Viollet-le-Duc) deve conhecer exactamente não 

só os estilos próprios a cada período de arte, mas ainda os estilos pertencentes a cada escola. Mas isso 

é enorme. É impossível, diz a crítica moderna. É ridículo mesmo supor perguntas como esta: Como 

faria Miguel Ângelo, ou o Boutaca, ou o Sansovino, neste caso?»37

Ciente da realidade face à conservação e guarda dos monumentos nacionais, Ramalho

Ortigão considerava que, por exemplo, quando esta era confiada às autoridades responsáveis, ou 

resultava no seu abandono, pura e simplesmente, ou caía-se numa segunda solução igualmente 

perniciosa, o restauro:

«A autoridade, incerta, vagamente definida, a quem tem sido confiada a conservação e a guarda da 

nossa arquitectura monumental, procede com esse enfermo, de quem se incumbiu de ser o 

enfermeiro, por dois métodos diferentes: umas vezes deixa-o morrer; outras vezes, para que ele 

mesmo não tome essa resolução lamentável, assassina-o. Na primeira hipótese a calamidade 

correlativa chama-se abandonar. Na segunda hipótese a catástrofe correspondente chama-se restaurar, 

                                           
36 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.29-30.
37 PEREIRA, Gabriel, «Restaurar e Conservar», in Arte Portugueza, Revista de Archeologia e Arte Moderna, Lisboa, Ano I, nº 
6, Junho de 1895, s.p.
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- galicismo técnico, recentemente introduzido no vocabulário nacional, mas ainda não definido 

vernaculamente na aplicação prática.»38

Numa breve síntese histórica das obras de restauro realizadas em monumentos nacionais e das 

iniciativas e políticas seguidas pelos sucessivos organismos oficiais (do Estado ou ligados à Igreja), pela 

defesa e valorização do nosso património, Ramalho Ortigão concluiu que, no restauro de um edifício, 

geralmente, o estilo original não era respeitado39, pelo que «as reconstruções se empreendiam, sem o 

menor sentimento de respeito pela tradição, em vista de celebrar uma glória coeva com os mesmos 

materiais que haviam servido à glorificação de feitos anteriores»40. 

Muitos dos restauros obedeciam sim aos traços arquitectónicos e estilo da época em que eram 

realizados, o que explicava, de certa forma, a sobreposição de estilos ou ‘poliarquitectonismo’, no 

dizer do crítico, como acontecera no mosteiro dos Jerónimos, no mosteiro da Batalha ou em 

determinados monumentos, em cidades como Burgos e Toledo. Tal atitude era, contudo, 

compreensível face à facilidade com que influências diversas se sobrepunham à forma original:

«[…] e mais particularmente em Espanha e em Portugal, edifícios em cujos estilos sobrepostos 

perfeitamente se espelha o independentismo das influências diversas através das sucessivas fases da 

construção por diferentes vezes interrompida. Uns nascem genuinamente bizantinos e desenvolvem-

se românicos; outros começam românicos e concluem góticos; outros, góticos de nascença, acabam 

no classicismo greco-romano do renascimento; e é frequente nas nossas igrejas entrarmos por um 

portal do século XVI para nos defrontarmos com uma capela-mor no estilo barroco de D. João V, de 

D. José ou de D. Maria I.»41

Na verdade, Ramalho Ortigão, no seguimento das ideias que já apresentámos, teceu algumas 

críticas em relação às obras de restauro efectuadas em alguns dos mais importantes monumentos 

nacionais (mosteiro da Batalha, mosteiro dos Jerónimos, Madre de Deus), tendo procurado justificar 

os erros cometidos e que poderiam ter comprometido, em última análise, a sua recuperação e 

salvaguarda.

                                           
38 Idem, ibidem, pp.24-26.
39 A este respeito Gabriel Pereira diria também que se variava «com o gosto da epocha; quer dizer: o augmento, o 
concerto, a interpolação, destoava do primitivo, desafinava», in Arte Portugueza, Revista de Archeologia e Arte Moderna, 
Lisboa, Ano I, nº6, Junho de 1895, s.p.
40 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.21.
41 Idem, ibidem.
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Descrevendo os restauros realizados, concluiu que os mesmos, ou não tiveram consistência, 

ou não se coadunavam com o estilo do monumento restaurado, mostrando assim a absoluta negação 

dos mais rudimentares conhecimentos de arte por parte de quem executou os referidos trabalhos42.

Um dos muitos exemplos referidos e também um dos mais significativos seria o monumento 

da Batalha, «espelho da alma nacional»43 e considerado, por muitos motivos, como o monumento que 

constituía a verdadeira afirmação da nacionalidade:

«A Batalha tem sido constantemente, desde a primeira aparição da Abóbada no Panorama, até hoje, o 

grande livro de mármore, o imortal poema, a Divina Comédia portuguesa, a triunfante afirmação da 

nacionalidade independente, definitiva, fundada pela vontade do povo, pela do mestre de Avis, pela 

lança de D. Nuno Álvares Pereira e pela pena de João das Regras. Com efeito, nada mais belo, na 

história nacional, do que o feito de armas de Aljubarrota e o monumento de Nossa Senhora da Vitória, 

destinado a comemorar esse feito, por voto de D. João I.»44

De entre as inúmeras obras de restauro a que havia sido sujeito e, que se prologaram por um 

longo período de tempo (entre 1840 e 1900), segundo Ramalho Ortigão, o primeiro passo deveria 

ter sido o de criar e apresentar um programa estruturado, quer do ponto de vista arqueológico, 

artístico ou até mesmo técnico, por forma a evitar erros na execução dos trabalhos de restauro.

Um dos primeiros, senão mesmo o primeiro, segundo o autor, a apresentar um programa 

dessa natureza teria sido Luís da Silva Mousinho de Albuquerque e a sua ‘memória-programa’, 

Memória Inédita acerca do Edifício Monumental da Batalha, escrita em 1854.

Durante uma viagem ao norte de Portugal, em 1836, o rei D. Fernando visitando, durante 

algum tempo, o mosteiro da Batalha, ficou muito impressionado com o estado de ruína de algumas 

partes do monumento. 

No seu regresso à capital, procurou efectuar diligências junto do governo, no sentido de se 

determinar um subsídio para o restauro do edifício, dado o estado avançado de deterioração em que 

se encontrava.

                                           
42 A dada altura, motivado, em certa medida, pela falta de bons profissionais no campo da arquitectura e do restauro, em 
particular, e por outro, por uma questão de economia de meios e de alguma celeridade nas obras a executar, estes 
trabalhos eram realizados por simples mestres de obras que, embora dedicados e revelando alguma boa vontade, não 
possuíam nem o saber nem a mestria dos grandes mestres. Não admirava, pois, que alguns desses projectos resultassem 
em completos fracassos ou em realizações demasiado fantasiosas.
43 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.141.
44 Idem, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Livraria Clássica Editora, 1943, p.33.
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Quatro anos depois, em 1840, o engenheiro militar Luís da Silva Mousinho de Albuquerque 

daria início às obras de restauro no mosteiro da Batalha.

Luís da Silva Mousinho de Albuquerque45, na sua qualidade de Inspector Geral, era quem 

dava as indicações dos trabalhos e, no entender de Ramalho Ortigão, o «único arquitecto português 

de quem conhecemos, com relação à história do edifício e ao plano das obras de restauro da Batalha, 

estudos especiais, consubstanciados numa memória», publicada apenas no ano de 1867, depois da 

morte do autor, num trabalho que, segundo o crítico, apesar de eventuais reparos, foi um «trabalho 

de incontestável merecimento», valendo pelo menos pelo esforço de ter sido o primeiro estudo 

sistemático e rigoroso, no campo do restauro.

Além disso, o autor ainda acrescentaria que a referida monografia, além de «mui 

interessantes revelações sobre os vandalismos perpetrados pelos últimos frades», continha também

alguns princípios «mui judiciosos e bem definidos sobre o modo como esse perito restaurador […] 

compreendia a sua delicada missão»46, o que desde já anunciava, ainda que para um primeiro estudo, 

as linhas gerais de todo um plano de trabalhos (na área do restauro), nos seus mais diversos campos 

de actuação.

Apesar do seu valor, o estudo de Mousinho de Albuquerque não teria, contudo, seguidores47.

As Capelas Imperfeitas que, na opinião de Ramalho Ortigão, eram uma «incomparável jóia 

de arquitectura portuguesa mais caracteristicamente regional», acabaram, no fundo, por ficar votadas

ao abandono, face ao desinteresse revelado pelo poder local e pelos organismos responsáveis pela sua 

conservação e preservação, que nada fizeram para prosseguir e continuar, pelo menos, o projecto 

inicial.

Segundo o autor, as obras de restauro realizadas no mosteiro da Batalha constituíram um 

autêntico desastre, não só pelos inúmeros erros cometidos, fruto da ignorância e incompetência de 

quem as havia executado, mas também e, principalmente, por não terem obedecido a um plano de 

conjunto (inexistência de um programa estruturado), que tivesse tido em conta todos os elementos,

quer do ponto de vista arqueológico, quer do ponto de vista artístico e do ponto de vista técnico, 

                                           
45 Curiosamente, além do testemunho prestado por Mousinho, a respeito dos três anos em que dirigiu os restauros do 
mosteiro de Santa Maria da Vitória (1840-1843), a informação sobre as obras que aí decorreram no século XIX era 
praticamente inexistente, sendo que apenas encontramos algumas referências críticas em trabalhos por parte de alguns 
autores do século XIX, com um destaque para Ramalho Ortigão, segundo nos diria, Teixeira de Carvalho, numa obra sua, 
publicada em 1925, Arte e Arquitectura.
46 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.30-31.
47 Contudo, o método por si seguido criou alguma controvérsia e polémica, na altura, em especial, pelo programa de 
conservação que apresentou para as Capelas Imperfeitas.
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sobre os quais deveria ser avaliado e observado, tendo resultado, por último, no que designaria por 

«barbarismo arquitectónico»48.

Além disso, esse plano, na sua opinião, a existir, iria servir de base de estudo e de trabalho, e 

iria permitir, posteriormente, sempre que fosse necessário e se justificasse, corrigir possíveis erros 

cometidos durante a execução das referidas obras:

«Nas restaurações da Batalha, umas já em realidade, outras ainda em projecto, falta, primeiro que 

tudo, o meditado programa de conjunto no ponto de vista arqueológico, no ponto de vista artístico e 

no ponto de vista técnico, visando o assunto por todos os lados de que ele pode ser encarado: 

qualidade do solo, influências da atmosfera, escolha de materiais, condições de resistência e de 

equilíbrio, sistema geral de estrutura, determinação o estilo, desde as suas grandes linhas e dos seus 

motivos dominantes até aos últimos desenvolvimentos dessas linhas, até ao extremo desdobramento 

desses motivos, mão de obra, direcção e aprendizagem em todas as oficinas de que depende o 

restauro, etc.»49

De entre os muitos exemplos que o autor poderia citar e que serviriam bem para ilustrar esta 

realidade, Ramalho Ortigão apresenta-nos como exemplo o facto de terem substituído a base de 

ombreira no portal do mosteiro da Batalha, quando este é um elemento «fundamental da escala pela 

qual se rege todo o edifício» e que, por essa mesma razão, não se poderia suprimir nem se alterar, 

sendo que «com essa mudança de pedra se ofendeu o preceito da unidade, alterando a forma e a 

dimensão de um dos mais importantes membros da construção»50.

Neste sentido, e recordando as palavras de Quatremère de Quincy, relativamente ao que este 

autor entendia sobre o conjunto de um monumento, este é «de tal modo combinado, que nele se não 

pode nem tirar nem pôr nem alterar o que quer que seja»51.

Na opinião deste arqueólogo francês, o monumento tinha uma função de memória no 

presente, como testemunho do passado visível no momento presente, pelo que aplicada esta nota às 

obras de arquitectura, neste sentido, a palavra ‘monumento’ designaria um edifício «construído para 

eternizar a recordação de  coisas   memoráveis, quer concebido, erguido ou  disposto de forma a

 tornar-se num agente de embelezamento e de magnificência nas cidade»52.

                                           
48 Idem, ibidem, p.59.
49 Idem, ibidem, pp.28-29.
50 Idem, ibidem, p.61.
51 Idem, ibidem.
52 THIESSE, Anne-Marie, A Criação das Identidades Nacionais, Lisboa, Temas e Debates, 2000, p.17.
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Por outro lado, Vilollet-le-Duc, desenvolvendo este princípio, entendia, por seu lado, 

também   tratar-se  de  um «erro  grosseiro  supor que um qualquer  membro de arquitectura da 

Idade-Média pode ser impunemente acrescentado ou diminuído», pois nesta arquitectura, segundo o 

autor, não existia membro algum que não estivesse na escala do monumento para que fora composto. 

Sendo assim, alterar essa escala era tornar esse membro disforme. 

Por esse motivo, não surpreendia que os erros de escala escandalizassem em um monumento 

novo e lhe tirassem todo o valor, tornando-se «monstruosos quando se fala de uma restauração»53.

No final da sua longa explanação, sobre as obras de restauro no mosteiro da Batalha, Ramalho 

Ortigão esclarecia, contudo, que a sua finalidade em se deter, tão demoradamente, sobre este 

exemplo, não era o de enumerar todos os erros e «vis deturpações» cometidos nas obras de restauro 

do monumento, nem sequer fazer a crítica das ditas restaurações e dos planos seguidos, mas antes

procurar demonstrar «[...] por meio de alguns factos característicos e capitais, que nas restaurações 

empreendidas tanto nesse como nos demais monumentos arquitectónicos recentemente reparados a 

expensas do Estado», que não teria havido nem «antecedência de programa, nem um estudo prévio, 

nem determinação de método, nem sanção crítica, nem fiscalização técnica, nem polícia artística de 

espécie alguma»54, elementos tão necessários e, no fundo, tão elementares que nunca deveriam ter 

sido omitidos ou deixados de ser tidos em conta em qualquer plano de restauro.

No caso das obras de conservação e de restauro realizadas no mosteiro dos Jerónimos, a 

situação não teria sido muito diferente.

À semelhança do que ocorrera no mosteiro da Batalha, foram inúmeras as obras realizadas

(que se prolongaram quase indefinidamente), desde os sucessivos projectos de conclusão de 

determinadas alas, como o claustro (apenas concluído, segundo Ramalho, no ano de 1551) ou o 

dormitório (terminado, apenas, no final da regência da rainha D. Catarina), até se chegar ao século 

XVII, altura em que surgiram, realmente e, na opinião de Ramalho, os verdadeiros ‘atentados’ ao 

monumento, bem como os trabalhos de restauro, pelo menos, os mais significativos, mas que pelos 

resultados finais, mereceram da parte do autor uma crítica profunda, pela forma desastrosa com que 

foram executados. 

De entre as intervenções que se realizaram a nível do restauro, Ramalho faz referência aos 

trabalhos executados por Colson e Benett e, por último, aos que foram conduzidos pelos cenógrafos 

                                           
53 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa, I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.62.
54 Idem, ibidem, pp.65-66.
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Rambois e Cinati, condenando, neste último caso, o facto de não serem arquitectos e, como tal, de 

não possuírem as competências nem os conhecimentos necessários para terem sucesso no seu

projecto, como se viria a constatar e a comprovar, mais tarde.

Em 1897, num artigo que seria publicado no tomo I de Arte Portuguesa, «Conclusão do 

edifício dos Jerónimos», Ramalho Ortigão, além de traçar uma breve síntese histórica sobre a origem 

do monumento, apresentando ao leitor a justificação ou motivo que conduziu à sua construção, até à 

descrição das obras de restauro mais importantes que ali foram realizadas, com base no estudo dos

programas e projectos que foram apresentados e executados, não se inibe em tecer duras críticas face 

à falta de discernimento e de competência, por parte de quem se decidiu por tais projectos.

Curiosamente, de forma inexplicável, e sem que houvesse «provocação alguma de agente 

estranho», antes de os próprios trabalhos de restauro se darem por concluídos, a estrutura do 

monumento, segundo os planos de Rambois e Cinati, ruiu, sendo que, na sua opinião e, 

lamentavelmente, o problema residia num facto por demais evidente: a inexistência de um programa 

de restauração, previamente definido e estruturado, fora resolvido, segundo o autor, como se 

tratasse apenas de realizar «uma simples tarefa de construção», e esqueceu-se que, atribuindo esse

trabalho de «simples mestre de obras ao mais distinto dos cenógrafos», colocava-se em causa, desde 

logo, o facto de «a primeira condição de um arquitecto a quem se confia a restauração de um 

monumento é que ele seja, antes de tudo, acima de tudo, o mais hábil, o mais experiente, o mais 

perito de todos os construtores»55.

Na verdade, não foi o que aconteceu, daí que o resultado final fosse desastroso.

Anos mais tarde, num artigo que seria publicado em 1903, em A Arte e a Natureza em Portugal, 

Ramalho Ortigão relembrando, provavelmente, esse facto, faria, logo de início, a seguinte afirmação: 

«Eis aqui um glorioso edifício, o mais evocativo, o mais testemunhante, o mais profundamente étnico, 

o mais genuinamente português de todos os nossos monumentos, do qual todavia bem 

melancolicamente se pode dizer, como dos homens malfadados, que não tem sorte! Nunca talvez, como 

na história desta casa, tão altas glórias se juntaram a desditas tão mesquinhas.»56

                                           
55 Idem, ibidem, pp.27-28.
56 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.133.
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Nas obras realizadas na Madre de Deus, segundo o autor, esta teria sido vítima de um 

restauro absolutamente risível e absurdo, um «assombroso fenómeno de patologia arqueológica», 

pelo que ele passaria a enumerar alguns dos erros cometidos, a título de exemplo:

«[...] na moderna fachada do edifício, temos o infortúnio de ir encontrar no consecutivo restauro de 

uma fábrica do tempo de D. João III novos capitéis e colunas, nos quais em vez da ornamentação 

vegetal do nosso século XVI se vê reinar nos entabelamentos a figuração, absolutamente imprevista e 

inopinada, de uma locomotiva de caminho de ferro, arrastando fumegante o respectivo comboio, tudo 

lavrado mui laboriosamente em pedra, e demandando um túnel.»57

No entanto, Ramalho entendia também que, se a situação era crítica nestes monumentos 

sobejamente conhecidos, a realidade era, contudo, bem mais privilegiada, tendo em conta o que se 

passaria um pouco por todo o país:

«Pelo número e pelo quilate das mutilações, deturpações e superfetações, inteiramente arbitrárias e 

escandalosas, de que são objecto os monumentos restaurados com assentimento e com subsídio 

oficial, como a Batalha, os Jerónimos e a Madre de Deus, poderemos calcular o que se passa nos 

edifícios em que câmaras, paróquias e simples particulares estão no logro de restaurar, de consertar ou 

de demolir a seu gosto.»58

Na verdade, de entre os muitos exemplos que se poderiam enumerar, tal a lista extensa e, 

por certo, incompleta, Ramalho Ortigão associava o facto de a própria decadência e degradação 

progressiva a que muitos monumentos se viam sujeitos se reflectir, de algum modo, na própria 

situação do país, como se estes estivessem «indissoluvelmente» ligados aos destinos da pátria, e «pela 

inflexível lei da solidariedade entre as coisas e os homens, o monumento não pudesse deixar de 

acompanhar a nação desde o apogeu da sua mais rutilante glória até as profundidades da sua mais 

lastimosa decadência»59.

No fundo, para o autor, os grandes monumentos arquitectónicos de um povo eram como 

«puros organismos», que tal como os seres vivos, se iriam desenvolver ao longo dos séculos, sob a 

                                           
57 Idem, ibidem.
58 Idem, ibidem, p.66.
59 Idem, ibidem, p.140.
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influência do meio, «progredindo, estacionando, decaindo ou aniquilando-se, segundo a variada acção 

do tempo e da fortuna»60.

Curiosamente, e contrariamente ao que se poderia imaginar, na pintura, na escultura e nas 

artes decorativas, a situação era bem mais grave e bem mais desanimadora.

As galerias particulares de pintura haviam desaparecido, de entre as quais a conhecida Galeria 

Daupias, «uma das primeiras do Mundo», num país em que não havendo, na altura, um Museu 

Nacional, esta havia assumido as funções, não só de escola prática de Belas-Artes, mas também de

instituição cultural e estética, e onde pela primeira vez se tivera a oportunidade de ver e de admirar 

os primeiros pintores da moderna escola naturalista estrangeira.

Por outro lado, os recheios das grandes casas nobres, outrora também um espólio artístico

considerável, por diversos motivos, acabaram também por se perder, de forma definitiva, nalguns 

casos.

Ainda que, incompreensivelmente ignoradas e descuradas pelo pensamento estético, de uma 

maneira geral, e por alguns autores, as ditas ‘artes menores’ assumiriam, no pensamento do autor, 

um lugar de suma importância, dedicando-lhes, todavia, alguma atenção em algumas das suas páginas. 

Na verdade, Ramalho Ortigão tudo faria para as dignificar, em termos estéticos, lutando pelo 

seu ‘ressurgimento’ em moldes produtivos e concorrenciais e, sobretudo, pela sua salvaguarda, numa 

perspectiva puramente etnográfica, uma vez que era sobre as indústrias tradicionais do povo que 

residia, segundo pensava, o que de mais genuíno e mais original se poderia encontrar nas tendências e 

disposições artísticas de uma raça, pelo que era aí também que se deveria procurar encontrar o 

verdadeiro «fio truncado da inspiração estética» de uma nação, e onde deveria recair, sobretudo, a 

atenção dos investigadores:

«Não é todavia dos tesouros dos mosteiros, constituídos segundo o critério fradesco, nem nas 

colecções de família, dispersas pela dissolução dos costumes e pela irreverência das tradições heróicas, 

que têm de ir procurar o fio truncado da inspiração estética aqueles que se encarregam de nos dar o 

espectáculo do trabalho artístico de uma nação. Sobre as indústrias tradicionais de o povo é que 

principalmente devem recair para esse fim as atenções dos investigadores. [...] A indústria caseira, [...]

                                           
60 Idem, ibidem.
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é [...] o grande depósito da tradição artística e o mais completo e puro documento do génio original de 

um povo.»61

Num exemplo que não deixa de ser interessante, mas que revela muito do interesse e gosto 

do autor pela cultura tradicional do seu país, percorrendo-o de norte a sul, Ramalho Ortigão 

enumera e descreve, de forma minuciosa e com rigor de detalhe, todos os tipos de vasilhame62, de 

cestaria, a filigrama (uma das mais antigas indústrias tradicionais portuguesas, tendo-se tornado uma 

das mais perfeitas do mundo, nas palavras do autor), as peças de olaria popular, os tecidos dos teares 

(em linho ou em lã) e dos bastidores caseiros. 

Apesar de tudo, lamentava a «indisciplina», a «ignorância» e o «desânimo» que impediam de 

transformar estas indústrias caseiras em indústrias concorrenciais, à semelhança do que acontecia 

noutros países da Europa. 

O nome de John Ruskin, várias vezes referido por Ramalho, ao longo de algumas das suas 

páginas, e a quem se deve a «mais alta expressão à autoridade estética em nossos tempos», no 

entender do autor, fora ele quem mais contribuíra para o resgatar das tradições milenares e para a

recuperação das artes e ofícios outrora abandonados e esquecidos. 

O princípio de estética criado por Ruskin legitimava, em certa medida, a ideia de que toda a 

arte se realiza, instigada por uma convicção geral e profunda, por um espírito nacional, numa espécie 

de «contágio quase religioso»:

«Que perante a obra de Deus, a beleza é no mundo físico uma coisa tão sacrossanta como a virtude no 

mundo moral, e que o homem que investiga as leis da beleza, e derrama na vida as alegrias que dessas 

leis se deduzem, é – por esse facto que o consagra artista – um dos maiores benfeitores da 

humanidade.»63

De toda esta situação, nada favorável e nada auspiciosa, Ramalho retiraria algumas 

conclusões: diria ele que agora era da própria sobrevivência do nosso destino enquanto povo 

autónomo que se tratava, uma vez que a desorganização geral reinava em toda a arte e suas formas de 

expressão, resultando, em grande medida, da quebra da tradição estética nacional (que constituía, no 

fundo, a «seiva de toda a produção artística»), pelo que envolvia a «desnacionalização pelintra de todo 

um povo». 

                                           
61 Idem, As Farpas, tomo IX, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, p.68.
62 De tão minucioso que era e, denotando alguma exigência da sua parte, Ramalho chega mesmo a apresentar uma
proposta de nomenclatura do vasilhame português, nada mais do que cinquenta vocábulos.
63 Idem, Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, pp.290-292.
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Com o «rebaixamento da arte», perdia-se tudo, porque no mundo «é produto da arte tudo o 

que não é unicamente obra da Natureza»64.

A este respeito, as palavras de Joaquim Costa são bem elucidativas, em relação ao 

enternecido gosto pelo tradicional e pelo povo, a que Ramalho Ortigão nunca renunciara, 

procurando, pelo contrário, dignificar e enaltecer o valor real dos trabalhos e das artes tradicionais, 

na sua forma mais genuína e mais verdadeira:

«[…] E vejam, meus senhores, como é consolador reconhecer quanto ele acarinhou e acompanhou o 

povo no seu trabalho humilde, nos seus costumes, na sua faina e no seu lidar, ao mesmo tempo 

ingénuo e quase inocente, mas de uma beleza tão singela e enternecida, que eu sinto, de facto, uma 

vontade irresistível de dizer que Ramalho ajudou realmente a definir o carácter e a feição especial do 

povo português com esta forma de rara e expressiva dignificação.»65

A base das políticas e o regime de defesa e valorização do património, bem como o interesse 

cultural relevante, designadamente histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico ou etnográfico 

de todos os bens que integram o património cultural, que reflecte os valores de memória, 

antiguidade, originalidade, singularidade e que constituem parcelas estruturantes da identidade e da 

memória colectiva da nossa nação, só poderia fazer sentido e se justificar se, para tal, fosse assegurada 

a transmissão dessa herança nacional, cuja continuidade na história, permitiria também a sua 

permanência como património identitário.

Proteger e valorizar o património cultural de uma nação, como instrumento primacial de 

realização da dignidade de cada um e contribuir para a preservação e valorização daquele legado

cultural, como testemunho único de momentos da história que nos é comum, era, na verdade, a 

razão primacial de qualquer esforço a empreender nesse sentido.

Todavia, diante do panorama degradante da destruição do património, em que tudo parecia 

«concorrer para a manutenção da situação, perante a aflitiva evidência da inexistência duma 

historiografia da arte nacional e dum pensamento histórico e crítico, perante a ausência de uma 

vontade de conjunto, de um plano condutor que inverta este estado de coisas», Ramalho Ortigão 

defendia, em alternativa, a criação de um inventário geral, definitivo e rigoroso da nossa riqueza 

artística, procurando não só a sua formulação, mas socorrendo-se de alguns exemplos que se podiam

                                           
64 Idem, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa  I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.125.
65 COSTA, Joaquim, Ramalho Ortigão, precursor do Nacionalismo Contemporâneo, Porto, Livraria Tavares Martins, 1937, 
p.62.
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aplicar, de alguma forma, à situação do nosso país (à semelhança do que já havia sido feito noutros 

países, nomeadamente, em Inglaterra).

O levantamento seria apenas um primeiro passo de um plano de salvaguarda e de 

reabilitação, dado que correspondia à fase de conhecimento que precede a actuação, uma vez que,

sem um inventário e uma classificação sistemática dos bens culturais nacionais não haveria protecção 

segura nem eficaz. Não se pode defender um património que não se conhece nem se compreende.

No entender do autor, esse inventário, a ser, na realidade, efectuado, iria constituir «a pedra 

fundamental de toda a construção destinada a dar à arte portuguesa o lugar que lhe compete na 

história geral da nacionalidade, na orientação do sentimento colectivo do povo, no conjunto dos 

elementos de impulsão e de progresso para o desenvolvimento das indústrias, no respeito do país, 

enfim, e no da Europa»66.

Sendo assim, o inventário teria de compreender não só os edifícios e os monumentos, mas 

também todos os documentos necessários ao seu conhecimento.

Em primeiro lugar, segundo o autor, teria de englobar toda a documentação preciosa para a 

história da arte em Portugal, permitindo, em especial, a «determinação das suas origens étnicas e 

sociais, fixação dos seus caracteres distintivos e sua relação com a psicologia do povo, com os 

sentimentos, com as aspirações, com as ideias, com os costumes e com as instituições sociais»67. 

Por outro lado, o processo de inventariação de cada peça ter-se-ia de dividir em duas etapas: 

a primeira, corresponderia à reprodução fotográfica, em gesso ou através do processo de 

galvanoplástica, do objecto inventariado, com registo do respectivo cliché ou molde; a segunda, diria 

respeito à realização de um simples verbete, impresso, correspondendo à fotografia por meio de um 

número de ordem e seguindo determinados parâmetros (descrição sumária do objecto; lugar onde ele 

se encontra; nome do indivíduo ou corporação em cuja posse se encontra; antecedentes; atribuição; 

avaliação; escala em que foi feita a reprodução).

Este sistema, muito semelhante ao que era utilizado e seguido pelos museus de Londres, de 

Berlim e de Viena, além de ser o mais simples e o mais económico, era também o mais prático e o 

mais corrente, na opinião do autor, pelo que faria todo o sentido aplicar o mesmo método e o mesmo 

critério no nosso país.

                                           
66 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.171-172.
67 Idem, ibidem.
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Apesar de se tratar de um procedimento muito moroso, dado que exigia por parte dos 

investigadores, ou de quem sobre ele se debruçasse, um trabalho de pesquisa e de recolha exaustivo e 

muito minucioso, contudo, iria permitir efectuar um inventário completo de toda a riqueza artística 

da nação, possibilitando, mais tarde, que se procedesse a novos estudos e à realização de novos 

trabalhos:

«Da colecção integral, subdividida em tantas séries diversas quantos os diferentes critérios de 

classificação que se lhe aplicassem, se extrairiam colecções especiais, em edições mais ou menos 

modestas, relativas a cada ramo do ensino, geral ou especial, e destinadas às escolas de belas-artes, às 

escolas industriais, aos museus das escolas primárias e secundárias, às oficinas, aos operários, 

facultando assim, ou gratuitamente ou por ínfimo preço a todas as classes sociais um pronto meio de 

conhecimento da história geral da arte, da história da arte em cada uma das suas mais especiais 

aplicações, da evolução das formas e do desenvolvimento dos estilos, na arquitectura, na pintura, na 

escultura, na marcenaria, na serralharia, na ourivesaria, na cerâmica, em todos os ramos enfim do 

trabalho artístico e industrial.»68

No fundo, Ramalho Ortigão, em traços gerais, e de entre algumas medidas de fundo que 

propunha, tinha-nos acabado de apresentar todo um vasto programa de trabalhos, em especial, pelas 

preciosas indicações que nos deixava, de tão objectivas que eram e que incidiam sobre um número 

considerável de itens a serem tidos em conta, num estudo mais escrupuloso e pormenorizado.

Além do mais, esse inventário poderia permitir, por exemplo, em paralelo, a criação de um 

museu de reproduções, alargando assim o campo de estudo e de possibilidades de trabalho.

Para o autor, na verdade, este repositório tornar-se-ia o «espelho em que se achariam 

reflectidas [...] todas as forças emotivas, todas as aptidões estéticas da nossa raça», sendo que, nesse 

sentido, a história dos seus monumentos era «para cada povo a história da sua individualidade, porque 

não há nenhum monumento artístico que não traduza, mais ou menos directamente, a acção 

intelectual e política da sociedade que o concebeu»69. 

Por outras palavras, o nosso legado histórico e artístico seria sempre o reflexo da índole e do 

génio cultural do nosso povo, constituindo aquele a expressão e emblema da nação.

No entanto, segundo Ramalho Ortigão e, tal como nos elucida, a dado momento, na sua 

obra, a ideia de inventário não era uma ideia nova, sendo que o próprio se propõe apresentar, ainda 

que numa pequena síntese histórica, alguns dos principais momentos, a nível de políticas e de 

                                           
68 Idem, ibidem, p.184.
69 Idem, ibidem, pp.172-173.
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medidas que foram aplicadas a nível nacional, no que diz respeito à salvaguarda e defesa do nosso 

património histórico e artístico.

Sendo assim, no reinado do rei D. João V, existia na Biblioteca Real uma obra intitulada 

Theatro do reino de Portugal e dos Algarves por cidades, vilas, fortes e fortalezas, datada de 1686, onde se 

procurara fazer uma primeira tentativa de inventariação de tudo o que existia no país, a nível

artístico. 

Curiosamente, no ano de 1726, o mesmo soberano ordenara o Padre Frei Luís de S. José, 

monge de Cister e um perito de arte, que fizessem os «debuxos» de todas as povoações do Minho, o 

que já por si indiciava que, em tempos mais remotos, teria existido esta consciência face ao 

património colectivo nacional.

Em 20 de Agosto de 1721, seria publicado um decreto, um dos primeiros textos legislativos 

conhecidos sobre a protecção dos nossos monumentos nacionais, por indicação da Academia Real de 

História, com a finalidade e o objectivo de inventariar e conservar os monumentos nacionais. 

Este primeiro alvará, de 20 de Agosto de 1721, determinava, acima de tudo, que se proibisse 

a destruição de qualquer edifício ou monumento, ou qualquer outro vestígio do nosso passado, por 

quem quer que fosse, mesmo que se apresentasse de alguma forma arruinado ou em elevado estado 

de degradação, sendo que seria, assim, da inteira responsabilidade e obrigatoriedade das câmaras das 

cidades e vilas procurar zelar pelo seu património, com particular cuidado em conservar e guardar 

todas as antiguidades existentes ou que fossem descobertas:

«[…] daqui em diante, nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade o condição que seja desfaça ou 

destrua em todo, nem em parte qualquer edifício que mostre [antiguidade] ainda que em parte esteja 

arruinado.»70

A par desta medida régia, além de outras iniciativas (para se conhecer e proteger o 

património cultural), na mesma altura, seria fundado também o primeiro dos nossos museus 

arqueológicos.

No entanto e, infelizmente, as obras anteriormente referidas nunca chegaram a ser publicadas 

e os originais acabaram destruídos no terramoto de 1755, juntamente com a Biblioteca Real e o

                                           
70 SILVA, José Cornélio da, «Política, Conservação e Restauro», Aedificiorum, 1, 1988, p.23; in JORGE, Virgolino 
Ferreira, «Conservação do Património e Política Cultural Portuguesa», Anais da Universidade de Évora, 3, 1993, p.28.
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museu criado e  instalado nas casas dos duques de Bragança, perdendo-se, assim, parte de um dos 

mais importantes trabalhos de recolha e de pesquisa sobre o nosso património artístico.

No ano de 1802, em 4 de Fevereiro, surge um novo alvará que, embora no seguimento do 

que havia sido criado em 1721 e, portanto, quase em nada alterando, no essencial, o seu conteúdo,

ordenava, contudo, que as funções outrora atribuídas e delegadas ao secretário Real da Academia de 

História deveriam passar a pertencer ao Bibliotecário maior da Biblioteca Pública:

«[…] vendo-se a importância de que seria não só para o conhecimento das antiguidades sagradas e 

políticas e para a ilustração das artes e ciências, mas por orçamento da mesma Biblioteca, formar-se 

nela uma grande colecção de peças de antiguidade e raridade que possa servir aos indicados fins»71

Em Janeiro de 1844, o Bibliotecário-Mor da Biblioteca Nacional de Lisboa, José Feliciano de 

Castilho, comunicava em documento próprio, dirigido ao ministro, as atribuições que competiam à 

Academia Real da História, chamando a atenção para o facto de as leis, da altura, pouco ou nada 

alterarem, em termos práticos, o que até então se fazia, no que dizia respeito à conservação e 

preservação do património artístico nacional, chegando mesmo a tecer duras críticas pelo estado de 

completa latência em que haviam caído as instituições responsáveis e os seus intervenientes.

Nesse sentido, propunha que os governadores civis deveriam, em cumprimento do que já se 

preconizava no decreto de 20 de Agosto de 1721, assumir as suas responsabilidades, mantendo-se 

sempre que necessário em contacto regular com o bibliotecário.

Em 10 de Novembro de 1875, por decreto, seria nomeada uma comissão, para propor ao 

governo as medidas necessárias, com vista a levar a cabo a reforma do ensino das Belas Artes e o 

plano de construção de um museu, acautelando, apesar de tudo, as providências que julgassem mais 

adequadas «à conservação, guarda e reparação dos monumentos históricos e dos objectos 

arqueológicos de importância nacional existentes no reino»72.

Em 188073, no decurso de todo o trabalho realizado pela comissão de 1875, a Real 

Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses74 procurou lançar «as bases de uma 

                                           
71 LAGE, Maria Otília Pereira, «Abordar o Património Documental: Territórios, Práticas e Desafios», Cadernos neps, s.d., 
p.20.
72 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.177. 
73 Esta data marca o início efectivo da inventariação dos monumentos portugueses, base de todo o trabalho por critérios 
de classificação dos imóveis que deveriam ser considerados monumentos nacionais, e que seriam definidos em 1901 
(decreto de 30 de Dezembro).
74 Em 1863 é fundada a Associação dos Arquitectos Civis Portugueses que, poucos anos depois, em 1872 se passaria a 
chamar Associação de Arquitectos e Arqueólogos Portugueses.
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inventariação sistemática dos monumentos nacionais»75, no entanto, este trabalho acabou por não ter 

grandes resultados práticos, valendo apenas pela intenção e pela iniciativa criadas.

Além dos esforços e das medidas que foram sendo tomadas, no sentido de se procurar ter um 

conhecimento mais profundo dos nossos valores artísticos, outras iniciativas ganharam forma e 

contribuíram, igualmente, para o alargamento desse mesmo objectivo.

Por exemplo, em 1882, em Lisboa, era organizada a Exposição Retrospectiva de Arte 

Ornamental, seguindo-se a exposição de Coimbra, a exposição de Aveiro, a exposição de Guimarães, 

a exposição do centenário antonino e as exposições de ourivesaria e de cerâmica promovidas e 

realizadas no Palácio de Cristal do Porto, pela mão da Sociedade de Instrução.

De entre algumas das exposições que foram mencionadas ficaram alguns documentos de valor 

que, mais tarde, deram origem a relatórios impressos, onde os objectos expostos eram reproduzidos 

pelo desenho e pela fotografia. 

Neste domínio, deram o seu contributo absolutamente notável, nomes como Carlos Relvas,

Pardal, Rochini, Biel & Companhia, entre muitos outros.

Dos catálogos dos museus e das exposições realizadas já era possível realizar um esboço de 

inventário, que não seria difícil de aperfeiçoar e de completar, não só com a organização de novas 

exposições, mas também com novas investigações e estudos correlativos.

A comissão de 1890 propunha que, além do trabalho que então se vinha realizando, no 

campo da pesquisa e recolha dos valores artísticos que ainda se encontravam ignorados, em poder de 

particulares ou de corporações, a mesma tomasse «por matéria as peças de que há conhecimento, já 

pelo exame de que foram objecto nos museus onde existem, ou nas exposições até hoje feitas, já 

pelos catálogos e relatórios que dessas exposições existem, já pela considerável colecção de 

fotografias que reproduzem os objectos expostos»76.

No que diz respeito à catalogação e conservação dos objectos pertencentes a particulares ou a 

corporações de carácter civil ou religioso, a tarefa revelava-se, contudo, bem mais complexa, pois 

nestas circunstâncias o governo, em especial, no que diz respeito às peças de carácter religioso, viu-se 

obrigado a agir de forma diferente, tendo para isso de criar uma lei que lhe permitisse ter total 

jurisdição, para poder actuar:

                                           
75 ORTIGÃO, Ramalho, «O Culto da Arte em Portugal», Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.177-178.
76 Idem, ibidem, p.179.
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«[…] é indispensável que seja devidamente estudada e promulgada uma lei, semelhante à que existe 

hoje na Itália, em França, nos Países Escandinavos, na Rússia, na Espanha, na Grécia, na Turquia, 

tendo por fim definir claramente e assegurar, de combinação com a legislação canónica, com os 

princípios da concordata e com a legislação geral da propriedade, os direitos especiais do Estado com 

relação á guarda dos monumentos e à parte que ele tem na posse dos objectos de arte, determinando 

assim o carácter especial da propriedade artística.»77

Uma vez decretada essa lei e uma vez asseguradas todas as responsabilidades em que podiam 

incorrer todos aqueles que a transgredissem, na opinião do autor, deveriam formar-se comissões 

regionais que, embora dependentes da comissão central, ficariam incumbidas, nas suas respectivas 

localidades, da guarda e da conservação dos monumentos e dos objectos de arte.

No fundo, no século XIX, o conceito de património, como já tivemos oportunidade de 

analisar, em momentos anteriores, não se limitou apenas às obras de arte ditas eruditas (a 

arquitectura, a escultura e a pintura), mas também aos objectos arqueológicos, à numismática, à 

epigrafia, entre outras áreas de conhecimento e de estudo, que abrangem todo um património 

cultural e etnológico, e que autores como Almeida Garrett e, pouco depois, Teófilo Braga, Adolfo 

Coelho e J. Leite de Vasconcelos, passaram a dar maior relevo.

De todo o esforço e trabalho desenvolvido por Ramalho Ortigão, quer pelos estudos e 

artigos que escreveu sobre a questão do património nacional, procurando, de alguma forma, não só 

alertar para a situação crítica e aflitiva em que se encontrava a maioria dos nossos monumentos 

nacionais (sobretudo, o património arquitectónico), ou pelo evidente desrespeito pelos trabalhos e 

ofícios tradicionais que, com o tempo, se iam perdendo, e com eles se perdia também toda uma 

cultura e um saber ancestral, legado pelos nossos antepassados, o nosso autor nunca se cansou, até ao 

último momento, de se debater contra uma situação que parecia permanecer, no seu tempo, quase 

inalterável.

                                           
77 Idem, ibidem, pp.180-181.
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9. O reaportuguesamento da pintura: Silva Porto e José Malhoa

                                                        «A paisagem não significa nada, é uma obra morta, se não

                                                                        nos dá, juntamente com  um aspecto da natureza, a impressão

                                                                          do  artista  que  a  observou,  o  sentimento  moral  acordado

                                                                                                 pelo fenómeno da visão.»

Ramalho Ortigão, As Farpas, tomo X

Na pintura de meados do século XIX, o gosto romântico pela paisagem e pelo retrato 

anunciava já uma nova atitude na arte: eram deixados de lado os temas considerados, até aí, dignos de 

serem representados – episódios mitológicos, religiosos e históricos -, produzidos segundo modelos 

já estabelecidos.

Por outro lado, os princípios estéticos amplamente difundidos pelos mestres da escola 

romântica estavam, cada vez mais, desactualizados e já não correspondiam às aspirações dos meios 

artísticos, onde dominava uma juventude irrequieta e ansiosa por novidades.

Na realidade, aos poucos, o pintor começava a reparar, com maior insistência, em aspectos 

do quotidiano, para representá-los em obras, geralmente, de menores dimensões. Contudo, num 

primeiro momento, os novos motivos seriam, ainda, tratados de forma subjectiva e inteiramente no 

atelier, segundo uma visão idealizada da realidade, servida por uma composição e luminosidade 

artificiais.

Com o Naturalismo, movimento estético que se afirmou, sobretudo, na segunda metade do 

século XIX, a pintura de paisagem, anteriormente, considerado um género menor na pintura,
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consolida-se como género independente, isto é, os pintores consagram-se à representação da 

natureza.

O culto e o gosto pela natureza concreta, pela sua observação e análise objectiva, e pela sua 

representação exacta, sem idealismo ou artifícios, através de uma pintura de ar livre, revelava já uma 

mudança de atitude.

Em França, no início da primeira metade do século XIX1, um grupo de pintores que 

trabalhou na aldeia de Barbizon e nas suas proximidades, junto da floresta de Fontainebleau, 

distinguir-se-ia pela (sua) preferência pela pintura da natureza, especialmente, paisagens ao ar livre. 

Influenciados pelas escolas de paisagem holandesa e, sobretudo, inglesa, estes artistas 

eliminaram, progressivamente, os princípios da paisagem tradicional, bem como a noção romântica 

da paisagem concebida como transposição de um estado de alma. Ainda que, porventura, embelezem 

a natureza, nunca a idealizam. 

A observação minuciosa (por vezes, de uma precisão fotográfica notável, pela forma como 

eram reproduzidos os pormenores) e sincera da natureza, e o estudo atento dos efeitos cambiantes da 

luz, constituem provas suficientes da simplicidade com que se exprimem perante um modelo. 

De entre os muitos pintores que pertenceram a este grupo, Théodore Rousseau teria sido a 

personalidade   mais   marcante  e  mais  importante.  No   entanto,   nomes   como  Diaz  de  la Peña 

(1807-1876), Constant Troyon (1810-1865), Charles François Daubiny (1817-1878), Jean-François 

Millet (1814-1875) ou Jules Dupré (1811-1889) figurariam entre aqueles que mais se destacaram e que 

maior influência exerceram sobre a sua época e sobre as gerações de pintores que lhes sucederam.

Na verdade, os paisagistas da escola de Barbizon deram início a uma nova forma de pintura de 

paisagem, procurando não só uma pintura mais próxima do real e mais verdadeira, mas transferindo

também para o pintor a possibilidade de interpretar determinadas imagens, segundo as sensações que 

vivenciou e experienciou.

Em Portugal, e contrariamente ao que ocorrera noutros países, como foi o caso da Holanda e 

da Inglaterra, não existia uma tradição pictórica da paisagem2, pelo que a inovação do ar-livrismo foi 

muito bem recebida e funcionou como contraponto ao habitual ‘transporte’ de elementos da natureza 

para o atelier.

                                           
1 Mais precisamente, a partir de 1830.
2 A reivindicação do ar-livre proposta por Tomás da Anunciação (1818-1879) não conseguiu impor-se ou encontrar 
adesão num país alheio à prática da pintura de paisagem, género pictórico ainda considerado menor no nosso país, mas 
que alcançara grande reconhecimento entre holandeses, ingleses e franceses.
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Na verdade, as diferenças entre a pintura do Romantismo e as obras do Naturalismo são 

evidentes, não só relativamente aos temas escolhidos para representação, mas também pelos 

procedimentos pictóricos utilizados. 

As leis de perspectiva, que fixam as dimensões e as disposições exactas das formas no espaço 

e recriam, assim, ilusoriamente, a terceira dimensão – a profundidade – que a pintura não tem, visto 

ser uma superfície, contudo, continuam a ser aplicadas nas obras naturalistas, porque servem o seu 

programa de transpor para a tela a realidade, exactamente, tal como os seus olhos a vêem.

Por outro lado, a técnica  do claro-escuro,  que  se pode  observar na pintura tardo-

-romântica de Miguel Ângelo Lupi (1826-1883), específica do desenho, com o perfeito delineamento 

dos objectos, e em que o jogo de sombras e de luz permitia recriar os seus volumes, é colocada de 

parte.

            Por outro lado e, contrariamente ao que acontecerá no Naturalismo, a pintura de paisagem do 

período do Romantismo era, em Portugal, segundo Ramalho Ortigão, «arte de convenção», tendo 

por «objecto imitar a natureza num sentido tutelar e melhorativo, dando em resultado engenhosas 

combinações de matiz»3.

            Os quadros, esses, faziam-se de memória ou socorrendo-se os pintores de apontamentos e 

pequenos esboços feitos a lápis, que depois utilizariam para criar o trabalho final, no atelier.

Os artistas dificilmente apreenderam a realidade tal como ela se lhes apresentava, e quando 

não existia nenhum preceito teórico ou conceptual que os impedisse de ‘ver’, nem sempre tiveram ao 

seu dispor uma linguagem suficientemente capaz de representar o que observaram. 

As «receitas oficinais» ou fruto de uma longa tradição não permitiram que os pintores do 

período romântico transmitissem, fielmente, o que realmente viam na Natureza. Daí que não 

surpreendesse que a pintura transmitisse uma certa sensação de um falsear da realidade.

            «Tão falso, tão convencional, tão fraudulento e delambido», foi assim que Ramalho Ortigão 

definiu a pintura de paisagem que se fazia nesta altura. O tom depreciativo é bem evidente e, no 

fundo, revelava o olhar crítico do autor perante a artificialidade das formas que, em nada, se 

identificava com a nova realidade e entendimento face à pintura.

Em relação ao ensino artístico, rígido e autocêntrico, defendido anteriormente, Ramalho 

Ortigão iria defini-lo como «uma escola retórica, de um convencionalismo banal e chato, em que se 

perdera toda a originalidade pessoal e todo o respeito da natureza observada», pelo que a passagem 

                                           
3 ORTIGÃO, Ramalho, «Na morte de Miguel Lupi», Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.115.
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do romantismo ao naturalismo na pintura permitiria que se ultrapassasse o registo romântico,

sobretudo, pela forma como os elementos da natureza eram agora levados para o atelier.

Na verdade, segundo Ramalho Ortigão, as diferenças entre a pintura ao ar livre e a pintura de 

atelier eram nítidas, não só a nível de concepção da obra, mas sobretudo pela ideia de instantâneo que 

se perderia, por completo, na pintura de atelier:

«As fases de gestação na pintura ao ar livre não são as mesmas da pintura de atelier. Na paisagem como 

Silva Porto a compreendia e como em França a compreende Claude Monet, acha-se hoje 

perfeitamente definido que nenhum aspecto da natureza, ainda que com bom tempo fixo, permanece 

por mais de trinta minutos. Passado esse período de sessão, em que por três ou quatro dias, a dado 

momento, o motivo representa um quase idêntico aspecto de cor e de luz, tudo o que o pintor puser 

no quadro, para o completar, ou será uma fraude, tendo por base uma conjectura, ou será um erro, 

proveniente de uma discordância nas linhas do natural.»4

Segundo o autor, numa fase inicial, a obra dos paisagistas não era vista nem admitida como 

sendo uma das expressões da personalidade artística nacional e, muito menos, como a afirmação «de 

um temperamento ou de uma alma» nacional, mas antes encarada como uma forma pitoresca do 

«idílio sentimental, ou de um trompe l’oeil destinado a dar à arte pelo artifício do pincel a mais fiel 

imagem» de um qualquer objecto ou elemento que se pretendia representar. A pintura transmitia ou 

traduzia, apenas, a aparência ou a ilusão da realidade, mas não a realidade em si.

Sendo assim, e sob este ponto de vista, o quadro era considerado como um simples bibelot, 

como um elemento puramente decorativo, pelo que tornar-se-ia, inevitavelmente, uma «tese 

filosófica, um ponto histórico, uma abstracção poética, ou uma curiosidade de ornamentação»5.

Era assim também que a crítica, no período do Romantismo, considerava a pintura e era 

assim que o público se habituara a vê-la e a julgá-la.

Para Ramalho Ortigão, as frequentes permanências e convivências no campo, o culto da

«filosofia da natureza» e as «continuadas digressões artísticas» eram absolutamente necessárias, dado 

que não bastava apenas captar um ou outro pormenor da natureza e procurar reproduzi-lo numa tela. 

Era necessário, sobretudo, juntamente com esse ‘aspecto’ da natureza, revelar a impressão do artista 

que a observou e procurar transmitir o «sentimento moral acordado pelo fenómeno da visão».

                                           
4 Idem, «Silva Porto», Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.278. Segundo nota dos editores, este 
texto teria sido publicado na revista Arte Portuguesa, ano I, nº2, em Fevereiro de 1895.
5 Idem, «Na morte de Miguel Lupi», Arte Portuguesa  III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.115.
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Não bastava representar apenas a paisagem, a natureza tal qual os olhos a viam. Era preciso 

‘descobrir’ a própria impressão do artista, como se fosse possível ‘descobrir-lhe’ a sua essência. No 

fundo, mais do que a descrição dos objectos, interessava exprimir a emoção que eles produziam no 

pintor.

No mesmo sentido, dizia-nos Ramalho, a dado momento que, na sua opinião, o que 

constituía a superioridade de Corot6 em relação, por exemplo, a todos os outros paisagistas, era o 

facto de nenhum outro lhe ter suscitado «tantas recordações e tantos pensamentos». Por outro lado, 

acrescentava ainda que, em relação a Troyon, enquanto este quase se limitava apenas a representar o 

que via, em relação a Corot, os seus quadros eram o «espelho de alguns dos [seus] estados de 

espírito»:

«Figura-se-me que ele viu a paisagem através da minha alma e que alguma coisa do meu próprio ser se 

embebeu no seu pincel. É que efectivamente uma porção do artista que a encheu vive nessa tela; 

palpita nas sombras macias com que as árvores acarinham esses musgos; respira com devoção [...] E 

dessa absorção do artista na natureza viva resulta, inconscientemente, a grande expressão humana que 

caracteriza os seus grandes quadros.»7

O sentimento que o artista exprime em cada um dos pormenores da imagem que observou

não se pode inventar, nem construir, dado que a paisagem representada, nos seus múltiplos aspectos, 

e segundo o autor, deve traduzir a impressão pessoal do paisagista, no momento exacto em que a viu:

«De modo que não lhe basta saber olhar, tem de saber igualmente sentir, e como a maneira por que se 

sente depende da maneira por que se pensa, o paisagista, além de ser artista – isto é, de possuir a 

faculdade de dar uma forma ao sentimento – precisa ainda de ter ideias, de ser um espírito culto, 

elevado, superior.»8

Mas para alcançar essa execução e para conseguir atingir esse estado de espírito, no desejo 

íntimo de se retemperar no sentimento da verdade e no estudo da Natureza, era necessário que o 

pintor fosse, acima de tudo, um «verdadeiro artista», ou seja, que ele tivesse, diante da Natureza, 

                                           
6 Camille Corot (1796-1875), o paisagista mais importante da sua geração, cuja prática se distanciou de qualquer tipo de 
aproximação sentimental, para se interessar pela criação das suas formas através da captação da luz e das características da 
atmosfera e da matéria. Na verdade, ele foi um dos primeiros pintores a constatar que as cores e as formas não existem 
senão em função da luz e, como mudam com ela, era ao ar livre que o paisagista devia trabalhar. Contudo, a sua 
preocupação pela suprema veracidade da observação levou-o a acabar as suas obras no atelier, de resto, como a maioria 
dos nossos pintores.
7 ORTIGÃO, Ramalho, As Farpas, X, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1944, pp.117-118.
8 Idem, ibidem, p.118.
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uma impressão «profundamente viva e perfeitamente justa»9 e que representasse apenas aquilo que 

observou, em determinado momento.

Por outro lado, a nível de concepção, as novas teorias sobre a luz e a cor encontravam 

melhor simpatia numa época positivista, onde a ciência ocupava um lugar de destaque. E, na verdade,

só a pintura de paisagem, a pintura de ar livre, uma pintura realista, permitia a aquisição de novos e 

fascinantes resultados.

O grande poder de observação e a execução de qualidade, ou a preocupação com a luz, eram 

notas comuns numa pintura que se pretendia mais próxima da realidade, de uma realidade de 

natureza mais sensível do que sentimental (contrariamente ao que acontecera com a pintura do

período do Romantismo), que procurava analisar, que era concreta e objectiva, na forma como 

captava o real. 

A paisagem era, no entender de Ramalho Ortigão, o género mais especialmente moderno, 

sendo que os dois primeiros paisagistas contemporâneos teriam sido, na sua opinião, Corot e Diaz. 

Na verdade, na obra destes pintores, tudo era concebido e executado «de um só jacto, numa 

só mancha», como se o artista possuísse o segredo do «fiat criador».     

A captação do momentâneo10 era o mais importante, pelo que os movimentos se 

reproduziam sem convencionalismo, com a espontaneidade da própria vida. Essa espontaneidade fazia

lembrar, de certa forma, os instantâneos fotográficos, pela forma precisa e exacta com que eram 

reproduzidos os pormenores.

Em Portugal, o ano de 1879 seria, de certa forma, decisivo e marcaria o início de uma nova 

fase na pintura portuguesa.

Após um período de permanência de cinco anos em Paris, como pensionistas da Academia 

Portuense, os pintores Silva Porto e Marques de Oliveira regressariam ao nosso país, entusiasmados 

com a experiência que tinham vivido na capital francesa.

Tendo convivido com alguns dos melhores mestres de Barbizon e dos seus não menos bons 

discípulos, teriam adquirido uma nova forma de pintar, uma pintura mais próxima da natureza e mais 

                                           
9 Idem, «Uma polémica – O concurso de pintura na Academia das Belas Artes», Arte Portuguesa, III, Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 1947, p.14. Segundo nota dos editores, este artigo teria sido publicado no Diário da Manhã, de 14 de 
Fevereiro de 1879.
10  Na verdade, aos olhos destes artistas, o real surge como algo essencialmente passageiro e instável. Mas, curiosamente, 
tentam o que nunca se tinha tentado antes: pintar a mudança, o devir, o tempo.



195

próxima da realidade, mais objectiva e mais concreta, tentando captar a natureza nas suas diferentes 

manifestações.

A este respeito, Manuel Rio-Carvalho faria questão de frisar a importância que estes dois 

pintores adquiriram no panorama artístico nacional, representando, em grande medida, uma clara 

ruptura com o passado:

«Os dois foram verdadeiros revolucionários no campo das artes plásticas portuguesas, porque, 

escolhendo a objectividade, a precisão e a “verdade”, opuseram-se a valores românticos, pertinazes, 

pois, como dizia Eça de Queirós, “Naqueles tempos, segundo a fórmula dos Evangelhos, o 

Romantismo estava nas nossas alma”. Eles iriam reduzir os grandes motivos românticos ao plano do 

trivial, do fortuito, apresentando-os com notas de intimismo extremamente comunicáveis e uma 

frescura até então inusitada. Estes aspectos de grande quebra em relação ao passado artístico 

português, somados à introdução da paisagem na pintura portuguesa, que passou a constituir uma 

tradição desde então, foram, na verdade, a revolução que Silva Porto e Marques de Oliveira 

trouxeram.»11

Na verdade, os dois pintores, quebrando os modelos anteriores e contrariando uma tradição 

já por si ultrapassada, dariam início a um novo momento na pintura nacional, elevando a pintura de 

paisagem a um nível nunca antes alcançado.

De facto, no ano seguinte, um ano após o regresso dos dois artistas ao nosso país, seria 

apresentada, em público, aquela que seria a última exposição da Sociedade Promotora, um dos «mais 

brilhantes espectáculos que pode apresentar o espírito nacional», e nela teriam sido expostos os 

primeiros quadros daqueles que viriam, nessa altura, a ser conhecidos como os pintores da escola 

realista.

Pelo valor inegável, Ramalho Ortigão considerava que os pintores portugueses desta geração, 

seus contemporâneos, eram, na realidade, os «primeiros pintores nacionais depois da escola 

flamenco-lusitana da época de Grão Vasco», por meio da qual, diria o autor, se teria introduzido, na 

Península Ibérica, a pintura moderna.

Na verdade, o autor acabaria por cruzar dois momentos de «ressurgimento» dos valores 

nacionais12, revelando, ao mesmo tempo, o despertar do sentimento e espírito nacionalistas.

                                           
11 RIO-CARVALHO, Manuel (coord.), História da Arte em Portugal, vol. XI, (Do Romantismo ao fim do século), Lisboa, 
Publicações Alfa, 1986, p.44.
12 Segundo Ramalho Ortigão, teriam existido dois momentos de afirmação da especificidade artística nacional: um que 
corresponde à escola flamenco-lusitana da época de Grão Vasco e outro que corresponde à pintura contemporânea. Em 
relação aos séculos XVII e XVIII, por exemplo, bem como os dois primeiros terços do século XIX, entendia que teriam 
correspondido a um período de vazio produtivo e de adulteração, na pintura portuguesa: «O século XVII e o século XVIII 
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Contudo, os dois artistas iriam seguir caminhos diferentes. Silva Porto parte para Lisboa, 

onde passa a residir, depois de ter sido convidado a ocupar o lugar de docente na cadeira de Pintura 

de Paisagem, na Escola de Belas-Artes de Lisboa. Marques de Oliveira, por seu lado, fixa residência 

na cidade do Porto, depois de ter sido nomeado, em 1880, professor da Academia de Belas-Artes do 

Porto, passando a ocupar o lugar de regente da aula de pintura de história (por, na altura, não existir 

a de pintura de paisagem), vindo a tornar-se, mais tarde, seu director. Em 1881, acabaria por fundar 

o Centro Artístico Portuense.

Residindo em Lisboa, Silva Porto passara a frequentar o Café-Cervejaria Leão, local onde se 

reuniam inúmeros artistas e outros intelectuais, em animadas tertúlias e onde se discutiam os mais 

variadíssimos assuntos, sendo que o mais discutido seria o das artes.

De entre esta vasta plêiade de intelectuais e artistas sairia, pouco depois, aquele que ficaria 

conhecido como o «Grupo do Leão» e que Columbano Bordalo Pinheiro deixaria imortalizado numa 

grande tela13 com o mesmo nome.

Adriano de Gusmão, num artigo que publicaria em a Estrada Larga, e recordando o quadro de 

Columbano, resumiria, nas seguintes palavras, o papel e a importância que o «Grupo do Leão» tivera 

no panorama artístico nacional:

«[…] o bom grupo de artistas reunido à volta do melancólico Silva Porto, vemos parte duma aguerrida 

e bem dotada geração que, renovando a pintura portuguesa, em certos aspectos a nacionalizou. É 

sempre arriscado empregar esta palavra em arte, pois geralmente visamos com ela exterioridades e 

não uma realidade mais profunda de originalidades técnicas e expressionais. Contudo, em certa 

medida, podemos dizer que os paisagistas do ‘Grupo do Leão’ e os saídos da sua lição souberam 

apropriar-se do devido tom característico das nossas coisas expostas a céu aberto, fixando para sempre 

a luz inconfundível da nossa atmosfera.»14

Por influência de Silva Porto, a paisagem portuguesa tornara-se um tema digno de ser 

interpretado pelos nossos pintores. Estes, por seu lado, procuravam apreender-lhe os múltiplos 

                                                                                                                                   
foram inteiramente apagados para a arte portuguesa pela corrupção e pelo envilecimento da dignidade nacional», in Arte 
Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.155.
13 A obra mais emblemática do naturalismo nacional (O Grupo do Leão, Columbano, 1885) destinava-se a decorar a 
celebrizada cervejaria da rua 1º de Dezembro, em Lisboa, onde se reuniam em tertúlia aqueles que pretenderam renovar 
a pintura portuguesa nos finais do século XIX. O grupo encontrava-se estruturado em torno da figura de Silva Porto que 
se encontra ao centro olhando o observador. Columbano auto-retratou-se em pé à direita, voltando as costas ao grupo: de 
facto, o pintor não comungou do amor pela natureza nem da pintura de ar livre como os demais companheiros.
14 GUSMÃO, Adriano de, «O ‘Grupo do Leão’, renovador da pintura portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto 
Editora, s.d., p. 240.
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aspectos, através de um olhar e de uma visão mais objectiva e serena, ‘retratando’, com 

imparcialidade, aquilo que viam na realidade.

A indiferença da sociedade e das entidades institucionais, pela educação artística da nação,

levou os pintores de Lisboa a se associarem numa espécie de confraria, que daria origem, no fundo,

ao conhecido «Grupo do Leão»:

«Os nossos pintores deram à sua associação15 benemérita o modesto nome de Grupo. A palavra 

constitui classificação, e convém não perder de vista o sentido que ela tem para julgar com justiça a 

obra que se lhe acha subordinada. […] deduz-se, em primeiro lugar, a existência de um Grupo de 

artistas; deduz-se em segundo lugar a falta de uma escola de arte. Por um lado, este considerável 

triunfo – o aparecimento de uma iniciativa e de um conjunto intelectual, por outro lado esta grande 

lástima – a falta de uma autoridade que imponha disciplina ao talento anárquico.»16

Ainda que sem estatutos, como seria exigido a uma associação ou agremiação, o grupo 

assumiu-se como tal em 1881, ano em que se resolveu organizar uma exposição na sala da Sociedade 

de Geografia, na altura, situada na rua do Alecrim, em Lisboa. 

Do grupo que expôs faziam parte nomes como Silva Porto, Columbano, Malhoa, Rodrigues 

Vieira, António Ramalho, Henrique Pinto, Moura Girão, Cipriano Martins, João Vaz e Ribeiro 

Cristino. 

Segundo Ramalho Ortigão, os pintores do ciclo paisagista de Silva Porto que, entretanto, se 

havia formado, os artistas do «Grupo do Leão», do qual, mais tarde, resultaria a «confraria» do 

Grémio Artístico, teriam sido os primeiros pintores nacionais de educação portuguesa, o que 

revelava, desde logo, a verdadeira ‘revolução’ que já se havia operado no meio artístico nacional.

De facto, a influência estética que o «Grupo do Leão» exercera viria a ser decisiva sobre a 

pintura portuguesa contemporânea, sobretudo, pela mudança de atitude face à pintura.

Num artigo publicado em 1988, Lucília Verdelho da Costa resumiria, desta forma, a actuação 

da nova geração de pintores, que revelavam já uma sensibilidade nova face aos valores da natureza e 

                                           
15 No seguimento da mesma ideia, Ramalho Ortigão diria o seguinte: «Nenhuma verdadeira escola de arte vem dos 
governos nem das Academias fundadas pelos Governos. Foi de pequenos grupos de artistas como o do chamado do Leão, 
que saíram as escolas famosas de Roma, da Colónia, da Flandres, da Holanda. De que modo? Primeiro pelo conjunto de 
um esforço de estudantes criando um público e criando um mestre; depois pela influência de um mestre formando 
discípulos. É a história das escolas de Rafael e Miguel Ângelo […]», in ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, 
Livraria Clássica Editora, 1947, p.108.
16 Idem, «A pintura moderna em Lisboa», Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.100.
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da paisagem, associada ao pitoresco dos costumes, e numa clara afirmação e defesa de uma arte 

tipicamente nacional: 

«[…] Incomplet, le changement opéré par les romantiques, se projeterait dans la peinture naturaliste, 

venant de cette façon répondre aux aspirations d’un patriotisme exalté qui, dans la splendeur du 

soleil, plus que dans l’intériorité des ombres, glorifia les valeurs essentielles du paysage et de la terre 

portugais […]»17

No fundo, para a autora, estes artistas, movidos por um sentimento profundo de afeição à 

terra e à paisagem nacional, transportaram para as suas telas a mesma veracidade que encontraram na 

Natureza.

No mesmo sentido, outra autora, Maria Emília Vaz Pacheco, num estudo que realizou sobre 

Silva Porto, faria questão de salientar a importância que o «Grupo do Leão» tivera desde 1881, pelo 

facto de ter dado início a um verdadeiro momento de ressurgimento da arte nacional:

«De todas as manifestações e ao mesmo tempo causas do renascimento que há alguns anos para cá se 

manifesta na nossa vida artística, a mais notável é sem dúvida o aparecimento e a acção do grupo de 

artistas denominado Grupo do Leão, que desde 1881 realizou sucessivamente oito exposições anuais, 

absolutamente desajudado de qualquer auxilio oficial, desenvolvendo uma actividade considerável, 

produzindo o aparecimento e a formação de uma forte corrente artística no país e despertando 

poderosamente a atenção e o interesse do público pelas coisas de arte.»18

            Curiosamente, ciente do valor inegável destes pintores e, sobretudo, ciente da necessidade e 

desejo quase manifesto de fazer regressar o esplendor à arte nacional, Ramalho Ortigão apela aos 

pintores de Lisboa para que, em seguindo o seu «conselho inautorizado, de crítico incompetente mas 

de camarada afectuoso e de amigo sincero», se aliem e procurem seguir, senão pelo processo e estilo, 

pelo menos ao espírito da secular escola da Holanda19, «mestra de toda a pintura moderna».

                                           
17 COSTA, Lucília Verdelho da, «L’enseignement, les salons et les artistes à travers la critique», Actes du Colloque, Le XIXe

siècle au Portugal – Histoire – Société – Culture – Art, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, Paris, 
1988, pp.108-109.
18 PACHECO, Maria Emília Vaz, Silva Porto e o Naturalismo em Portugal, Santarém, 1993, p.91.
19 No tomo II de A Holanda, Ramalho Ortigão desenvolve a questão da pintura de paisagem na Holanda, que surgiu no 
século XVII: «A pintura de paisagem foi o sagrado amor da natureza, o culto da terra, a doçura da vida rural que a 
inspirou a Holanda. Os primeiros quadros de paisagem […] cujos discípulos gloriosos se chamam Turner, Corot, Diaz, 
Courbet, Daubiny, Millet, Troyon, Rousseau», in ORTIGÃO, Ramalho, op. cit., p.226.
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Todavia, o autor não defendia que a nova geração de pintores se filiasse no espírito da escola 

da Holanda, em jeito de devoção, mas antes (e, à semelhança de toda e qualquer escola nacional) que 

tivesse por base princípios próprios de uma arte original, com as suas próprias especificidades.

             Por esse motivo, sublinha que os principais elementos constitutivos dessa escola teriam sido o 

«respeito simples, sincero, convencido da grande e fecunda Natureza, mãe de toda a arte, o estudo 

severo, imperturbável e contínuo, e a tenacidade inquebrantável no primor escrupulosíssimo da 

forma em vista da expressão mais rigorosa, mais nítida e mais perfeita da eterna verdade»20.

             De todos os testemunhos do seu valor e génio, «que eles nos ministrem agora a prova de que 

possuem o mais que é preciso para construir um pintor, a nitidez minudente da vista, a delicadeza dos 

dedos, a segurança do pulso»21.

Curiosamente, o público recebera-os com todo o entusiasmo e todos eram unânimes em 

afirmar o seu agrado pela nova pintura.

Silva Porto foi, senão o mais notável, pelo menos, uma das mais importantes figuras da 

pintura realista em Portugal, um «paisagista verdadeiro», tendo sido, na opinião de Ramalho Ortigão,

o primeiro pintor português do seu tempo, um dos grandes modernos, um legítimo continuador da 

grande obra de Corot, de Diaz, de Millet, de Daubiny, de Rousseau, de Courbet, de Jules Breton,

entre tantos outros pintores dessa grande escola em que, pela primeira vez e, fielmente, se soube, 

pelo pincel, representar a natureza viva dos campos e que, no seu entender, representaria para «todo

o sempre um dos maiores triunfos que pode alcançar a arte»22.

Na verdade, Silva Porto teria sido o «primeiro que trabalhou ao ar livre» e o primeiro dos 

nossos pintores que, em frente da natureza, «humildemente, pacientemente e apaixonadamente a 

inquiriu nos seus múltiplos aspectos, fugidios como o dia e o sol que passa, levando consigo, 

ininterrompidamente, a deslocação dos contornos, a desassociação dos valores, a dissidência da luz na 

perpendicularidade em obliquidade das sombras, a completa desconcatenação, enfim, em todo o 

conjunto orquestral das linhas»23.

            Dessa «tão exacta e subtil noção de instantaneidade das aparências na configuração óptica do 

mundo exterior, da prontidão rapidíssima dos seus pincéis» resultava, quando muito, a notável 

                                           
20 Idem, «A pintura moderna em Lisboa», Arte Portuguesa  III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, pp.106-107. Este 
artigo teria sido publicado, segundo nota dos editores, na Revista de Estudos Livres, Lisboa, 1883-1884, pp.536-542.
21 Idem, ibidem, p.107.
22 Idem, ibidem, p.38.
23 Idem, ibidem, p.115.
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expressão de um realismo puro e sem subversão, respeitando a Natureza enquanto imagem de um 

real que se queria intocável e não transfigurado.

Por esse motivo, Ramalho entendia que Silva Porto seguia a sentença de Diaz: «É indigno de 

empunhar um pincel todo o pintor que ousa pintar o que quer que seja sem ter em frente de si o seu 

original»24.

Todos os seus trabalhos, todos os estudos e esboços espalhados pelo seu atelier, eram feitos 

«ao ar livre em plena luz, defronte do vivo», sendo que, por esse motivo, não surpreendia que, como 

nos diz Ramalho, neles fosse possível sentir a «palpitação poderosa da verdade», transmitida através 

de uma personalidade simples e sincera de alguém que aprendeu a «amar a natureza à força de a 

inquirir e de se lhe dedicar»25.

No seguimento da mesma ideia, para Adriano de Gusmão, a pintura de Silva Porto era 

admirável, sobretudo, pela luminosidade e pelo domínio sobre as cores, que transparecia sempre nas 

suas telas:

«[…] Silva Porto, nos seus pequenos apontamentos […] chega a ser admirável, tão flagrantes eles são 

de verdade luminosa e cromática, repassados por vezes duma poesia que não é mera sentimentalidade 

mas, felizmente, o resultado dum fino e discreto jogo musical de cor.»26

Interessado nas realidades locais e nos seus costumes e tradições, encontramos a sua pintura 

repleta de pormenores e colorida de uma forma que se queria fiel ao testemunho de quem presenciou 

determinada cena ou imagem.

Na verdade, a exactidão, a veracidade do momento e o rigor descritivo concederam à sua 

obra uma feição muito própria e original. 

O que sobressaía na sua pintura era, essencialmente, a natureza e, quando a representava,

raramente ousou subverter a verdade que observara. Aquilo que via era o que representava, de forma 

precisa e fiel, sem artifícios.

Na maioria dos seus quadros, reconhecemos uma comovente afeição à gente rústica, aos 

seus momentos e o profundo respeito pelos costumes e tradições regionais, que tão bem registou nas 

suas telas, com rigor e precisão do desenho. 

                                           
24 Idem, ibidem, p.40.
25 Idem, ibidem.
26 GUSMÃO, Adriano de, «O ‘Grupo do Leão’, renovador da pintura portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto 
Editora, s.d., p.240.
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            Segundo Maria Emília Vaz Pacheco, havia em Silva Porto uma «linguagem» que se traduzia na 

fidelidade das impressões e na forma minuciosa como eram representados os temas que escolhia, 

sempre com grande sinceridade e revelando um profundo enternecimento pela terra portuguesa:

«Linguagem comovente e grande simplicidade temática caracterizam o naturalismo idealista e 

sentimentalista destas cenas de costumes. Através delas, Silva Porto lançou as bases da ‘renovação da 

Arte Nacional’, garantindo continuidade a um gosto mais tarde identificado como a ‘verdadeira 

interpretação’ do nacionalismo e do portuguesismo: “Silva Porto era apenas uma alma de 

contemplativo evocador de aspectos neutros, poetizados pela misantropia e anotando honestamente o

seu sonho incompleto da natureza […]»27

Curiosamente, este interesse pelo campo, pelos costumes e tradições de cada região, iria 

permitir, mais tarde, a «apropriação ideológica da vida rural por um nacionalismo exacerbado»28, 

principalmente, numa altura em que os valores nacionalistas ganhavam maior expressão.

Em certas cenas de costumes, cuidadosamente, observadas por si no próprio local, é visível 

o propósito em procurar conciliar personagens e ambientes, como se de um único ‘universo’ se 

tratasse, e onde o génio do pintor se fundia, por vezes, com o próprio espaço.

           

Ramalho Ortigão, numa visita que fizera ao atelier do pintor, confessa, a dada altura que, 

em momentos de maior desalento e desânimo, em «medonhas horas desfalecidas, envenenadas de 

indiferença ou de pusilanimidade para a luta», foram muitas as vezes em que tivera vontade de se 

deixar enlevar pela convivência com o jovem pintor e de se deixar inebriar pelos sentimentos que 

emanavam das suas paisagens, na força de alma de que ele dava «a lição mais eloquente e mais 

saudável»29.

Além disso, dizia-nos Ramalho, diante dos seus trabalhos, sentia-se que a arte era a sua

preocupação constante e exclusiva. 

Assim sendo, não seria de estranhar o encanto e a profunda admiração que Ramalho Ortigão 

nutria por Silva Porto, a quem apelidava de o «Garrett da pintura portuguesa»30 por, ao conjunto de 

                                           
27 PACHECO, Maria Emília Vaz, Silva Porto e o Naturalismo em Portugal, Santarém, 1993, p.84.
28 Idem, ibidem, p.90.
29 ORTIGÃO, Ramalho, «Silva Porto», Arte Portuguesa  III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.39. Este texto 
segundo indicação dos editores, teria sido publicado no Diário da Manhã, de 15 de Outubro de 1879.
30 Numa outra perspectiva, Manuel Rio-Carvalho apresenta-nos uma outra leitura da obra de Silva Porto, contrariando, 
por exemplo, a expressão utilizada por Ramalho Ortigão, por a considerar algo exagerada: «Considerado por Ramalho 
Ortigão como o ‘Garrett da pintura portuguesa’ e comparado por Rangel de Lima a Júlio Dinis, Silva Porto não foi, 
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toda a sua obra, este se parecer, em tudo, com aquele que «com mais terno, mais penetrante, mais 

persuasivo encanto, fez amar de quantos o leram a terra da sua pátria».

Na verdade, em toda esta atmosfera, eivada de uma ideologia rural, campestre, estariam 

enunciados alguns dos princípios reiterativos do neogarrettismo, preconizado por Alberto de Oliveira, 

no sentido de um regresso ao culto dos valores nacionais, valores esses presentes também na obra de 

Almeida Garrett. 

Fernando de Azevedo, num artigo que seria publicado em 1988, faria referência também à

preferência do pintor por ambientes rústicos, tão ao gosto de uma pintura que procurava ser, acima 

de tudo, nacional:

«Silva Porto, dont les petits tableaux sont généralement intimistes, mais aussi frémissants et 

lumineux, se compromet cependant à des grandes compositions d’un vérisme rustique que le gôut 

national exigeait mais qui relevaient peut-être aussi d’un penchant personnel. L’un et l’autre ont 

néanmoins consolidé et rendu effective la peinture de plein-air qui allait, de pair avec le portrait 

naturaliste et la peinture de moeurs, dominer le reste du XIXe siècle et se prolonger longtemps dans 

le siècle suivant, même si l’oeuvre de Silva Porto se termina avant la fin des années 90.»31

No fundo, a pintura alargar-se-ia a um universo mais vasto: a paisagem deixava de ser apenas 

o único motivo a representar, como forma de expressão do sentir nacional, uma vez que o povo, os 

seus costumes e tradições e todos os acontecimentos da vida rural passaram a constituir a verdadeira 

expressão desse ‘portuguesismo’, passando a tradição a constituir símbolo da identidade de um povo.

A procura do pitoresco na natureza e nos costumes rurais surge na pintura de Silva Porto 

como forma de exaltação do sentimento nacional, além de que o interesse e valorização da cultura 

popular havia já adquirido estatuto e valor simbólico.

Sendo uma pintura que ilustrava o entendimento do pintor relativamente aos hábitos e 

formas de vida regionais, dos mais variados pontos do país, não deixa de ser interessante o facto de

nela se poderem descobrir algumas características essenciais de cada região.

                                                                                                                                   
apesar do lirismo encontrado nas suas obras, nem uma coisa nem outra. Esteve longe de um Garrett descritivo e não foi o 
Júlio Dinis romanesco, a não ser esporadicamente. Antes e apenas foi um verdadeiro naturalista, que da realidade rural 
retirou os aspectos vulgares e triviais, registando com a objectividade possível o que a natureza lhe oferecia todos os dias», 
in RIO-CARVALHO, Manuel (coord.), História da Arte em Portugal, vol. XI, (Do Romantismo ao fim do século), Lisboa, 
Publicações Alfa, 1986, p.48.
31 AZEVEDO, Fernando de, «Le sens du paysage dans la peinture portugaise du XIXe siècle», in Actes du Colloque, Le XIXe 

siècle au Portugal – Histoire – Société – Culture – Art, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, Paris, 
1988, p.58.
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Segundo Manuel Rio-Carvalho, Silva Porto, sendo um amante da natureza, procurou na sua 

pintura, sobretudo, revelar os aspectos mais simples das imagens que observou, situando-nos numa 

vivência muito pessoal, que se nos impõe pelo que nos comunica como sentimento de autenticidade:

«Silva Porto foi um apaixonado pela natureza, que com uma economia de meios notável pintou, com 

toda a possível verdade e numa técnica segura. […] Silva Porto pintou a paisagem sem drama, onde o 

camponês se situa num lavor trivial e os gestos se generalizam. Não foi ‘um camponês’ que colocou à 

nossa frente, mas sim ‘o camponês’[…] Com justa razão, aliás, porque era, na verdade, um grande 

pintor, amante da natureza, que não traía ao representá-la. A frase lançada por Courbet “A pintura é 

uma linguagem física e lida como mundo visível” teve a sua materialização em Silva Porto.»32

De entre os muitos quadros que se viam espalhados pelo atelier e, de entre os inúmeros 

assuntos tratados, segundo Ramalho, mais não eram do que «frescas impressões da natureza 

campestre florestal e marítima», registadas em apontamentos rápidos, mas de um «traço firme».

Nas paisagens portuguesas, vistas por Silva Porto, existia uma «profunda luz 

extraordinariamente brilhante, de uma palpitação intensa» que nos envolvia de uma maneira muito 

particular.

No entanto, para alcançar a síntese artística que se ambicionava, Ramalho entendia que, 

apenas quando o pintor tivesse viajado pelo país, percorrendo todas as nossas regiões, tão diferentes, 

pelo pitoresco que as caracteriza, ele deixaria na paisagem portuguesa «as notas proeminentes» e teria

lançado as «bases da renascença na pintura nacional».

Essa renovação, que teria o carácter de verdadeiro renascimento, revelaria também o 

carácter notável deste artista, na justa reputação de um paisagista de «primeira ordem entre os 

pintores modernos»33:

«Da sua obra só posso agora dizer que, vista na galeria, ao lado dos quadros de um dos mestres da 

pintura contemporânea, essa obra me pareceu melhor do que no atelier do autor. A comparação 

favorece-a.»34

«Silva Porto é um grande artista e um mestre, cujo valor resistiria a toda a confrontação nos mais 

importantes certames de arte europeia.»35

                                           
32 RIO-CARVALHO, Manuel (coord.), História da Arte em Portugal, vol. XI, (Do Romantismo ao fim do século), Lisboa, 
Publicações Alfa, 1986, p.48.
33 ORTIGÃO, Ramalho, «Carolus Duran, Silva Porto e Columbano», Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 
1947, p.72. Este texto foi publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, de 20 de Maio de 1880.
34 Idem, ibidem.
35 Idem, ibidem, p.89.
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No mesmo sentido, Adriano de Gusmão entendia que Silva Porto representara algo de novo

no panorama artístico nacional, sobretudo, pela forma singular como se expressou na (sua) arte:

«Silva Porto, incontestado chefe do ‘Grupo do Leão’ e a quem se deve toda a funda renovação da 

nossa pintura no final do século passado nada disse que tivesse ficado registado dos seus conceitos de 

arte. Exprimia-se apenas como pintor e não como intelectual. É certo que isso bastou para 

revolucionar a nossa pintura, pois o seu bom exemplo era uma constante e arrebatadora lição. 

Quadra-se não só ao temperamento do nosso pintor como até à escala das nossas coisas essa 

moderação praticada por Silva Porto, a qual, num meio como o português, ainda deve, mesmo assim, 

foros de explosiva revolução. E o que há de singular na experiência de Silva Porto é o ter sabido 

adaptar a educação recebida lá fora ao meio, à Natureza, que veio cá artisticamente explorar. Isso 

denuncia a lucidez do seu espírito e a sinceridade da sua expressão.»36

Contudo, de tudo aquilo que foi dito anteriormente, não fiquemos com a impressão de que 

o realismo na pintura criara apenas um ‘génio’.

            Do «Grupo do Leão», do qual Silva Porto fora o seu mentor, saíram outros nomes igualmente 

dignos de referência e que, em parte, devem o seu percurso e mérito ao ilustre mestre. 

             Na verdade, de entre os muitos pintores que se destacaram, um outro nome sobressai, pelo 

seu temperamento e pelo seu talento inegável, José Malhoa:

«Entre os adeptos da nova escola de ‘ar livre’ integrados no ‘Grupo do Leão’ encontrava-se um artista 

excepcionalmente bem dotado para a pintura: José Malhoa. Tratava-se dum caso de vocação artística 

irresistível, daquelas que se impõem desde a infância e constituem a razão de ser duma vida inteira. Já 

durante a aprendizagem na Academia Real de Belas-Artes o moço artista manifestara especial 

predilecção pela pintura de paisagem, predilecção que nunca esmoreceu no decurso da sua longa vida, 

mesmo quando os condicionamentos do meio e os interesses da carreira profissional o levaram a 

cultivar outras modalidades da pintura, e foram todas, por assim dizer. Com frequência, até, na 

escolha dos temas – tantas vezes anedóticos e de gosto discutível – o artista parece obedecer ao desejo 

íntimo, mais ou menos claramente patenteado, de evidenciar os seus excepcionais dotes de 

paisagista.»37

   

Transpondo para as suas telas os «flagrantes da vida real» e seduzido pelo encanto das 

tradições e das cenas do quotidiano rural, os seus estudos paisagísticos revelavam uma desenvoltura 

                                           
36 GUSMÃO, Adriano de, «O ‘Grupo do Leão’, renovador da pintura portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto 
Editora, s.d., pp.239-240.
37 SANTOS, Armando Vieira, «A paisagem e o retrato, na pintura portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto Editora, 
s.d., p.256.
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quase impressionista, natural e inata, nos quais as manchas matizadas e o domínio sobre a cor

definiam o desenho.

As cenas rurais, envolvidas por uma atmosfera crepuscular, captando toda a simplicidade da 

vida interior, e sem nunca trair um só instante a consciência e a verdade do pintor, convertiam-se 

assim numa forma de expressão da ordem na natureza.

A este respeito, Júlio Brandão, num artigo que escreveu no ano de 1928, chamaria a atenção

para o facto de Malhoa revelar uma predilecção especial pelos motivos de carácter nacional, 

assumindo-se como um verdadeiro intérprete da alma e dos costumes do nosso povo, e sentindo-se, a 

cada passo, em muitos dos seus quadros, o seu ‘portuguesismo’:

«A terra e os costumes portugueses têm inspirado à sua paleta tão rica, tão harmoniosa e flamejante, 

uma longa série de obras-primas, em que se sente, na palpitação da realidade, o aroma forte e 

agridoce da gleba – com fragrância, de flores silvestres e de cravos vermelhos e amorosos.»38

Por outro lado, em toda a sua obra, se via representado todo um imaginário colectivo, onde 

o lado humano ganhava um destaque particular.

Para João Chagas, «em todo esse pequeno povo, gente selvagem, húmus primitivo, terra e 

suor, coração, e enxada» havia a intuição e a percepção de que Malhoa o estava fixando para a 

imortalidade:

«[…] símbolo imortal duma raça de melancolia e de aventura. Caminhava com ele a alma sagrada dum 

povo inteiro [...] a obra do grande pintor, tão forte e tão saborosamente lusitana»39

Em Abril de 1906, num artigo que seria publicado na revista Serões, Ramalho Ortigão 

descrever-nos-ia a visita que fizera à oficina de José Malhoa. 

Segundo o autor, em toda a sua produção, variada e extensa, se podiam deduzir os caracteres 

essenciais do pintor que a concebeu, uma vez que a série de quadros abrangia quase todos os géneros 

de pintura, desde o retrato, a pintura histórica, a pintura mural, a pintura de género e a paisagem e, 

neles, se podiam descobrir os traços característicos e singulares da sua personalidade e génio.

                                           
38 BRANDÃO, Júlio, «Salvé!», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas 
obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.96.
39 DANTAS, Júlio, «Ilha dos amores», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das 
suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, pp.71,72.



206

Os grandes retratos e os episódios históricos destinavam-se, geralmente, à decoração oficial 

de alguns edifícios públicos, no entanto, para Ramalho Ortigão, estes constituíam desenvolvimentos 

acessórios do verdadeiro talento criativo do pintor.

No mesmo sentido, outro autor, Braz Burity, faria referência não só às suas faculdades de 

observador eminente, mas também ao facto de o pintor, a dado momento, se ter dedicado, em 

especial, à pintura de costumes:

«[…] Mestre Malhoa por índole e temperamento, por espírito de observação e intuição de pitoresco, 

tendo abordado com singular êxito e exímia facúndia todos os géneros de pintura, tendo com 

magistrálica galhardia deambulado por todos os córregos da Arte – ora investindo com os grandes 

panos decorativos, ora triunfando nos grandes quadros históricos, impondo-se, agora como paisagista, 

para logo se sublimar no retrato, carregando a palheta, marchando a aguarela ou fixando o pastel. 

Mestre Malhoa teve o bem-fadado condão de se especializar, chamando-se a si os quadros de género, 

as cenas de conspiração, anedóticas e populaceiras, das gentes da nossa terra, típicas e barioladas em 

suas indumentárias e manchas, em seus trajes e costumes, colhendo-as e sentindo-as na instantânea 

flagrância dos seus gestos e atitudes, de seus gozos e penas;»40

Num outro momento, não deixaria de frisar que a vivência intimista que se descobria em 

toda a sua obra seria a aproximação mais genuína à realidade, uma realidade que soube representar 

como ninguém e que o pintor tomou como referência, para modelar cada uma das imagens que 

eternizou nas suas telas.

O contacto íntimo com a vida do povo e com a própria natureza permitiu-lhe, na verdade, 

transpor para as telas a beleza dos ambientes campestres e da vida simples, bem como o pitoresco dos 

costumes e das tradições de cada região, numa pintura que soube captar, em toda a gama de cores, as 

imagens que observou.

No fundo, toda a sua obra revela esse comprometimento (ético, por sinal) com a arte e com 

o mundo que o rodeava, nela se descobrindo, a cada passo, esse culto pelos valores nacionais:

«Pintor de Género, de pintor de Composição, pintor de Figura, colhendo na Natureza, sob o aspecto 

pictórico, todo o Belo arrancável dos tremedais da Vida Lusitana, claríssimo que o desenho largo, 

forte, sólido, espontâneo, vigoroso e modelador de Mestre Malhoa domina e sobreleva da sua obra 

                                           
40 BURITY, Braz, «Mestre Malhoa, o pintor das gentes portuguesas», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, 
realizada com a exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, 
pp.81-82.
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estupenda, marcando-lhe na magnânima exuberância do traço a soberana realeza dos Eleitos da Arte

[...]»41

Júlio Dantas, por seu turno, num artigo que seria publicado em 1928, chamaria a atenção 

para o sentido que adquirira a sua pintura, ao cristalizar os elementos imutáveis e essenciais do 

mundo e da realidade que observou, pelo que a sua obra e a sua forma singular de pintar iriam 

distingui-lo de um modo muito particular:

«Malhoa é hoje, como o foi Silva Porto, uma gloriosa excepção na pintura portuguesa. O seu ardente, 

o seu indestrutível lusitanismo – não apenas nos motivos, mas no sentimento e nos processos –

conferiu-lhe um lugar à parte entre os mestres pintores do seu país e do seu tempo. [...] Não há 

maneira de o confundir, porque a pintura de Malhoa não se parece com nenhuma outra. Ponham um 

quadro deste naturalista admirável, deste assombroso lírico da paisagem, deste intérprete luminoso e 

sadio da alma e dos costumes do nosso povo, entre centenas […] ele permanecerá, na sua luz, na sua 

natureza, na sua etnologia, no seu pitoresco, na sua emoção, - inconfundível, saboroso, característico, 

português […] dada a predilecção de Malhoa pelos motivos de carácter nacional.»42

Por outro lado, o plano em que, especialmente, se exercia a acuidade visual de Malhoa, «a 

vibratilidade do seu sentimento, a fecundidade da sua veia, a bela irradiação do seu talento», era a 

paisagem, não apenas uma descrição simples da paisagem, mas algo que se subordinava à fluidez do 

conjunto:

«Malhoa tem por grande mestra a natureza, que exige ser servida com verdade e escrúpulo sincero. 

Ao pintar o povo, não o arrebita nem falseia. Copia-o tal qual. Se em alguns quadros seus, de figura 

ou de paisagem, a natureza nos parece alindada, provém isso da visão integral do artista, que vê o que 

não seríamos capazes de ver, não desprezando o mínimo valor entoante, ou uma única das fibrilhas 

cromáticas com que esta diademante luz do sul enriquece tudo.»43

A forma de criar e conceber a paisagem, perante o contemplar da terra portuguesa, de 

escolher os assuntos, de dominar a arte pela expressão de certos sentimentos e de certas sensações, 

pela forma de combinar a linha, a luz e a cor, é que caracterizava a sua obra e a diferenciava da dos 

seus mais insignes antecessores (entre eles, Silva Porto e Artur Loureiro). Nele, a representação

                                           
41 Idem, ibidem, p.84.
42 DANTAS, Júlio, «Ilha dos amores», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das 
suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.63.
43 PINTO, Manuel de Sousa, «Malhoa, o pintor e a sua obra», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada 
com a exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.33.
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plástica da vida rural da nossa terra e do nosso povo ganhava uma nova expressão e uma nova força e 

vitalidade:

«Pintor de instinto, aperfeiçoado por um aturadíssimo trabalho, que não tem hesitado ante as 

dificuldades maiores, a arte de Malhoa [...] mergulha no àmago da terra as suas fundas raízes 

populares. É até agora, como valorizador de muitas cenas típicas do seu povo, uma das mais fortes 

predestinações pictóricas da sua raça.»44

Na verdade, existem facetas no carácter e na personalidade de um artista que podem 

desenvolver a sua obra. Em Malhoa, ‘vibravam’ todas as inquietações e a saudade de uma expressão 

autêntica e popular.

A este respeito, Margarida Acciaiuoli, num artigo publicado em 1988, sublinharia que, na sua 

opinião, a obra de Malhoa era a mais expressiva manifestação de amor pela terra portuguesa:

«Sa peinture a cherché sans relâche la clef et la maîtrise d’une odyssée rustique que la lumiére 

confondait dans une adéquation exacte au binôme fin de siècle de la ville et de la campagne, marquant 

une nette  préférence pour celle-ci.»45

Por outro lado, para Mário Navarro da Costa, a pintura de Malhoa era a mais «afectiva 

expressão de lusitanismo, que jamais floresceu em Portugal até esta data»46.

Para Ramalho Ortigão, seguramente, ninguém como José Malhoa conhecia, mais íntima e 

profundamente, a nossa paisagem e o nosso povo, nos seus aspectos mais pitorescos, nas suas 

tradições, na sua cultura e nos usos e costumes provinciais de cada região, que tanto lhe serviram de 

inspiração.

No seu conjunto, a sua obra formava um «fiel traslado da nossa vida rural», onde desfilavam 

quase todas as fases da vida dos campos e das coisas rústicas do «coração de Portugal», pelo que era, a 

seu ver, a expressão máxima do seu ‘lusitanismo’. 

Para Trindade Coelho, a obra de Malhoa era um «documento eterno da ideia e do sentimento 

da Pátria»47.

                                           
44 Idem, ibidem, p.21.
45 ACCIAIUOLLI, Margarida, «Malhoa et Columbano ou la fin du siècle au Portugal», in Actes du Colloque, Le XIXe siècle au 
Portugal – Histoire – Société – Culture – Art, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, Paris, 1988, p.68.
46 COSTA, Mário Navarro da, «Algumas palavras em louvor do Mestre José Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande 
pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio 
da Silva, 1928, p.99.
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Fernando de Azevedo, por seu turno, realçava o «lirismo rústico» que se revelava na sua 

pintura, comparável, a seu ver, nalguns momentos, a algumas passagens na obra de Júlio Dinis:

«Le véritable programme de José Malhoa est celui d’un peintre au métier agile qui a fait de tout, y 

compris du paysage. Et qui accorda sa vision et sa main avec un régionalisme populiste, 

culturellement et politiquement en vigueur. Il a illustré, ou plutôt correspondu à l’image d’un people 

pauvre mais pittoresque, oscillant entre une veine paienne un peu excessive et des obligations 

catholiques. À travers des centaines de tableaux, Malhoa s’est inspire du lyrisme rustique des romans 

de Júlio Dinis, proposant un ton et des intrigues au charme provincial, la confirmation de l’image où 

le Portugal s’est passionnément reconnu.»48

No fundo, e como Ramalho diria, a dado momento, Malhoa era um paisagista e era-o «pelo 

seu instinto de simpatia e sociabilidade», muito embora, o que mais o interessava na natureza era o 

homem, pelo que a expressão da natureza, de uma paisagem, só se completava pela «concomitante 

fisionomia do habitante». 

Por esse motivo, segundo o autor, Malhoa era «conjuntamente e cumulativamente tanto um 

pintor de paisagem como um pintor de género».

Na verdade, Malhoa foi, sobretudo, um pintor de paisagem humana, afastando-se muito cedo 

da pintura de Barbizon, embora com ela convivesse por algum tempo, por influência de Silva Porto. 

Alheio a preocupações de escola, Malhoa era o pintor que menos devia «aos estranhos». Se 

recebeu influências, por via indirecta, «depressa as sacudiu».

Na verdade, as obras dos primeiros tempos revelavam um esforço visível para acertar o 

rumo. Nele se sente a «marcha ascensional», dizia Ramalho, para se traduzir numa pintura com mais 

luz e mais cor, o «seu tenaz afã de esplendor». 

Os seus quadros, de forma gradual, vão subindo de tom, «como em escala, até atingirem a 

policroma rutilância da sua última fase»49.

                                                                                                                                   
47 COELHO, Trindade, «Um admirável pintor», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a 
exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.88.
48 AZEVEDO, Fernando de, «Le sens du paysage dans la peinture portugaise du XIXe siècle», in Actes du Colloque, Le XIXe 

siècle au Portugal – Histoire – Société – Culture – Art, Fondation Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, Paris, 
1988, p.59.
49 PINTO, Manuel de Sousa, «Malhoa, o pintor e a sua obra», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada 
com a exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.25.
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No entanto, esta questão não é simples, dado que nem todas as opiniões se revelaram 

concordantes e muito menos coincidentes.

O afastamento enquanto jovem do contacto directo e continuado com os meios artísticos do 

estrangeiro e mais evoluídos poderia, segundo alguns, ter favorecido ou prejudicado a sua actividade.

Por um lado, para aqueles que, sendo admiradores incondicionais da pintura de Malhoa, tal 

como ela se revela à apreciação crítica e, sobretudo, para os defensores do seu ‘portuguesismo’, a

resposta seria favorável ao afastamento, pois escapando à influência directa das escolas de pintura 

dominantes no estrangeiro, numa idade em que a sua personalidade artística ainda não estava 

completamente amadurecida, Malhoa teria reunido as condições ideais para seguir o seu próprio 

caminho. 

Por outro lado, outros, menos intransigentes, defendiam que a permanência do artista no 

estrangeiro, em plena juventude, talvez tivesse contribuído para que a sua obra, no futuro, se pudesse 

integrar, sem grande dificuldade, nas correntes estéticas mais progressistas da pintura europeia do seu 

tempo, não de forma servil, por puro espírito de imitação, mas com a liberdade própria de um 

homem dotado de invulgar personalidade artística.

Embora possamos admitir as duas hipóteses como válidas, em nosso entender, não deixa de 

ser inegável que, a ter sofrido alguma influência de alguma corrente ou de um algum mestre, 

depressa encontrou a sua própria forma de expressão.

O caminho que percorreu, por certo mais longo e difícil, trouxe-lhe, contudo, uma 

vantagem, a nosso ver: não ganhou vícios e hábitos de nenhum mestre, tendo conseguido, dessa 

forma, manter-se sempre mais fiel ao que era.

A este respeito e a propósito da influência que Silva Porto exercera sobre si e sobre a sua 

pintura, Adriano de Gusmão entendia que a influência de Silva Porto sobre a obra de Malhoa fora 

marcante e decisiva, sobretudo, pela forma como transpôs para as suas telas a realidade que observou 

e vivenciou.

Contudo, o autor iria mais longe, considerando que, com Malhoa, a pintura adquiriu uma 

expressão mais forte, pelo uso que fez da cor e do movimento, na forma como representava as 

realidades locais:

«Silva Porto soube criar a paleta reveladora da nossa real feição, e sem essa conquista dificilmente um 

Malhoa, cujo centenário festejamos, alcançaria a libertação que vive na sua obra. Malhoa, que era sem 

dúvida um decidido temperamento de pintor, apenas prejudicado pelo seu popular pendor anedótico, 
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teve, com a lição magistral de Silva Porto, o caminho aberto para a exploração virgiliana e dionísica da 

terra portuguesa, trazendo para as suas telas um movimento de figuras e cenas, que haviam ficado 

ainda um pouco travadas na obra de Silva Porto, e uma luz abrasadora como em nenhuma outra obra 

contemporânea»50

No mesmo sentido, Armando de Lucena também faria referência à influência que Silva Porto 

exercera sobre Malhoa, muito embora, reconheça que este não tivesse sido, também, indiferente às 

influências dos grandes mestres da pintura sua contemporânea:

«[…] a essência dessa beleza estática tão poetizada pelos seus pincéis de mestre numa perpétua 

evocação dos campos de Figueiró, executada já com o sabor naturalista contagiado pela convivência 

com Silva Porto – mensageiro das novas maneiras de interpretar a Natureza, por sua vez, adquiridas 

sob a influência directa de Daubigny – seu mestre e amigo nas lides francesas da pintura»51

Num artigo que publicaria na revista Arte Portugueza, Zacarias d’Aça, aludindo, em certa 

medida, ao percurso autodidacta do pintor, realçava, sobretudo, o seu génio e «temperamento», a 

par das suas inegáveis qualidades enquanto artista:

«Este artista, pelas sua brilhantes qualidades e pelos seus defeitos, é um dos mais apreciados e dos mais 

discutidos. É e será, porque as suas qualidades são naturais, e as deficiências provêm da educação, e, 

porventura, da febre de produzir. Contudo, e apesar de tudo, a despeito da actividade febril do seu 

pincel, todas as suas obras valem, trazem todas o cunho da sua individualidade. Malhoa é um 

verdadeiro e raro temperamento de artista.»52

Num momento um pouco mais à frente, e reconhecendo o valor inegável de um mestre 

como Silva Porto, o autor entendia, no entanto, que no início da sua actividade havia faltado o 

«regímen severo» de um mestre que lhe impusesse regras e lhe ‘domasse’ a «impetuosidade» do seu 

temperamento. A ser assim, talvez a sua obra tivesse tido outro alcance:

«Com as faculdades de assimilação que possui, dotado do sentimento da cor, manifesto em todos os 

seus trabalhos, manejando o pincel, que ele domina – colorista e executante – se tivesse estudado sob 

                                           
50 GUSMÃO, Adriano de, «O ‘Grupo do Leão’, renovador da pintura portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto 
Editora, s.d., p. 241.
51 LUCENA, Armando de, «Malhoa, o pintor da terra portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto Editora, s.d., p. 252.
52 D’AÇA, Zacarias, «A arte portugueza em 1894 – A Exposição do Gremio Artístico», Arte Portugueza, Revista de 
Archeologia e Arte Moderna, Ano I, nº3, Março de 1895, p.53.
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a direcção de um grande mestre […] Malhoa seria de certo um artista, cujo nome passaria fronteiras. 

Entregue a si, nesta sociedade – ainda rebelde ao sentimento artístico, por falta de educação – quem 

passar em revista a já extensa lista das obras deste pintor, reconhece desde logo que ele nunca foi um 

estacionário. O caminho percorrido é grande, e o progresso manifesto e incontestável»53

Por outro lado, para Alfredo Cunha, o temperamento de Malhoa, rebelde à constância das 

fórmulas, não lhe permitia sujeitar-se a um modelo determinado, reconhecendo-lhe, sobretudo, a sua 

originalidade e o seu talento, e negando a sua sujeição, de forma servil, a qualquer tipo de influência:

«Ora, se há pintor […] que […] se houvesse emancipado das influências estranhas e se tivesse entregue

unicamente aos impulsos do seu talento e às instigações da sua inspiração, tão pessoal e tão 

portuguesa, é José Malhoa. Não lhe surpreende […] outra escola de filiação, a não ser a da Natureza e 

da Verdade, na grandeza e esplendor da concepção, na palpitante realidade das composições, na sua 

nobre independência de processos, nessa isenção de subserviências académicas, que aliás o não 

precipitaram nunca em anomalias patológicas de debuxo ou de tintas. E são essas qualidades 

proeminentes que o tornam um dos artistas contemporâneos mais originais, e, ao mesmo tempo, mais 

compreensíveis e atraentes, mais pujantes de técnica, mais brilhantes e certos no colorido, mais 

exuberantes de vida, dentro e fora das fronteiras de Portugal […] A sua arte não se dessedenta noutras 

fontes, nem se submete ao dogmatismo de nenhuma escola.»54

Além disso, na obra de José Malhoa não se sente nenhuma ambiguidade, nem nenhum 

duplo sentido, uma vez que nele se ‘descobre’, claramente, o que ele pretendeu representar. 

Nele não existe margem para o inverosímil, para o fingimento, ou para a «falsificação tão 

condenável na arte».

Por outro lado, uma das superioridades da sua pintura residia, exactamente, no facto de

conseguir, só com a verdade, transpor para as suas telas a realidade que observou, tal como os seus 

olhos a viram:

«Malhoa é um pintor completo. Na sua obra já não há hesitações e apalpadelas. Ela é absolutamente 

segura. A sua pincelada é já do mestre. Dedicou-se este artista à observação dos costumes rurais 

portugueses [...] Malhoa está transportando para telas que não morrerão, a nossa vida do campo, nos 

                                           
53 Idem, ibidem.
54 CUNHA, Alfredo da, «Mestre de mestres», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a 
exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.77.



213

seus aspectos mais característicos, mais curiosos, mais comovedores e poéticos, e está fazendo esta 

obra com uma força, uma virilidade, uma alegria, e um sentimento, que são o seu mais alto elogio.»55

Representando, consecutivamente, aquilo que os olhos do pintor vêem56, segundo 

Ramalho  Ortigão,   Malhoa   seguiria,   desta   forma, rigorosamente, o preceito   defendido   por 

Viollet-le-Duc, uma vez que este considerava que não era desenhista senão aquele que soubesse 

desenhar com a vista, tendo na memória, as formas, da mesma maneira, que o escritor teria as 

palavras, permitindo, assim, revelar a realidade que viram e sentiram.

Assim sendo, as suas personagens surgiam ou de memória ou por sequências de rápidos 

traços e impressões, de que nos davam testemunho os inúmeros esboços dos seus álbuns e das suas 

pastas, num intenso gesto em que a sua pintura se decidia a copiar. 

Essas imagens, pela relativa facilidade com que as executava, pela precisão com que as 

delineava, colocavam o pintor como um dos mais próximos seguidores de Simões de Almeida, «o 

insigne mestre».

De entre estes recursos de técnica e deste método de composição resultava, segundo 

Ramalho Ortigão, a feição57 «característica» na obra deste pintor, realçando a importância da cor na 

sua pintura, sobretudo, pelos efeitos criados:

«[…] a cor de alguns quadros de Malhoa me parece hiperestética no seu registo de tonalidades, na sua 

instrumentação dos valores, no brilho sinfónico das suas justaposições e dos seus contrastes 

cromáticos.»58

De facto, além da verdade que sempre se revela nos seus quadros, segundo Augusto de 

Castro, em toda a sua pintura o que sobressai é a luz (a luz natural, que muda com o decorrer das 

horas) e a cor:

«Toda a obra admirável de Malhoa é a expressão magnífica, a apoteose dessa verdade. Pode dizer-se 

que em toda a soberba galeria das suas telas, Malhoa nunca desenhou, nunca pintou, nunca idealizou –

                                           
55 CHAGAS, João, «Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas obras, 
na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.59.
56 Ver anexo fig.10. Instantâneo fotográfico de  José Malhoa, pintando ao ar livre. 
57 «[…] Malhoa é ele, fértil, voluntarioso, infatigável, eufórico, autodidacta apesar do diploma de curso e concursos, 
suprindo a ‘falta de educação artística’ por um génio de actividades práticas, por uma indisciplina dogmatizada, 
exuberante na tónica da sua danação: trabalhar, malhoar», in ALDEMIRA, Varela, «Malhoa e a crítica do seu tempo», 
Estrada Larga, 2, Porto, Porto Editora, s.d., p.248.
58 ORTIGÃO, Ramalho, «A pintura de Malhoa», Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.233. 
Segundo nota dos editores, este artigo teria sido publicado na revista Serões, 2ª série, vol.II, nº10, em Abril de 1906.
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senão luz. Todo o resto é acessório, pretexto, decoração. O que vive, o que palpita, o que vibra e 

canta a seus olhos é a luz – a luz que é poema, sinfonia, esplendor e emoção. Humanidade, paisagem, 

figuras, árvores, terra ou céu, tudo se resume nessa única alma luminosa. Nos seus quadros, as cores 

transformam-se em sentimentos. Poeta lírico, o seu romantismo traduz-se nesse maravilhoso e 

musical instinto da cor. Pintor da luz, criador de sol, Malhoa deixa uma obra que é, toda ela, um 

grande e prodigioso jardim de fulvas harmoniosas. Ele nunca pintou […] senão luz de Portugal. E 

tanta claridade, tanta sonoridade, tanta transbordante vida ele soube pôr no seu pincel de oiro, que 

alguns dos seus quadros têm, por si só, o dom inigualável de iluminar e de cantar […] Malhoa cantou 

imortalmente […] em alma, a lusa de Portugal. Essa luz, divina e criadora, encheu a sua vida e enche a 

sua obra […] a glorificação imortal da luz doirada e da doirada Terra Portuguesa que, através do génio 

de um pintor […]»59

No fundo, os elementos do tema que escolhia representar definiam-se mais pela cor e pela 

intensidade da luz do que pelas suas estruturas formais.

Através da justaposição das cores (por meio de pinceladas curtas e justapostas), e dando 

especial importância aos efeitos de luz, o pintor procurava revelar os máximos contrastes cromáticos.

Para outro autor, João Chagas, os resultados alcançados por Malhoa deviam-se, sobretudo, 

ao facto de este ter conseguido aliar o seu génio criador ao domínio que detinha sobre a técnica de 

pintar:

«Só com o auxílio de uma técnica perfeita se conseguiram os resultados admiráveis que este artista 

atingiu. Essa técnica, ele adquiriu-a, mercê de um incessante trabalho [...] A posse das faculdades 

artísticas é essencial, mas sem a posse dos instrumentos da arte, elas permanecem nulas. Malhoa pinta 

com uma valentia, um desembaraço, e uma segurança, que  nos dão essa impressão de bem-estar que

sempre nos causam os espectáculos da perícia [...]»60

Por outro lado, segundo o mesmo crítico, na sua obra, era possível descobrir-se a sua «feição 

mais íntima», adivinhando-lhe, por assim dizer, os seus traços mais característicos, como se a sua 

obra fosse o reflexo da sua própria personalidade e do seu próprio ‘sentir’:

«[...] Malhoa está todo, ‘inteiro e indivisível’, na maravilha da sua obra. Analisá-la é desvendar o 

“homem”, possui-lo, na sua feição mais íntima. É conhecer – através da composição, do desenho, da 

luz e da cor – a tranquila honestidade de toda a sua vida; a solidez da sua lealdade; a sua aversão pelo 

                                           
59 CASTRO, Augusto de, «Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas 
obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, pp.78-79.
60 CHAGAS, João, «Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas obras, 
na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, pp.60-61.
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que é complicado, obscuro e confuso; a privilegiada vivacidade do seu espírito sempre moço, e, 

enfim: a ternura e a singela alegria do seu boníssimo coração, de puras fibras portuguesas.»61

Na verdade, José Malhoa, «vincando a golpes de talento os seus quadros», não os fixou 

apenas nas telas, fixou-os também, através do olhar e na emoção dos que se deslumbram ao 

contemplarem as suas obras.

Para Alexandre de Albuquerque, na pintura de Malhoa sobressaía, principalmente, a 

liberdade no manuseamento das cores, além de que, nela, a figura humana adquiria uma outra 

expressão, mais real e mais natural:

«José Malhoa é um pintor cromático, rico de cores, quente nos tons, forte de expressão, mago e 

poeta, que idealiza com grandeza e realiza com bravura […] Expressivo e vigoroso no retrato, atinge 

todavia a superioridade de evocador de almas nos quadros de costumes. Há quadros seus que são 

poemetos completos de um alto e campesino lirismo; outros que são verdadeiras novelas dramáticas, 

às vezes rudes, não da pintura, mas das personagens evocadas e, talvez por isso mesmo, mais 

profundamente humana. Pinta mais com a alma. Pinta mais com a alma do que com os olhos e com a 

mão. Como o cavalete e os pincéis, a mão e os olhos são instrumentos executivos, maravilhosos 

instrumentos de precisão que nunca erram ou falseiam a concepção estética do grande artista. Assim 

pintam todos os eleitos - com a alma – e José Malhoa é um deles para glória sua e da Pátria. Poeta da 

cor, verdadeiramente sinfónico e orquestral, sempre traduz a sua nobre inspiração em largos ritmos 

de luz, consonâncias e contrastes, claridades e sombras, tons líricos e tons dramáticos, e até, às vezes, 

épicos, porque a sua personalidade é por demais complexa e sintética – pura emanação da terra e da 

raça, num magnífico equilíbrio – sadio de corpo, sadio de carácter, sadio de inteligência.»62

Por fim, Ramalho Ortigão concluía, dizendo que «ser, como ele, sinceramente, 

convictamente, enternecidamente, da sua terra», era já uma condição essencial do êxito, levando até 

à «apoteose final os seus fastos da vida no campo63 na sua terra»64.

                                           
61 MACHADO, Julião, «Malhoa íntimo», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das 
suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.92.
62 ALBURQUERQUE, Alexandre, «Mestre Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a 
exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, pp.74-75.
63  A este respeito, Manuel de Sousa Pinto iria discordar da posição assumida por Ramalho, considerando que, pelo 
contrário, Malhoa não havia sido o pintor dos trabalhos rurais, mas antes o pintor «do descanso e da folgança». Na sua 
opinião, apesar de evocar a faina agrícola, através dos episódios de repouso e dos cenários, na verdade, eram poucos os 
quadros em que, efectivamente, tinha decidido pintar actividades características dos trabalhos do campo.
64 ORTIGÃO, Ramalho, «A Pintura de Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a 
exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.52.



216

Nas palavras de Armando Vieira Santos, sendo «incontestável que Malhoa foi um admirável 

intérprete da paisagem portuguesa», considerava, contudo, que neste domínio, ele e Silva Porto se 

completavam, pela forma como se exprimia e como representava a realidade ou realidades que 

observava, o «último, de temperamento mais reservado, sempre discreto na exteriorização dos 

sentimentos, calmo, por natureza, soube exprimir como ninguém a poesia dos recantos intimistas e 

bucólicos da nossa terra»65, pelo que nas suas obras, mesmo nas «mais ousadas pelo colorido» havia 

sempre uma «contenção que lhes dá um carácter próprio, inconfundível». 

O primeiro, de temperamento «muito mais expansivo, irrequieto, alegre, por natureza, foi 

um intérprete incomparável da cor e da luz desta paisagem nas suas gamas de maior intensidade». E 

ambos, ainda que cada um a seu modo, foram «interessados observadores das variadas actividades do 

povo português, mostrando-se exímios na arte de associar o elemento paisagístico ao elemento 

humano»66. 

Contudo, como retratista, a obra de Malhoa revelava, ainda assim, uma «contenção maior e 

parece submeter-se com menos relutância aos conceitos estéticos estabelecidos no seu tempo para o 

género»67.

Para outro autor, João Grave, num pequeno artigo que escrevera sobre Malhoa, este seria, 

no seu entender, o «grande pintor nacional» e seria também aquele que, pela subtileza e acuidade da 

sua visão, melhor teria conseguido representar, nas suas telas, a imagem do povo português:

«Temperamento forte, pintando a luz, a vida movimentada e álacre da terra, com a sua alegria e a 

diversidade pitoresca dos seus espectáculos rurais, tem sido o historiador da nossa gente em telas que 

surpreendem pelo realismo vivo. O artista eminente revela-se, em toda a sua obra, tanto como 

plástico admirável como observador minucioso e psicólogo penetrante. Amando a verdade acima de 

tudo, procura sempre traduzi-la nos seus modelos por processos sabiamente simplificados […] um 

artista excelso, aliando a poderosos recursos de técnica e de composição, altos dons estéticos e uma 

patente originalidade.»68

                                           
65 SANTOS, Armando Vieira, «A paisagem e o retrato, na pintura portuguesa», Estrada Larga, 2, Porto, Porto Editora, 
s.d., pp.257-258.
66 Idem, ibidem.
67 Idem, ibidem.
68 GRAVE, João, «José Malhoa», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas 
obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.89.
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Braz Burity realçaria, por seu lado, o ‘portuguesismo’ que se sentia e se ‘descobria’ na sua 

pintura, não só pelos motivos e imagens representadas, mas em especial pelo sentimento forte de 

‘comunhão’ com a terra e com o povo português, que transparecia em cada pincelada:

«Obra estupenda, portentosa obra, obra, entre todas, ressumando portuguesismo, obra, como 

nenhuma outra, estruturalmente portuguesa, em que todo o povo vive e se agita, toda uma raça sente, 

sofre, ri, chora, goza, se curte e se espoja na palpitação cromática de pequenos farrapos de tela em 

que a luz crepita, o Sol brinca em treinos panteístas à Santa Terra de Portugal – a Santa Terra Nossa Mãe – que 

Mestre Malhoa ama com as fibras sãs do seu coração, pintando-lhe, com todos os requintes soberbos da sua Arte 

[…]»69

No fundo, a verdade e o pitoresco das imagens que transpôs para as suas telas, pela 

veracidade e espontaneidade que lhes incutiu, revelavam, a cada passo, instantes de um povo e de um 

país que sempre se revelou, a seus olhos, como os motivos ideais a representar:

«[…] em estupendas flagrâncias de verdade e de pitoresco, de observação e de vida, constituem a 

parte mais brilhante e mais apreciada da obra estupenda – em qualidade e quantidade – do inigualável 

Mestre da cor, do subtilíssimo orquestrador de tons e de valores, que, marcando uma época e 

glorificando uma geração, é, graças, à difusão das suas telas de género para todos os recantos da nossa 

terra e por todas as suas vias de produção gráfica […] o mais conhecido, o mais admirado, o mais 

notável e o mais popular dos Grandes Artistas Portugueses – como que o símbolo raro, a 

personificação bizarra do estranho bicho que, na fauna lusitana.»70

Em toda a sua obra, que ressuma a ‘portuguesismo’, se descobre o verdadeiro génio artístico 

nacional, num claro afirmar por tudo aquilo que é verdadeiramente nacional:

«[…] Malhoa, pintando sempre como pintor português as lindas e as bisonhas gentes de Portugal, 

marca e vinca na Arte Contemporânea como um dos grandes e gloriosos Mestres da Pintura 

Portuguesa, que, por mais que a crivem de galicismos ou a enxertem em espanholadas, tendo-se 

luzido com os Primitivos, tendo-se em definitiva, nacionalizado com as paisagens de Silva Porto

[…]»71

                                           
69 BURITY, Braz, «Mestre Malhoa, o pintor das gentes portuguesas», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, 
realizada com a exposição das suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, 
Pp.82-83.
70 Idem, ibidem, p.84.
71 Idem, ibidem, p.81.
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Nas palavras de outro autor, esse mesmo ‘portuguesismo’ (ou ‘lusitanismo’, para utilizarmos 

outra expressão), marcaria, por certo, o seu carácter, numa clara afirmação da sua personalidade, 

revelando, por último, não só a sua própria idiossincrasia, mas sobretudo o cunho marcadamente 

nacional com que inscreveu, para todo o sempre, na sua pintura:

«Seja qual for o género ou o assunto escolhido, o forte lusitanismo da sua maneira, do seu sentimento, 

da sua individualidade – que não exclui o poder de generalização das suas vastas sínteses de tipos 

humanos – mantém-se como uma tal energia, com um tal vigor, com uma tão soberba afirmação de 

raça [...]»72

Na verdade, a sua obra constitui um dos legados mais importantes da nossa originalidade 

artística, sobretudo, pelo afirmar de uma consciência nacional, num sentido mais amplo:

«[...] a sua obra lentamente começa a formar capítulos duma odisseia rústica nacional. […] apostolacia 

nacionalista [...] na teimosia feroz de defender a nacionalidade contra os trusts do mundo em grandes 

países [...]»73

                                           
72 DANTAS, Júlio, «Ilha dos amores», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das 
suas obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, pp.63-64.
73 ALMEIDA, Fialho de, «Excerpto», in Livro de Homenagem ao grande pintor José Malhoa, realizada com a exposição das suas 
obras, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa, Imp. Libanio da Silva, 1928, p.56,57.
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10 – Rafael Bordalo Pinheiro e o reaportuguesamento das ‘indústrias nacionais’

«[…] acordou essa arte mergulhada num letargo e 

                                                                                                     seguindo as  pisadas se seu  pai, recordando talvez a obra 

                                                                                                      do  velho Bordalo, artista  requintado e engenhoso, fez-se

                                                                                                       escultor e entrou de buscar na sua fantasia alada motivos 

                               e ideias […]»

in Illustração Portugueza, 30 de Janeiro de 1905

Procurar, entre as formas antigas ou perdidas da arte, uma sugestão superior de beleza, uma

sugestão que se pressente, num passado distante, esquecido ou adormecido no tempo, mas 

devolvendo-lhe uma nova unidade e individualidade, por força do espírito íntimo de um artista que, 

numa marcha irisada, resultante de ideias, influências e diferentes ambientes, as descobre em 

perfeição e plenitude, no mundo que o rodeia. 

Definido, nestes termos, Rafael Bordalo Pinheiro assume, pelo seu temperamento 

prodigioso, mas simultaneamente surpreendente de que resultam notas dispersas de imagens e de 

criações de uma arte que cultivou em sentido amplo, ora nos traços a carvão do seu lápis1 ou pelos 

‘seres’ ou elementos que irrompem do barro, como pequenos fragmentos de um mundo que 

construiu diante dos seus olhos, à sua maneira.

                                                
1 Ver anexo fig.12. Visual gráfico (BN E173), provavelmente, feito a carvão, pelo pintor Columbano, irmão de Rafael 
Bordalo Pinheiro. Nele, se vislumbra o artista desenhando. 
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Da sua obra imensa, de uma unidade que atingiria a sua síntese no final da sua vida, num 

crescente evoluir, revela não só o espírito íntimo do artista, mas também a forma como o 

exteriorizou.

Numa carta que seria dirigida a Manuel Gustavo, filho de Rafael Bordalo Pinheiro, e que seria 

publicada, mais tarde, em 1905, em A Paródia, Ramalho Ortigão dá-nos, talvez, um dos melhores 

retratos que alguém alguma fez sobre a figura e sobre a personalidade e obra de Rafael.

Como ele fez questão de frisar, logo no início, depois de devolver os retratos que tinha em 

sua posse, da autoria do artista, restituindo, a seu ver, as obras ao seu devido e merecido lugar, 

Ramalho Ortigão, sentindo-se como que no dever moral de o fazer, não deixa, contudo, de prestar 

uma justa homenagem a um dos seus mais estimados companheiros e amigos de sempre, Rafael 

Bordalo Pinheiro. 

Dele recorda, sobretudo, o seu carácter, que descreve, em longos momentos, enaltecendo as 

suas virtudes e temperamento, e o artista que, por um «dom especialíssimo, inteiramente pessoal» e 

por uma reiterada dedicação que sempre votara ao trabalho, mas em especial, ao amor pela arte, 

sempre se revelou, ainda que numa simplicidade e clareza cristalina que se descobria, por vezes, em 

alguns traços da sua obra, vibrante, eloquente e apaixonado pela vida, pela natureza e pelo belo, em 

particular.

Nessa mesma carta, Ramalho Ortigão, lembrando as doces recordações que trazem no seu 

«saudoso pensamento» a imagem do seu «amigo e jovial companheiro», recorda, especialmente, o 

facto de, sendo eles tão diferentes um do outro, a nível de temperamento e a nível de génio, em 

parte também pelo mundo social de que se faziam rodear, Ramalho diria, a dado momento:

«Éramos, perante as sugestões do meio social em que vivíamos, duas naturezas diametralmente 

diversas. Ele era uma bela flor de talento desabrochada na solicitação e no aplauso dos clubes, dos 

cafés e dos palcos, como um lírio deslumbrante de alvura sobre uma confusa escuridão de monturo. 

Eu era, para todos esses variados contactos do mundo jornalístico de Lisboa, aquilo que ainda hoje 

sou, - um ouriço cacheiro.»2

Curiosamente, quando uma vez por semana se reuniam, na antevéspera da publicação do 

periódico, no gabinete de trabalho, para decidirem, no prazo de algumas horas, a respeito de um 

                                                
2 ORTIGÃO, Ramalho, «Os retratos de Rafael Bordalo Pinheiro», Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 
1947, pp.215-216. Segundo nota dos editores, esta carta teria sido publicada em A Paródia, 3º ano, nº107, em 10 de 
Fevereiro de 1905.
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determinado acontecimento sobre que tinham de formular um comentário «concorde e homogéneo 

de desenho e de escrita», nada parecia ser mais divergente e mais contraditório, na opinião de 

Ramalho, do que o encontro entre dois elementos, aparentemente, inconciliáveis, entre duas 

opiniões tão diversas, a do desenhista e a do escritor do António Maria. 

Contudo, resultavam na perfeição, numa colecção estética e numa assaz «estável combinação 

de arte», mas que para Ramalho se ficaria sempre a dever pela maior e pela mais construtiva das 

forças de que dispunha Bordalo Pinheiro, o dom e a força da bondade.

Embora possamos, ainda que arriscando uma opinião, pela leitura que se faz das palavras de 

Ramalho Ortigão, querer entrever alguma modéstia nesta última afirmação, a crer na imagem que se 

sabe que tinha de Rafael, a expressão é apenas a sua sinceridade a falar mais alto. 

Num momento mais à frente, o autor acrescentaria que dessa convivência com Rafael, apenas 

ele teria aprendido com ele, pois de tanto de o ver desenhar diz que tirou ele a «mais clara noção do 

que é escrever».

A arte de escrever, dizia Ramalho, baseia-se, segundo o que descobriu, na capacidade de 

expor o assunto (uma ideia, um facto, um acontecimento, um princípio), em todos os aspectos 

diferentes quantos aqueles em que ele pode ser encarado. 

Adquirindo essa capacidade e propriedade que, segundo Ramalho Ortigão, só uma ampla

cultura, enciclopédica e intelectual, permitiria desenvolver e ampliar a «técnica do escritor de arte, a 

sua poética, a sua retórica, a sua ciência de estilo»3, resumir-se-ia, no final, simplesmente, em 

conseguir e saber seleccionar.

A este respeito e referindo-se a Bordalo Pinheiro, que serviria de exemplo, Ramalho 

justificaria desta forma:

«O seu lavor consiste em determinar, lúcida e nitidamente, por meio de todos os processos de que é 

susceptível a modelação deste barro que se chama a palavra – pelo corte do período, pelo ritmo da 

frase, pela propriedade do nome, pela acepção do verbo, pela rigorosa exactidão do qualificativo – de 

entre todos os inumeráveis pontos de vista em que pode ser considerada a coisa escrita em que 

nenhum outro escritor a considerara ainda.»4

                                                
3 Idem, ibidem, p.217.
4 Idem, ibidem.
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Concluía o nosso autor que, a tudo isto se designa em arte criar, da mesma forma que em 

literatura se designa escrever. O resto, diz, não é mais do que copiar, redizer, «chafurdar de matula na 

sórdida pia comum das ideias feitas e das palavras gastas»5.

Na verdade, o que se acabara de ler, não é mais do que uma perfeita síntese do que o nosso 

autor entendia por crítica (de arte), uma noção que, como já tivemos oportunidade de procurar 

definir, na sua visão, adquire aqui, muito provavelmente, o seu sentido último, senão talvez o mais 

acabado e mais claro que nos foi apresentado até ao momento.

E essa tinha sido a principal lição que recebera de Rafael Bordalo Pinheiro.

Hábito que herdara, com toda a verdade, de seu pai, Manuel Maria Bordalo Pinheiro que,

desde muito cedo, o incentivara a disciplinar e a melhorar a sua tendência para o desenho e que, com 

o tempo e com a prática que assim o exigira, foi aperfeiçoando e adquirindo alguma subtileza, o seu 

lápis ia riscando o branco do papel, numa sucessão de imagens que facilmente esboçava e delineava, 

fixando, por breves segundos, um rosto ou um pormenor do que pretendia reproduzir, numa incrível 

capacidade de receptividade e da «mais prodigiosa retentiva visual», que jamais conhecera e vira em 

alguém, como aconteceu com o nosso crítico:

«A criatura ia aparecendo ao acaso da nascença, de pés, de frente, de dorso ou de ilharga. E a cara do 

determinado homem, reduzida à imagem linear, era sob os dedos de seu pai uma coisa que ele 

dispunha segundo o seu mais caprichoso arbítrio. Desde que se apoderava do seu homem constrangia-

o a tudo: engordava-o ou emagrecia-o, obrigava-o a chorar ou a rir, enobrecia-o ou apelintrava-o, 

tornava-o moço ou velho, aprumava-o, alcachinava-o, insuflava-lhe um ardor mavórcio ou incutia-lhe 

um medo infantil; e sem nunca o dessoldar dos seus essenciais elementos anatómicos, deixando-o 

sempre idêntico a si mesmo, pessoal e inconfundível, fazia dele um génio, um herói, um imbecil ou 

um pulha.»6

Mas Ramalho ia mais longe. Entendia que, da mesma forma que Rafael desenhava, deviam 

todos escrever, dominando «tão absolutamente a palavra como ele risonhamente dominava a linha». 

Na verdade, nele existiam duas qualidades essenciais, na sua opinião, qualidades essas que 

deviam existir, a ser possível, em todos os que se dedicam à arte, no sentido geral, seja na escrita ou 

no desenho. Eram elas o talento e a alegria.

                                                
5 Idem, ibidem.
6 Idem, ibidem, p.218.
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Em relação ao primeiro, Ramalho preferia não se alongar muito em grandes considerações, 

dado que seria difícil e até indelicado da sua parte estar a pronunciar-se sobre a obra dos seus colegas, 

pelo que não seria ele a fazê-lo. Mas entendia que era o segundo critério que nos faltava. 

No seu conceito, quem lidava com o público, íntima e assiduamente, depressa iria perceber 

que lhe seria mais que indispensável «ser alegre escrevendo», pois o talento, por si só, não era 

suficiente para o seduzir e prender a sua atenção:

«O talento, sozinho, na seca tesura da sua pompa, convém desenganarmo-nos de que massa mais ou 

menos insuportavelmente os povos, acabando por desgostá-los da fruta da inteligência.»7

E, a dada altura, acrescentava que esta característica, por assim dizer, não era algo que se 

descobrisse ou que se construísse, de um momento para o outro, mas era algo muito mais profundo, 

que vinha da raiz do ser, do mais profundo da nossa alma e que, acima de tudo, só era acessível por 

quem sabia amar o belo, tanto da Natureza como da Arte, e o real que nos rodeia, em todas as suas 

valências, por simples inclinação de espírito e não por uma obrigação:

«A alegria não é já, como o talento, um mimo do céu ou um favor da crítica. A alegria é florescência 

no trato de um estado de alma a que facilmente chega todo aquele que não for incuravelmente 

dispéptico ou hepático, por meio de um bem ponderado regime de trabalho e de abnegação, pelo 

cultivado amor das coisas belas da Natureza e da Arte, pelo doce desprezo de quanto é falso, 

convencional ou estúpido, e, finalmente, pela incondicional indulgência mais justa que toda a justiça 

humana – por todos os erros e por todos os pecados dos outros.»8

Neste sentido, Rafael reunia todos estes predicados que faziam dele um artista, no verdadeiro 

sentido da palavra: tinha talento, como se fosse algo que lhe brotava do interior, de forma espontânea 

e fremente, e tinha a alegria que sempre o acompanhou em toda a sua vida, a alegria, sobretudo, de 

quem sempre soube adaptar-se, à sua maneira, ao mundo que o rodeava.

Ainda que não o quisesse, Ramalho Ortigão revelaria, sempre que falava de Rafael, uma 

profunda afeição e estima, pela grande amizade, verdadeira e sincera, que nutria pelo amigo.

                                                
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem, p.219.
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O nome de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) esteve sempre, indelevelmente, ligado à 

Arte, quer pelo seu lápis, do qual saíram alguns dos mais espantosos desenhos, dispersos em 

inúmeros jornais e outras publicações, em especial, pelo tom caricatural que incutiu na maioria deles, 

e pelas suas mãos, das quais saíram algumas das mais belas peças em cerâmica, tendo-lhe imprimido 

um estilo muito próprio e proporcionando-lhe uma visibilidade, a um outro nível, nunca antes 

alcançada.

A sua formidável vocação artística e a tendência para o modelador de formas, com toda essa 

deslumbrante riqueza, originalidade e exuberância, iriam evoluir de forma admirável, em particular, 

nos anos finais da sua obra, numa altura, em que preferindo outros ‘desassossegos’, se dedicara 

apenas à arte da cerâmica que, como veremos, terá um papel decisivo no próprio evoluir e na 

afirmação de toda uma criação artística genuinamente nacional.

Num artigo que seria publicado em 1902, Abel Botelho, conhecendo, de certa forma, a

obra e o percurso de Rafael Bordalo Pinheiro, em especial, pelas suas andanças pelos jornais e 

publicações e pelo seu tom mais sarcástico e mais contundente, lembraria também, com cuidado, a 

nova faceta do criador que, mais tarde, numa fase mais calma, por sinal, e no auge do seu trabalho, 

atingiria, por certo, o seu valor mais importante e inscreveria, para todo o sempre, o seu nome na 

História e na Arte. 

Esta nova inclinação, como o próprio Abel Botelho refere, já lhe vinha dos primeiros 

tempos, desde muito jovem, quando se interessara pelo desenho. Com o tempo, depois de uma vida 

quase inteiramente dedicada às ilustrações, caricaturas e vinhetas, dispersas numa série de livros e de 

publicações de todo o género, percebera, no entanto, que lhe faltava algo, como se precisasse de 

preencher algum vazio dentro de si, de uma verdade que ainda não havia encontrado:

«Contudo, para quem conhecia um pouco mais intimamente o grande caricaturista, esta nova feição 

da sua actividade assombrosa não constituiu uma surpresa. A sua mania, a sua paixão de modelador 

vinha de longe, quase da sua primitiva adolescência, - dos 14 anos. Como todas as organizações 

arreigadamente artísticas, a linha simples, a cor não o satisfaziam, faltava-lhe o volume à completa 

realização do seu sonho plástico. Queria apreender e fixar a Verdade por todas as faces, em todos os 

seus aspectos, para que a exteriorização fosse mais perfeita. […]»9

                                                
9 BOTELHO, Abel, «A Cerâmica de Raphael Bordallo», in Serões, vol. II, Lisboa, s.ed., 1902, p.261.
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Cansado e desiludido com a sociedade e com o mundo em que se movia, encontrou nas 

Caldas da Rainha o refúgio perfeito e ideal para quem queria fugir das pressões da mundanidade. 

Seria o próprio Ramalho Ortigão, segundo as palavras do mesmo quem, inicialmente, o 

incentivara, anos antes, a abraçar e a desenvolver um novo projecto, não escondendo, porém, o 

receio que tal influência pudera ter criado na sua vida:

«Quem há alguns anos sugeriu pela primeira vez a Bordalo Pinheiro a ideia de montar uma fábrica de 

louça nas Caldas fui eu. Digo-o hoje com verdadeiro e legítimo orgulho de crítico de arte. Ainda 

ontem ousava apenas confessá-lo a mim mesmo, quase horrorizado da responsabilidade enorme que 

assumira perante o destino desse ilustre artista.»10

Não sabemos ao certo se, na realidade, teria sido, de facto, assim que tudo se passara, 

embora não seja de todo estranho, uma vez que tanto Ramalho como Rafael, além de serem grandes 

amigos e companheiros, partilharam, durante algum tempo, também no campo profissional, alguns 

afazeres, tendo sempre seguido muito de perto a carreira um do outro, daí que não surpreendesse,

em nada, que Ramalho o tivesse influenciado de alguma forma.

Num artigo publicado em 1886, o próprio Ramalho Ortigão entendia que seria Rafael 

quem, na realidade, estaria em condições de intervir numa empresa deste género, sobretudo, por lhe 

reconhecer o talento, espontâneo e inato, que lhe parecia irromper da alma, de um poder inventivo e 

de uma imaginação incríveis, aliados a um excepcional poder de observação, sendo que, com ele, 

com toda a certeza, se daria início a um novo ciclo na arte e na cerâmica, em especial:

«Se uma fina e delicada mão de artista chega um dia a tocar nesta massa, a intervir nesta encantadora 

tradição, modelando do vivo estes animais e estas plantas, insuflando-lhes a energia palpitante de 

talento criativo, grupando-os expressivamente pela flexão das linhas e pela justaposição das cores, 

esvaziando os fundos, apurando os contornos, avultando os relevos com a tríplice ciência do escultor, 

do colorista e do decorador, Portugal […] terá iniciado de um momento para o outro um ciclo de arte 

ornamental tão glorioso como foi o de Lucca della Robbia, o de Benvenuto Celini e o de Bernardo 

Palissy.»11

                                                
10 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.125.
11 Idem, ibidem, p.127. Segundo nota dos editores, este artigo, com o título «As louças de Bordalo Pinheiro – Impressões 
destacadas de um estudo para a Gazeta de Notícias acerca da cerâmica nas Caldas da Rainha», seria publicado em O Ocidente, 
nº260, de 11 de Março de 1886.
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Num momento um pouco mais à frente, no seguimento da mesma ideia, Ramalho 

evidenciaria, contudo, ainda mais, o facto de além das qualidades inegáveis que via em Rafael, ele era, 

acima de tudo, a pessoa mais indicada para devolver à arte a sua genuína feição, atingindo uma nova 

síntese artística, resgatando o que era a tradição, o que era verdadeiramente nacional, e substituindo, 

por outro lado, tudo o que era estrangeiro:

«[...] era em todos os pontos de vista o homem predestinado para esta bela tentativa pela facilidade 

prodigiosa como desenhador, pela limpidez e exactidão de vista, pela agilidade elegantíssima do lápis, 

por um raro conjunto técnico de aptidões plásticas, como improvisador ornamentista, como 

ilustrador de livros e de jornais, como aguarelista, como pintor, como litografo, e sobretudo por essa 

faculdade suma, do artista verdadeiramente completo, que se não adquire senão na idade do talento 

plenamente educado, que presume a conjunção do virtuosismo e do diletantismo, e que se chama a 

faculdade complexa da decoração.»12

Em Outubro de 1883 é dado o primeiro passo formal para a constituição da fábrica de 

faianças das Caldas da Rainha, plano que já se vinha a desenhar com o interesse crescente de Bordalo 

na produção de peças de cerâmica que, nas suas mãos, rapidamente, adquiriram um cunho original.

O projecto da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha (tendo tido o apoio de eminentes 

intelectuais, como foi o caso de Joaquim de Vasconcelos, de Fialho de Almeida e, por razões óbvias e 

que já foram enunciadas, do próprio Ramalho Ortigão) propunha-se contribuir para reforçar a 

economia nacional, procurando colocar no mercado um produto que fosse, verdadeiramente, 

competitivo, de boa qualidade e cujos motivos fossem tipicamente nacionais, desse modo, dando 

início a um novo ciclo nas artes decorativas portuguesas.

Não deixa de ser interessante, o facto de não ser difícil reconhecer neste projecto a influência 

do Arts and Crafts, movimento surgido em Inglaterra, na década de 1860 e que se prolongou até finais 

do século, cujo propósito era procurar reabilitar as chamadas artes tradicionais, mas acompanhando o 

evoluir a nível industrial.

Em Portugal, a íntima aliança da arte com a indústria ficaria assegurada, a partir do momento 

em que o governo, num projecto em comum e, mediante a atribuição de um subsídio anual, durante 

quinze anos, se comprometia a garantir a sustentação da empresa. Por outro lado, como 

contrapartida, a Fábrica das Caldas da Rainha teria a seu cargo todo o ensino e educação prática e 

                                                
12 Idem, ibidem.
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profissional dos alunos da Escola Industrial das Caldas da Rainha, tornando-se assim a fábrica na 

«grande escola oficina de cerâmica, única no país, oficialmente e subsidiada»13.

Além disso, o seu director técnico e artístico, lugar que seria ocupado por Rafael Bordalo 

Pinheiro, deveria instruir os jovens aprendizes nos seus cuidados e, com o tempo, desenvolver as suas 

capacidades, por forma a se tornarem operários competentes.

Mas a nota mais importante era a de uma séria e audaciosa tentativa de renovação da indústria 

decorativa da cerâmica, no nosso país. 

Recuperando os primitivos e antigos modelos, as tradições já «abastardadas», mas servindo-se 

de elementos decorativos tradicionais do nosso passado, criando magníficos motivos novos e nacionais, 

elevando a faiança decorativa a um grau de perfeição técnica e artística nunca antes visto, criando-se 

inúmeras formas e combinações de uma imaginação incrível e que, com o tempo, adquiriram 

popularidade e reconhecimento por parte do público, em especial, do povo, sentindo-se novamente 

como que a infiltrar uma «gota de sentimento artístico na alma popular».

Num texto da autoria de Joaquim de Vasconcelos, publicado em 1891, em determinado 

momento, o crítico justificava, desta forma, as razões (boas condições a nível de infra-estruturas e de 

logística; a capacidade e as aptidões dos artífices; a facilidade em obter a matéria-prima; a existência 

de uma tradição ancestral; a preferência pelos produtos nacionais, por parte do povo) que teriam 

estado na origem deste bom auguro, em relação à fábrica das Caldas:

«[…] a fundação desta empresa que se apresentava sob os melhores auspícios […] Uma fábrica de 

faianças em ponto grande, bem montada e bem dirigida não parecia problema irrealizável num país 

que possuía uma indústria cerâmica antiquíssima, modelos e padrões de grande valor artístico a 

atestarem a capacidade dos seus artífices e um enorme cabedal de matérias primas preciosíssimas, 

ainda por explorar. Havia enfim uma tradição artística ininterrupta, a aprendizagem, transmitida 

durante séculos, deficientemente organizada, é certo, em que as admiráveis aptidões do nosso 

operário eram rudemente exploradas, mas havia ainda uma base para a reorganização do ensino. Por 

último contava-se, e com motivo justificado com a predilecção do nosso povo pelo produto nacional. 

A moda não invadira ainda esta indústria popularíssima; a mania pelas coisas estrangeiras não sofismara 

o sentimento estético do povo, o qual soubera sempre apreciar, com seguro instinto natural, a beleza 

exterior das formas do nosso vasilhame cerâmico, a propriedade e utilidade do seu feitio e destino 

pratico, as preciosas condições higiénicas da matéria prima nacional.»14

                                                
13 VASCONCELOS, Joaquim de, A Fabrica de faianças das Caldas da Rainha, Porto, Typographia Occidental, 1891, p.11.
14 Idem, ibidem, pp.1-2.



228

Ramalho Ortigão, além de amigo de Rafael Bordalo Pinheiro, defendera sempre com 

insistência a necessidade e a importância da renovação das artes aplicadas nacionais, a exemplo do que 

sucedia em Inglaterra, onde arquitectos, pintores e escultores se consagravam, «paciente e 

humildemente, a desenhar modelos para todas as indústrias», dando assim, um contributo ainda mais 

sólido e mais consistente.

Embora, admiravelmente localizada15, não deixa de ser curioso o facto de a escolha das 

Caldas da Rainha, para o local da implantação da Fábrica de Faianças, ter-se devido, entre outros 

motivos (entre os quais, os que já enunciámos), ao reconhecimento de que aí existia um saber, uma 

experiência e uma tradição nacional e ancestral, transmitida durante inúmeras gerações, e com as 

quais o próprio Rafael se identificava. 

Contudo, a louça de Bordalo iria transgredir os cânones dessa expressão regional da arte 

popular do barro que existia anteriormente nas Caldas. Mas, por outro lado, fê-la ressurgir, com um 

novo alento, nela buscando inspiração e um sentido novos, e depois reinterpretando-a, à sua maneira.

Naturalmente que essa renovação cedo se reflectiu na restante produção local, também ela 

tendo de se adaptar, reinventando e reformulando essa herança, numa linhagem que acabou por 

chegar até aos nossos dias.

Num artigo que seria publicado na Illustração Portugueza, em 30 de Janeiro de 1905, dir-se-ia 

o seguinte, a esse respeito:

«[…] lançou-se na cerâmica, acordou essa arte mergulhada n’um letargo e seguindo as pisadas de seu 

pai, recordando talvez a obra do velho Bordalo, artista requintado e engenhoso, fez-se escultor e 

entrou de buscar na sua fantasia alada motivos e ideias […] mais cheias de vida, d’alta verdade que as 

primitivas»16

Ramalho, porém, iria bem mais longe, denotando em cada peça executada por Rafael, além 

da originalidade, o resgatar de uma tradição genuinamente nacional, recuperando assim o génio 

artístico nacional, tendo no povo «o seu guarda e cultor», numa arte que ia adquirindo um cunho 

muito próprio, original, primitivo e genuíno:

                                                
15 Uma região, cuja riqueza do solo era uma das razões principais, «um imenso e inesgotável jazigo dos barros os mais 
preciosos», nas palavras de Joaquim de Vasconcelos.
16 In Illustração Portugueza, nº65, de 30 de Janeiro de 1905.
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«[…] perante as verdadeiras criações de arte produzidas por uma corrente étnica, saídas da alma 

colectiva de uma raça, e falando em resultado dessa filiação ao sentimento latente de todos pelo 

sentimento expresso de um só […] As louças de Bordalo, pela profunda  expressão popular, pela sua 

acentuação tão característica, a que podemos chamar a vernaculidade da forma plástica, determinam 

uma comoção que é lícito […] vendo nobilitados pela arte e reduzidos a um troféu monumental e 

glorioso os mais humildes atributos do trabalho de um povo […]»17

Criticando, em tempos, o facto de, em Portugal, as tradições artísticas se terem perdido, 

sobretudo, pela indiferença por parte das classes dirigentes, absorvidas nos interesses «de sacristia», 

Ramalho Ortigão sempre entendeu que era nas pequenas indústrias caseiras e no povo, o «único 

depositário da arte nacional»18, que se deveria procurar encontrar a origem da nossa inspiração 

artística, trabalho esse em que apenas se encontravam, na sua opinião, alguns vestígios na obra de 

Almeida Garrett.

A cerâmica produzida por Rafael, que representava a aplicação prática da passagem das 

indústrias ditas caseiras para as indústrias concorrenciais, como Ramalho não se cansava de afirmar, 

era considerada por ele como documento do génio estético da nossa raça, depois da poesia de 

Garrett, sendo esta a obra «mais genuína, mais bela, mais comovente e mais expressiva da arte do 

nosso século»19, e constituindo, por sua vez, um estímulo de energia e de revivescência patriótica.

Num artigo publicado por Alberto Caetano, em 30 de Janeiro de 1905, em O Occidente, o 

autor reforçaria esse sentimento nacionalista (o apreço pela cultura e pelas tradições, pelos costumes 

do povo, por tudo aquilo que era, manifesta e genuinamente, nacional), de alguma forma, presente 

na obra de Rafael, e a forma como, pela primeira vez, a cerâmica adquiria um valor estético:

«Da antiga loiça das Caldas tinham-se perdido os primitivos modelos e era manifesta a sua decadência 

até na matéria-prima, que já não era a mesma de outros tempos, e assim se perdia mais uma indústria 

portuguesa que tão característica fora. Bordalo fê-la ressurgir, mais aperfeiçoada, mais nova e até 

artística, porque a invenção do seu talento na pobre indústria devia dar-lhe o cunho de arte que ela 

não tinha, devia faze-la sair da vulgaridade dando-lhe a beleza das formas, a finura do colorido, a nota 

decorativa sua, original.»20

                                                
17 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.129.
18 Idem, As Farpas, tomo VI, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.96.
19 Idem, Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.277.
20 ALBERTO, Caetano, «Raphael Bordallo Pinheiro», in O Occidente – Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro, nº939, 
de 30 de Janeiro de 1905.
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O interesse e o desejo de renovar a indústria e promover um gosto, recuperando as 

tradições formais e narrativas da olaria nacional e, de um modo muito insistente e particular, a olaria 

das Caldas, é assim que tanto as múltiplas e variadas formas, saídas dos trabalhos de roda, sobretudo,

as vasilhas para líquidos, água, vinho, azeite, como os vidrados baseados na tipologia fixada e inscrita 

dois séculos antes, verde esmeralda e amarelo rebuçado, como a cerâmica narrativa, de bonecos e de 

‘estórias’, são recuperadas e retomadas por Rafael Bordalo Pinheiro.

A procura do pitoresco e dos elementos que caracterizavam a paisagem natural e social de 

cada região, tomados como elementos genuínos da identificação nacional (esse naturalismo que se 

respirava e se sentia em Bordalo, insurgindo-se, de certa forma e em grande medida, contra o 

menosprezo com que as novas classes urbanas olhavam, com despeito, as manifestações da cultura 

popular, designadamente de origem rural), materializava-se também através da adopção da fauna e da 

flora regionais, como motivo de inspiração decorativa. 

Bordalo Pinheiro encontraria, aliás, neste domínio, uma vasta e rica experiência nas Caldas 

da Rainha, condição que, com toda a certeza, deve ter influído na escolha do local, para a instalação 

da unidade fabril, como já tivemos oportunidade, anteriormente, de observar:

«A corrente riquíssima da inspiração nacional, eloquentemente manifesta nos trajes, nas jóias, no 

mobiliário, nas lendas e nas cantigas do nosso povo, encontrou enfim na sua trajectória a alma de um 

artista assaz receptivo para se embeber inteiramente na poesia dessa atmosfera e uma mão de operário 

assaz experiente e assaz hábil para vincar com as unhadas características da mais enérgica e altiva 

personalidade a obra saída desses fecundos germes da tradição.»21

Dedicando-se de alma e coração aos trabalhos de cerâmica, transportando para o barro

«verdadeiras maravilhas de fantasia decorativa onde o bom gosto, o estudo e a aptidão técnica se dão 

as mãos num concerto delicioso de factura elegante e originalíssima concepção»22.

Jarras com rãs ou com libélulas, vasos com patos ou com saguins, serviços com algas ou 

com nenúfares, bilhas com maçãs ou com cerejas, jarrões com girassóis ou com conchas, pratos com 

nêsperas, com laranjas, com pêssegos mas também com lagostins ou com caça testemunham um labor 

                                                
21 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa III, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1947, p.128.
22 In Boletim da Empresa Liquidadora – Salão de Vendas, nº 3, de 3 de Março de 1895.
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tão frenético e criativo, quanto barroco e decorativo, características, aliás, também, curiosamente,

presentes nos seus trabalhos gráficos23.

A antiga indústria das faianças das Caldas renasceu, assim, sob o influxo do talento de Rafael 

Bordalo Pinheiro. 

Descobrir as maravilhas de graça artística, as obras singulares que a sua opulentíssima 

imaginação tem realizado com o frágil barro caldense, é uma tarefa irrealizável aqui, dado que 

levaríamos muito tempo a analisar e, de forma escrupulosa, cada peça e, honestamente, não teríamos 

competência suficiente para avalizar, com justo critério o seu real valor.

Aproveitando os numerosos modelos nacionais, sendo uma das mais nobres aspirações de 

Rafael Bordalo o restituir, quanto possível, à arte portuguesa, o seu cunho de originalidade, «ele 

ornamenta esses modelos da maneira mais caprichosa e rica»24, pelo recuperar de estilos e técnicas do 

passado, por um predomínio do gosto naturalista que se pressente em muitas das suas peças, num 

vocabulário repleto de motivos da flora e da fauna nacionais.

Mas o próprio artista, bem como a sua obra, também foram evoluindo, ao longo do tempo, 

não só em termos de reportórios e escolha de temas e assuntos, mas, sobretudo, pela forma com que

foi aperfeiçoando a sua arte a nível técnico e plástico, educando os seus sentidos e deixando-se levar,

cada vez mais, pela sua imaginação, sempre imensamente criativa.

Num artigo publicado na Illustração Portugueza, a 30 de Janeiro de 1905, a dado momento, a 

respeito do trabalho de Rafael e do facto de ter ressuscitado uma arte antiga já perdida, com o tempo, 

devolvendo-lhe agora o seu carácter nacional, o articulista dizia:

«Essa fabrica das Caldas da Rainha onde, amassando o barro, malleando-o, arrancando da sua 

plasticidade formas e requintes, enxertando na industria velha da louçaria nacional novos modelos, 

tirando-lhe o brutal, afidalgando-lhe as linhas, pondo notas de simplicidade e de graça nas suas 

produções, disputando valentemente os preços do mercado, conseguiu vencer e ressuscitar essa arte 

descaída, mostrando-se um artista pertencente à raça dos Pallisy pela perfeição e pela audácia. A Jarra 

Beethoven, que ficou no Brasil, é um mimo de graça, de beleza e de inspiração com retoques alados 

                                                
23 No domínio da cerâmica, a acção de Bordalo não se restringiu apenas à fabricação de loiça ornamental. Além de ter 
desenhado uma baixela de prata, de que se destaca um originalíssimo faqueiro que executou para o 3º visconde de S. João 
da Pesqueira, satisfez ainda dezenas de pequenas e grandes encomendas para a decoração de palacetes, azulejos, frisos, 
placas decorativas, floreiras, centros de mesa, bustos, entre muitas outras peças.
24 ARTHUR, Ribeiro, «O Artista», in A Carantonha, de 23 de Setembro de 1899.
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d’uma espiritualidade que assombra, com notas bem marcadas, com coisas que são achadas e que bem 

merecem a chancela do seu nome de artista, hoje saudoso no seu ninho de glórias.»25

Num outro artigo que seria publicado em 1903, no Diário de Notícias, cujo título «A 

Homenagem a Raphael Bordallo», o autor ressaltaria, em especial, o facto de Rafael não se ter 

limitado apenas a seguir ou a imitar, servilmente, os modelos que observara e conhecera, mas 

preocupara-se antes em incutir nas suas peças um cunho marcadamente pessoal e uma «característica 

nacional»:

«O ceramista exímio excedeu-se a si próprio, se nos é dado empregar esta frase, à primeira vista 

paradoxal e enfática. A arte do barro tivera entre nós cultores apreciadíssimos, mas as suas tradições 

haviam-no obliterado. Restava apenas a louça das Caldas, imitação servil e mesquinha das pitorescas 

majólicas de Bernardo de Pallisy. Bordalo reatou essas gloriosas tradições, fazendo reviver a memoria 

dos barristas dos séculos XVIII e XIX, que moldaram os graciosos e expressivos grupos de presépios da 

Sé, de Santa Teresa de Carnide, da Estrela, da Madre de Deus, um dos mais notáveis e hoje, 

infelizmente, dispersado. Bordalo não se limitou a seguir a rotina; continua sempre a dar ás suas obras 

uma individualização própria, uma característica nacional. Os seus produtos não se confundem com os 

similares estrangeiros, antes se destacam vantajosamente deles, sob mais de um ponto de vista […] É 

nos motivos de ornamentação que Bordalo se tem esmerado, inspirando-se na natureza e nos 

elementos artísticos nacionais.»26

Em 1902, num texto publicado na revista Serões, Abel Botelho chamaria a atenção, 

sobretudo, para o facto de que o que se realçava em Rafael era a sua veia criadora, uma corrente de 

inspiração caudalosa, que corria espontânea e imbuída por um forte sentimento nacional, e que 

transparecia em cada uma das suas peças:

«Toda a nossa história intima exteriorizada pelo barro, com uma exuberância de fantasia e uma justeza 

de forma e cor como não há memoria em nenhum outro país do mundo […] Nunca aí nenhum dos 

seus artistas teve tão intensa e vibrantemente sugestionada a sua vis criadora, como Rafael Bordalo, 

pelo sentimento nacional.»27

                                                
25 In Illustração Portugueza, nº65, de 30 de Janeiro de 1905.
26 C., L. de, «A Homenagem a Raphael Bordallo», in Diário de Notícias, nº 13477, de 6 de Junho de 1903.
27 BOTELHO, Abel, «A Cerâmica de Raphael Bordallo», in Serões, vol. II, Lisboa, s.ed., 1902, p.261.
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De entre as muitas peças que, pela sua originalidade e pelo arrojo, por vezes, genial das suas 

imagens, pela beleza e fantasia que imprimia em cada uma delas, deixando nelas inscrita a sua própria 

assinatura, sob a mesma poderosa impressão pessoal, pela extraordinária variedade de assuntos, em 

que, por vezes, o profano se misturava com o religioso, ou os elementos naturais em que se inspirava

se misturavam com formas mais feéricas, ou onde os motivos nacionais, lembrando os tempos idos de 

um passado glorioso da nossa história, ou pelo apelo constante dos sentidos, em peças que nos faziam 

vibrar a cada impressão, parecendo palpitar em cada pormenor por ele trabalhado:

«A jarra manuelina28, pertencente ao senhor D. Carlos que se admira numa das salas do paço real das 

Necessidades é um trecho da nossa epopeia marítima, uma recordação da nossa vida aventurosa, um 

relíquia patriótica, formada dos despojos das galés descobridoras do século XV e XVI. A jarra 

Beethoven é a apoteose da música, a sonata cristalizada em estatuária, é o barro transformado em 

sinfonia, vibrando harmonioso, como a estátua de Memnon, aos clarões alvorescentes do génio que o 

bafeja.»29

O esforço e a dedicação que sempre estiveram presentes em todo o seu trabalho e que se 

adivinhava em cada uma das suas peças30, não era apenas pelo gosto e pela paixão pela arte e pelo 

trabalho, que ocupavam por inteiro as suas horas, o seu tempo, mas também a vontade de, tempos a 

tempos, regressar à sua intimidade, volvendo o seu espírito para o viver, que se revelava, sobretudo, 

entre pincéis, barros, tintas e esmaltes, que completavam o seu universo íntimo e pessoal:

«[…] tendo passado bastante tempo a desbaratar por esta forma, a mais pronta e fácil, sem conta, 

peso, nem medida, atabalhoadamente como os incorrigíveis perdulários, o torrentuoso veio da sua 

fantasia, as imarcescíveis fontes do seu génio, Rafael Bordalo regressou então, n’uma delirante 

exacerbação de entusiasmo, aos seus sonhos de modelador, às saudosas predilecções antigas, e isolado 

na tebaida ridente das Caldas, num puro viver de anacoreta, abstracto e feliz, vivendo só com os seus 

                                                
28 Esta peça é uma das mais emblemáticas no conjunto da sua obra, recuperando, de certa forma, o espírito e o sentir 
nacionalista e patriótico que se respirava nessa altura, uma «linha nacionalista herdada do romantismo», uma peça 
«particularmente ideográfica, com a sua evocação patriótica», nas palavras de José-Augusto França. O mesmo autor, na 
obra Rafael Bordalo Pinheiro, ao se referir à jarra Beethoven, diria o seguinte: «O programa da peça é provavelmente 
devido a José Relvas, violinista amador e apaixonado de Beethoven e do seu quarteto IV, opus 18, nº4, cujas primeiras 
notas figuram numa folha de partitura tocada por quatro executantes empoleirados num curva da jarra […]», in 
FRANÇA, José-Augusto, Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa, Livraria Bertrand, 1980, pp.513, 516. A título de mera 
curiosidade e, relembrando Goethe, este diria, em dado momento que, para ele, a arquitectura seria como música 
petrificada. Na verdade, embora a comparação possa parecer algo pretensiosa, quase arriscaríamos dizer que, em Rafael, a 
sua obra em cerâmica seria música em forma de matéria.
29 C., L. de, «A Homenagem a Raphael Bordallo», in Diário de Notícias, nº 13477, de 6 de Junho de 1903.
30 Ver anexo fig.11. Rafael Bordalo Pinheiro, no seu atelier nas Caldas da Rainha, com uma das peças que criou. 
Curiosamente, a forma minuciosa com que ‘desenhava’ e moldava cada peça fica bem presente neste exemplar, onde 
sobressaem alguns elementos do ‘universo’ da fauna e flora nacionais.
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barros, as retortas, os pincéis e a química, conseguiu, a poder de imaginação, tenacidade e esforço 

maravilhar-nos com essa portentosa aluvião de motivos decorativos, - criar positivamente um mundo 

novo.»31

Curiosamente, o mesmo autor, numa assunção normal, face ao que se conhecia sobre a arte 

de cerâmica, em especial, a preferência e qualidade por determinados materiais, as características de 

cada um e a facilidade ou não do seu manuseamento, dado que tudo isso influía, e muito, no 

resultado final, pretendido e imaginado pelo artista, questiona o autor sobre a razão porque um «tão 

celso e original artista, dispondo de um temperamento tão independente e tão pessoal, tão ávido de 

inédito, ansioso por atingir as mais altas culminações estéticas, se deu a escolher um material ínfimo e 

grosseiro» como era o barro, ao invés da porcelana, sendo este um material mais nobre? Mas a 

justificação era, no fundo, muito simples:

«Pois a porcelana, por exemplo, não seria mais dúctil, mais nobre? Não se prestaria melhor aos 

caprichos de visionação do seu engenho? Rafael Bordalo Pinheiro bem sabia que não. 

Indubitavelmente a porcelana é a rainha da cerâmica, mas os seus melhores artefactos só se obtêm 

sacrificando em certo modo a espontaneidade. Tem de ser tratada com delicadezas e carinhos que não 

se compadecem com nervoso elan da improvisação. A porcelana, com a suavidade das formas, a finura 

das suas pastas, a sua transparência e esplêndida alvura, requer um tratamento clássico, é o 

instrumento de trabalho dos temperamentos metódicos, pautados, compondo a frio. O grés, não; esse 

tem as colorações intensas, tem os ásperos e vigorosos ressaltos, é por excelência a argamassa dos 

grandes inovadores. Afeiçoa-se n’um pronto e retêm com escrupulosa justeza o toque instantâneo que 

o artista lhe imprimiu n’um iluminado instante de inspiração. Sob este ponto de vista, a plasticidade 

das argilas é inexcedível. »32

Na verdade, o pitoresco que procurava na arte, que queria que fosse nacional, só seria 

possível realizar se a matéria-prima em que iam ser moldadas as peças fosse, também ela, 

exclusivamente nacional (além da justificação já dada, tendo em conta que esta matéria apresenta uma 

maior plasticidade, pela forma é como é possível manuseá-la).

Num estilo muito próprio, mas revelando uma riqueza imaginativa extraordinária que só a 

sua aptidão criadora e, sobretudo, a maleabilidade do seu imenso talento o poderiam permitir, Rafael 

conseguiu igualmente um enorme sucesso fora do seu país. 

                                                
31 BOTELHO, Abel, «A Cerâmica de Raphael Bordallo», in Serões, vol. II, Lisboa, s.ed., 1902, p.263.
32 Idem, ibidem.
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Ramalho Ortigão, num artigo com o título «A ressurreição de uma indústria», e que seria 

publicado no Brasil-Portugal, em 1 de Março de 1900, descreveria com pormenor a participação de 

Bordalo Pinheiro na última Exposição Universal de Paris, em 1889, um dos certames e 

acontecimentos mais marcantes, a nível cultural, de finais do século XIX. 

Realçando não só as qualidades que sempre descobriu no exímio artista, Ramalho justifica o 

seu sucesso nas suas representações no estrangeiro, pelo facto de ser, entre todos os representantes aí 

presentes do nosso país, o único que soube sempre ser original, procurando nos vestígios do passado, 

a tradição artística do nosso país:

«A razão deste êxito prodigioso e único em todas as representações de Portugal em exposições 

estrangeiras é simplesmente que Bordalo foi o único dos nossos artistas e dos nossos industriais que 

soube ser original, sendo simplesmente português, isto é, mantendo-se em todo o seu trabalho 

humildemente fiel á tradição artística da sua pátria. As formas tão imprevistas e tão graciosas de todos 

os seus lindos vasos eram apenas as velhas formas hieratícias do nosso vasilhame popular, subitamente 

aviventadas por um leve toque de arte, por uma terna carícia dos dedos do oleiro comovido do amor e 

de respeito pela expressão da sua obra. Os contornos gerais desses vasos, de um garbo tão vivo, de 

uma originalidade tão ponderada e tão característica, eram simplesmente os contornos fiéis das 

vasilhas populares […] E toda a ornamentação dessas peças vinha directamente, sem outra 

preocupação erudita, da nossa flora e da nossa fauna mais característica.»33

Num artigo publicado na revista O Occidente, em 30 de Janeiro de 1905, Caetano Alberto

reiteraria esta ideia, referindo ainda o êxito que conseguira alcançar na exposição Colombiana, 

realizada em Madrid, no ano de 1892, e que teria tido a preciosa colaboração, não só na decoração da 

secção portuguesa, mas também com a concepção de todo um programa34 decorativo, imaginado e 

pensado por Ramalho Ortigão, na altura, destacado como delegado da Academia das Ciências de 

Lisboa, e a que ele daria forma e vida:

«Muitos foram testemunha do que Rafael Bordalo fez em Paris, na exposição de 1889. Quando ele 

chegou trabalhava-se apressadamente na secção portuguesa, porque o tempo urgia e pouco havia feito. 

                                                
33 ORTIGÃO, Ramalho, «A ressurreição de uma indústria», Arte Portuguesa II, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, 
pp.258-259.
34 A título de curiosidade, o cronista Eugénio de Castro, a respeito da exposição Colombiana e do trabalho apresentado, 
no seguimento das palavras de Ramalho e de Caetano Alberto, diria o seguinte: «Símbolos ricos duma grandeza histórica, 
quase incomparável, casados com salientes espécimes das nossas modernas indústrias, tudo disposto sob um princípio 
decorativo que, sem vãs modéstias, assinalava bem as particulares tendências da raça lusitana -  a sua idiossincrasia 
artística, a sua feição toda marítima, toda de aventuras […]», in FRANÇA, José-Augusto, Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa, 
Livraria Bertrand, 1980, p. 543.



236

Bordalo em poucos dias e noites, por que quase não descansou, fez aparecer a nossa exposição de 

vinhos, decorada com motivos portugueses. Teve um êxito extraordinário, tornou-se a novidade mais 

original e mais graciosa do grande certâmen, e com aqueles trajes tão característicos. Rafael em 

poucos dias consumiu ali o melhor de sua imaginação exuberante, mas triunfou. Tudo era português e 

até as graciosas filhas da velha Gália transformadas em lavradeiras do Minho, pareciam ter nascido sob 

este céu peninsular.»

«Em Madrid não foi menor o seu triunfo na exposição Colombiana. Ali predominou a história 

marítima; a ela foi buscar os motivos da sua decoração. Os instrumentos náuticos, o cordeame, as 

redes, as velas, de tudo tirou partido, dando carácter bem português á nossa secção, sendo admirada 

pela originalidade e gosto, por quantos a visitam. Assim Bordalo criou uma ornamentação 

eminentemente nacional, que ficou e ficará como um dos característicos portugueses.»35

Contudo, desde os tempos da fundação da fábrica nas Caldas da Rainha36 até ao período em 

que adquiriu maior prestígio e reconhecimento, pelo notável trabalho desenvolvido pelo seu mentor 

e director, Rafael Bordalo Pinheiro, a situação a nível financeiro nem sempre decorreu da melhor 

forma, pelo que, em determinados momentos, chegou mesmo a passar por extremas dificuldades 

para se conseguir manter em laboração.

A escassez de encomendas motivada, em parte, por uma mudança de gosto por parte dos 

clientes habituais, a manutenção dispendiosa que era necessária para colocar todo um conjunto de 

sectores, com a mais variada maquinaria, em funcionamento diário, além da preocupação em manter 

os salários dos trabalhadores, evitando assim atrasos e despedimentos, Rafael, todavia, apesar do seu 

imenso esforço e de uma inabalável «tenacidade e confiança», lutando «estoicamente» contra uma 

situação já por si muito difícil e cortada por inúmeros acidentes e contratempos, não conseguiu 

garantir a continuidade da fábrica.

A este respeito, e tendo sido um dos muitos intelectuais que procurou, com veemência, 

junto dos poderes públicos, clamar por uma intervenção urgente, por forma a salvar a fábrica de 

faianças das Caldas da Rainha da iminente falência e ruína, pelo que se perderia assim um dos mais 

brilhantes exemplos da história da indústria nacional, senão talvez, o mais brilhante e mais 

significativo, Joaquim de Vasconcelos, num texto que seria publicado no ano de 1891, com o título A 

Fábrica de faianças das Caldas da Rainha, conserva nessas páginas, provavelmente, um dos mais sentidos 

textos alguma vez escritos sobre a fábrica das Caldas da Rainha:
                                                
35 ALBERTO, Caetano, «Raphael Bordallo Pinheiro», in O Occidente – Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro, nº939, 
de 30 de Janeiro de 1905.
36 A nível oficial e legal, a fábrica teria a sua existência desde 1883, no entanto, só dois anos mais tarde, em 1885, daria 
início à sua actividade.
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«Nunca houve ensejo tão favorável para proteger uma indústria que representa já hoje uma produção 

de centenas de contos, e poderá produzir amanhã outro tanto, fechando de vez a porta a todos os 

produtos similares estrangeiros. As dificuldades da Fabrica nasceram, na máxima parte, das condições 

do meio e se houve erros, que não pretendemos encobrir, devemos atribui-los a uma actividade 

excessivamente generosa, que desenrolou diante de nossos olhos verdadeiras maravilhas e nos 

restituiu a fé nos nossos recursos artísticos, nas faculdades estéticas do nosso operário.»

«Não pode hoje contradizer-se, negando-lhe ampla protecção para ela se sustentar no posto de honra 

que naturalmente lhe marcou, o de um estabelecimento-modelo, onde a ciência, a arte e o ensino se 

casam em admirável harmonia, e no qual o país deverá, de futuro, pôr os olhos»37

Num outro momento, aumentando o tom de gravidade das suas palavras, Joaquim de 

Vasconcelos não compreendia como seria possível que, ao fim de quatro ou cinco anos de uma 

actividade prodigiosa e mesmo fecunda, «cheia de glória para a arte e para o país», se deixasse 

arruinar de tal forma que se perderia de vez todo um trabalho de dedicação e apreço por uma arte, 

enfim, nacional:

«Custa-nos a acreditar em semelhante facto […] Afirmou-se e repetiu-se que estava aberta uma nova 

era a uma das mais antigas industrias portuguesas. Demonstrou-se que o director artístico realizará o 

sonho querido de todos nós, que despertara a inspiração nacional, adormecida há séculos em profundo 

letargo, como a Dornoeschen da fábula popular. Bordalo Pinheiro quebrara o encanto; provara que 

podíamos ser portugueses e originais na arte industrial, sem pedir a estranhos um ouropel postiço, 

sem artifícios, sem pedantismo; provara que as formas da arte popular eram susceptíveis de um 

renascimento, de uma transformação e adaptação a novos usos e costumes; que havia possibilidade de 

fazer compreender às classes remediadas a eurythmia, a beleza, a harmonia de formas do nosso 

vasilhame popular. O primeiro ensaio fora felicíssimo! Era continuar!»38

                                                
37 VASCONCELOS, Joaquim de, A Fabrica de faianças das Caldas da Rainha, Porto, Typographia Occidental, 1891, pp.2-3. 
Nesse texto, Joaquim de Vasconcelos apresentava, apesar de tudo, uma proposta para a recuperação da fábrica. Entendia 
o crítico que se devia, em primeiro lugar, reconhecer a fábrica como escola nacional de cerâmica, devendo-se esta ideia, 
muito provavelmente, ao exemplo que colhera e que servira de inspiração pela experiência tida com a Manufactura 
Nacional de Sèvres, com o seu programa de estímulo e incentivo à indústria nacional, dando especial destaque à formação 
e à criação e promoção de um «vocabulário decorativo» próprio. Um dos elementos principais e mais interessantes era o 
facto de, na realidade, este centro procurar não só estudar os processos químicos e desenvolver as práticas artísticas 
aplicados à arte e à indústria da cerâmica, mas também tornar Sèvres um centro de ensino normal de cerâmica, que 
formasse artistas e operários, por forma a que estes, no decurso da sua actividade, desenvolvessem, mais tarde, a própria 
produção nacional. Era este modelo que Joaquim de Vasconcelos ambicionava para a Fábrica das Caldas da Rainha. E não 
surpreende que, com alguma desilusão e consternação, se sentisse duplamente desgostoso, uma vez que, na verdade, o 
projecto de Bordalo Pinheiro seguira esse mesmo caminho. Além da produção habitual de peças de cerâmica, e que 
estariam prontas para serem vendidas ao público, a fábrica das Caldas da Rainha funcionava, tal como Joaquim de 
Vasconcelos diria, a dado momento, na sua obra, como «escola profissional» e como uma «pequena estação experimental 
para estudos práticos sobres as diferentes manipulações da indústria cerâmica», op. cit., pp.5-6.
38 Idem, ibidem, pp.2-3.
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Outra das figuras do meio intelectual, embora em nada surpreendendo, dada a estreita 

amizade que tinha com Rafael e a afinidade que tinha com o projecto, como se fosse também ele o 

seu projecto, e que procurou intervir activamente neste coro de protesto e indignação, foi Ramalho 

Ortigão.

Em Julho de 1891, depois de uma visita que fez às instalações da fábrica das Caldas da 

Rainha, o seu desalento e desânimo era grande:

«Acabo de visitar a fábrica de faianças organizada há cinco anos por iniciativa de Rafael Bordalo 

Pinheiro, e volto no mais profundo estado de desalento e de consternação. O que eu acabo de 

contemplar, o mais triste desânimo do meu coração, com o mais doloroso espanto dos meus olhos, é 

o vestígio do mais bárbaro e mais cruel golpe que pode ferir uma indústria.»39

Num momento um pouco mais à frente, depois de enumerar, de forma minuciosa, todos os 

recantos da fábrica, descrevendo, de forma detalhada, a função de cada uma das secções, além das 

inúmeras considerações que tece sobre os anos em que a fábrica esteve a funcionar em pleno, 

continuava, no mesmo tom de desalento, perante um cenário de abandono, sinal de que ali, já há 

muito que não se laborava:

«Quase todo o trabalho da fábrica está imobilizado desde muitos meses. Fabricam-se apenas tijolos, e 

tira-se de mês a mês, ou ainda a mais longos intervalos, uma fornada de reproduções de louça 

artística. O motor está parado há muito tempo. Acha-se fechada à chave a casa das máquinas […] As 

rodas, os tornos mecânicos, os moinhos, os crivos, as batedeiras, as prensas, a escola, as bancas da 

aprendizagem, as oficinas de escultura e de pintura, tudo está abandonado e deserto.»40

Anos mais tarde, no ano de 1899, num artigo publicado por Ribeiro Artur, n’ A Carantonha, 

o autor lamentava o facto de, dada a situação em que se encontrara a empresa, e tendo em conta o 

potencial que ali existia e que poderia e deveria ser preservado, as máquinas terem cessado de 

trabalhar, anunciando, de alguma forma, o desfecho que iria ter:

«[…] seria uma bela empresa noutro país, para nós é demasiado rica e luxuosa, e quase inútil para os 

hábitos estreitamente burgueses da nossa sociedade. Causa verdadeira mágoa ver paradas as machinas, 

que animadas por um forte impulso de vida tornaram a Fábrica das Caldas da Rainha uma das coisas 

mais dignas de ver-se em Portugal. E pena que não possa progredir largamente essa empresa, que 

                                                
39 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.271.
40 Idem, ibidem, pp.291-292.
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tanto auxilia o desenvolvimento do gosto puramente nacional, de que têm sido sempre fervorosos 

cultores os artistas que honram o nome de Rafael Bordalo.»41

Apesar de tudo, o ano de 1891 marcaria, por sinal, o ano do seu encerramento, terminando 

assim um dos projectos mais ambiciosos, mas simultaneamente mais bem conseguidos em toda a 

história da arte e da indústria nacional.

Num artigo publicado em 1911, por Costa e Silva, no semanário Vida Artística, a respeito de 

uma exposição de faianças, realizada no Ateneu Comercial, na altura, organizada por Manuel 

Gustavo, que decidira procurar continuar o projecto e a obra de seu pai, Rafael Bordalo Pinheiro, 

dar-nos-ia as seguintes impressões, não esquecendo, contudo, que ainda que noutras mãos, ainda 

conseguiu manter o mesmo espírito e descobrir a mesma alma nacional que sempre tocara o 

sentimento de Bordalo:

«Vai fechar, em breve, a exposição de faianças realizada no Ateneu Comercial, por Manuel Gustavo, 

digno sucessor do estranho e genial artista Rafael Bordalo Pinheiro, a quem se deve o renascimento da 

indústria cerâmica das Caldas, que tanto empreendeu e tantos e tão merecidos elogios arrancou á 

imprensa e a todos os que do assunto se ocuparam. Fomos visitar essa exposição e sentimos, nos seus 

magníficos modelos, a alma nacional espalhada em tipos e costumes emocionantes de graça e de 

alegria, evocando a paisagem e a vida tradicional da terra portuguesa. Recordámos, então, todo um 

passado de génio artístico que se perdeu; as magnificências do nosso mobiliário; as fantasias da cor 

policromando colchas e tapetes, as preciosidades da nossa ourivesaria, os bordados, as decorações e os 

esmaltes das nossas faianças. Tudo desapareceu a pouco e pouco com a invasão das artes e industrias 

estrangeiras, ficando ainda por liquidar a industria cerâmica portuguesa.»42

Não se perdera tudo, conforme veremos, pois em nome dessa «poesia tradicional» e do 

«talento hereditário da raça lusitana» que tão bem se fundiram na obra e no génio de Rafael, ficaria 

para sempre a obra eterna de um dos mais admiráveis e completos artistas de todos os tempos. 

O legado, esse ficaria nas mãos das gerações mais jovens, com o intuito e desejo profundo 

de que o seu exemplo servisse a imaginação e a criatividade de outros:

«Foi enorme o seu trabalho para um artista só, como enorme foi o seu talento. Artista bem nacional, 

porque nacional foi a sua obra que todos aplaudiram e ao coração de todos falou. A sua popularidade 

                                                
41 ARTHUR, Ribeiro, «O Artista», in A Carantonha, de 23 de Setembro de 1899.
42 SILVA, Costa e, «A Fabrica nas Caldas da Rainha», in Vida Artística – Semanário de Artes e Lettras, nº 11, 1ª semana de 
Junho de 1911.



240

foi das mais espontâneas e sinceras, todos lhe queriam porque ele a todos abrigava em seu coração. No 

relance destas linhas não cabe a história do artista, que aliás todos conhecemos porque é dos nossos 

dias. Para o futuro a sua obra se encarregará de dizer às gerações, que na segunda metade do século 

XIX e princípio deste em que estamos, viveu um dos maiores artistas que tem nascido em Portugal.»43

Numa observação muito curiosa, Abel Botelho, a respeito de um texto escrito e publicado 

por José de Figueiredo na Revista Moderna44, comenta que o eminente crítico comparara, a dada 

altura, Rafael Bordalo Pinheiro com o «insigne modelador e decorador francês» Lachenal, 

entendendo que existia entre os dois uma grande aproximação, uma vez que, nestes dois 

«requintados temperamentos artísticos» existiam afinidades bem evidentes:

«[…] a sua predilecção pelo exacto surpreender da vida, na agudeza potente da retina, na delicadeza e 

no vigor, na maneira tão pessoal de colorir e de modelar.»

Ainda que concordasse, de uma forma geral, com o que José de Figueiredo definira e 

enunciara, Abel Botelho cuidava, no entanto, que havia algo que os distinguia, e que essa diferença 

abonaria a favor de Rafael, pois na sua opinião, Bordalo ao contrário do seu colega francês dispunha 

«de uma fantasia mais larga, mais complicada e exuberante45».

Por outro lado, e no seguimento do mesmo tipo de assunções, Abel Botelho, ao contrário 

de José de Figueiredo, era da opinião que as afinidades a terem de existir seriam muito mais notórias, 

pela maior «convergência de caracteres» e pelo maior número de elementos que os aproximassem, 

com Joseph Chéret.

Curiosamente, este artista nunca se dedicara, especialmente, à produção industrial de 

porcelanas, bronzes ou faianças, sendo que a sua «nervosa especialização de trabalho» se centrava 

unicamente nos desenhos que fazia, e nos modelos de barro que executava.

Estranhamente, ou talvez não, o autor diria que era neste ponto, precisamente, que residia 

o facto de entender que havia uma maior proximidade a nível de aptidão com o artista português. Ou 

seja, a mesma «simultaneidade afogueante de caracteres», tanto na forma como surgia o primeiro 

ímpeto de inspiração, como no quase justo momento em que ambos procuraram destruir a 

                                                
43 ALBERTO, Caetano, «Raphael Bordallo Pinheiro», in O Occidente – Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro, nº 939, 
de 30 de Janeiro de 1905.
44 BOTELHO, Abel, «A Cerâmica de Raphael Bordallo», in Serões, vol. II, Lisboa, s.ed., 1902, p.264. O autor apenas nos 
dá a indicação do nome da publicação, mas não refere o ano, nem nos dá qualquer outro elemento que nos permita 
identificar este artigo escrito por José de Figueiredo.
45 Idem, ibidem.
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mediocridade e inércia dos contemporâneos com «o seu largo sopro revolucionário.» Mas mesmo 

assim, Bordalo teria dado o primeiro passo e teria aparecido primeiro.

Por muitos outros exemplos que se poderiam dar (e que o mesmo autor refere no seu 

texto, como é o caso de Guillot, Dammouse, Glatigny e Michel Cazin ou Constatin Meunier), a 

conclusão última é sempre muito similar: ainda que, invariavelmente, se reconheça o valor e mérito 

de alguns dos mais importantes ceramistas do mesmo período, Rafael, pela predilecção pelos motivos 

tradicionais, que buscava na cultura do nosso povo, pela forma como sempre interiorizou o 

sentimento ou sentido estético do povo, pela espontaneidade e arrojo com que evocou um sem 

número de animais e de plantas, de flores e insectos, de algas, conchas, entre tantos outros motivos 

da nossa flora e fauna nacionais, na sua simplicidade e na sua verdade, a sua obra tem, acima de tudo, 

o poder evocativo das grandes criações, e que só alguns o conseguem atingir, como ele o conseguiu.

Para Rafael, a fábrica nas Caldas da Rainha não tinha sido apenas um projecto, a nível 

nacional, ou apenas com esse intuito, mas tinha sido, principalmente, um projecto a nível pessoal. No 

fundo, o seu último projecto de vida. 

A forma como sempre encarara a vida e como sempre a vivera, junto dos seus e de quem 

mais gostava, fazendo aquilo que sempre lhe dera prazer, a arte, seja pelo lápis ou pelas mãos com 

que modelou o barro, um verdadeiro «anacoreta da arte»:

«[…] Bordalo Pinheiro, tão expansivo e tão comunicativo, inapreciável cavaqueador, inesgotável, no 

cenáculo de amigos, de conversação pitoresca, cheia de anedotas picantes, delicia-se todavia, de 

quando em quando, com a solidão e com o retiro, e vai ansioso, refugiar-se na sua tebaida das Caldas. 

Ali, anacoreta da arte, entrega-se à vida contemplativa do belo, em êxtase supremo, em solilóquios 

misteriosos com os seus gnomos familiares, com as suas divindades inspiradoras.»46

No final do artigo que publicaria em 1891, na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, 

Ramalho Ortigão dar-nos-ia, por sinal, a melhor síntese que espraiava o verdadeiro valor e alcance da 

obra de Rafael Bordalo Pinheiro: 

«[…] amassando-a em água e modelando-a nos dedos, a fez falar ao mundo em nome da poesia 

tradicional e do talento hereditário da raça lusitana.»47

                                                
46 C., L. de, «A Homenagem a Raphael Bordallo», in Diário de Notícias, nº 13477, de 6 de Junho de 1903.
47 ORTIGÃO, Ramalho, Arte Portuguesa I, Lisboa, Livraria Clássica Editora, 1943, p.298.
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CONCLUSÃO

Apesar de ser da opinião de que muito mais se poderia dizer acerca de Ramalho Ortigão, da 

sua vida e da sua obra, dada a complexidade e inesgotável riqueza que envolve o seu pensamento e a 

sua forma de agir e de ver o mundo, e partindo do pressuposto, mais do que assumido de que a obra 

e o autor valem por eles próprios, ficam, contudo, alguns caminhos em aberto, dados os limites a que 

nos propusemos neste estudo.

Importa também referir que o trabalho aqui apresentado, fruto das leituras e das pesquisas 

que realizei (sobretudo, no que diz respeito a documentos e escritos que recolhi no espólio de 

Ramalho Ortigão) e onde houve a preocupação em mostrar a forma apaixonante como este autor se 

revelou aos nossos olhos, constitui apenas uma das ‘leituras’ possíveis da obra e do pensamento do 

crítico, dada a complexidade e densidade da sua obra.

Reconhecido o seu inegável valor e mérito, Ramalho Ortigão encontra-se, com a toda a 

certeza, entre os melhores escritores e intelectuais do seu tempo, tendo conseguido, pela sua 

singularidade, deixar uma marca indelével na nossa Literatura.

Devo ainda acrescentar que, por razões preferenciais, decidi incidir o meu estudo sobre as 

linhas gerais do seu pensamento (forma de entender e apreender o mundo, a sociedade e o homem, 

convicções e ideias), não esquecendo nunca o período em que nos situamos, finais do século XIX e 

princípios do século XX, dado que o próprio contexto histórico, político e social marcou, de forma 

decisiva e determinante, a vivência e o percurso do autor.

Mais. No mesmo sentido, procurámos, sempre que possível, estabelecer uma lógica 

sequencial e diacrónica, por forma a conseguirmos acompanhar a evolução do espírito do autor.

A consciência e o dever cívicos e o carácter acutilante e cáustico que tão bem o 

caracterizaram (principalmente, durante os períodos de maior efervescência de ideias), fizeram dele 

uma das vozes daqueles que nunca se resignaram com a realidade que conheciam.

Observador atento e crítico da vida portuguesa do seu tempo, Ramalho, contudo, procurou 

sempre encontrar uma solução para o declínio que via abater-se sobre a nação.

Se, em determinados momentos, o estilo corrosivo e irónico sobressaía nas suas páginas (n’As 

Farpas), noutros, dava lugar a um tom mais sereno, com um pendor mais didáctico, assumindo 

mesmo uma espécie de «professorado» sobre a mentalidade portuguesa do seu tempo.
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Na verdade, sempre procurou pautar as suas observações por uma crítica construtiva, 

apontando soluções e alternativas ao panorama desolador e decadente que caracterizou os últimos do 

século XIX.

Por outro lado, a problematização das inúmeras questões com que se confrontou permitiu ao 

crítico analisar, de forma profunda, alguns dos problemas fundamentais, e permitindo, também, a 

consequente reconsideração dos padrões éticos e culturais da sociedade de oitocentos.

Por esse motivo, não surpreende que também ele, a dado momento, tenha sentido uma 

profunda desilusão perante uma nação e uma sociedade nas quais não se revia. 

Os valores e as regras não correspondiam aos princípios pelos quais pautava a sua vida. 

Cansado e desiludido, nos últimos anos, afastar-se-ia quase por completo da cena pública, 

dedicando-se apenas àquilo que sempre o apaixonara, desde sempre: as leituras, o estudo, a Arte. 

Curiosamente, é neste ambiente que Ramalho irá passar os últimos momentos da sua vida, 

rodeado dos seus livros, das suas obras de arte e dos familiares mais chegados. No fundo, tudo aquilo 

que sempre amara em vida.
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