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Palavras Prévias

A Câmara Municipal de Cascais aceitou com entusiasmo associar-se à Universidade Lusíada e 

ao Museu do Estuque na organização do 1º Seminário Internacional “A Presença do Estuque em 

Portugal. Do Neolítico à Época Contemporânea” que decorreu no Centro Cultural de Cascais, de 

2 a 5 de Maio de 2007.

Este evento juntou diversos especialistas nacionais e internacionais para o debate da importância 

desta arte decorativa de integração arquitectónica que carece de um estudo mais aprofundado e 

de uma maior divulgação. 

Em Portugal escasseiam os trabalhos científicos no âmbito da história artística, social e técnica 

dos estuques. Revela-se, portanto, fundamental fornecer ferramentas que habilitem à compreensão 

das artes decorativas aplicadas à arquitectura numa perspectiva de conservação e de restauro 

integrado.

Estamos certos que a edição deste livro de actas, compilação das magníficas comunicações que 

todos nos trouxeram a Cascais, representará uma partilha de conhecimentos e a continuação do 

debate, contribuindo assim para preservar e divulgar o património do estuque que deve ser ana-

lisado com uma autonomia e um carácter artístico próprio e independente, afirmando-se como 

uma arte decorativa por excelência.

 Cascais, Novembro de 2009

 António d’Orey Capucho
 Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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Introdução

Os revestimentos em estuque são, certamente, tão antigos quanto a arte milenar dos revesti-

mentos em cal aérea. As suas características onde a plasticidade e a resistência, são as mais 

importantes, permitiram que o uso deste material se tornasse integrante e complementar em 

parte da nossa arquitectura portuguesa. Na evolução do seu uso, conheceu-se o resultado da 

ligação de trabalho entre artistas e artesãos, o que nos permite salientar que o estuque deva ser 

analisado com uma autonomia e um carácter artístico próprio e independente, afirmando-se como 

uma arte decorativa por excelência

Em terras onde nasceu Portugal, o estuque marca a sua presença desde o neolítico. Mas, se a 

Idade Média não foi favorável à manifestação e continuidade da arte do estuque apesar da sua 

importância na arquitectura do Magreb, o período do Renascimento traz consigo o renascer da 

arte dada por este material.

Mostra-nos o século XIX expressões artísticas do XVIII com sinais de uma decadência social marcante 

e o século XX leva a arte do estuque a render-se a uma utilização pouco nobre e basicamente utili-

tária na nossa arquitectura, acelerando-se assim um desinteresse por esta arte decorativa.

São no entanto tão importantes os exemplos deste movimento artístico no nosso país que, a sua 

análise, a sua divulgação e o estudo da sua preservação através da construção de uma base de 

dados, são culturalmente fundamentais para que melhor se possa conhecer, dentro da nossa cul-

tura artística o importante património criado por este material.

O Primeiro Seminário Internacional do qual se compilaram estas actas, foi um passo importante 

para a organização da estruturação científica da história desta arte decorativa criada ao longo 

do tempo por este material.

O importante espólio que fez nascer o “Museu do Estuque” e com ele toda a equipa de especia-

listas que o orienta, o coordena e lhe dá valor científico é um grande apoio ao trabalho não só 

de garantia da preservação das peças que continuamente o vão enriquecendo mas também uma 

base de suporte para a realização de estudos de investigação de toda a história do estuque ao 

longo dos séculos.

Nuno Santos Pinheiro
Catedrático-Director Centro Investigação em Património

Paulo Ludgero de Castro
Especialista em Património – Director Museu do Estuque
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Programa

2 de MAIO – 4ªfeira

09h30m: Recepção

10h30m: Abertura do Seminário com a presença de
Dr. António D’Orey Capucho, Presidente da Câmara Municipal de Cascais,
Eng. Diamantino Durão, Reitor da Universidade Lusíada, Dr. Elísio Summaville, Presidente do IPPAR,  
Prof. Doutor Mounir Bouchenaki, Director Geral do ICCROM, Professor Doutor Nuno Santos Pinheiro,  
Director do CLETA e Fundador do Forum UNESCO, Dr. Paulo Ludgero de Castro, Director do Museu do Estuque.

11h00m:  Les Gypseries de Tunisie 
Prof. Doutor Denis Lesage – Centro de Património da Tunísia

12h00m:  Le Plâtre et le stuc dans lÁrchitecture marrocaine du Moyen Âge 
Abdelaziz Touri – Director Geral do Ministério da Cultura de Marrocos

13h00m: Almoço Livre

14h30m:  De l’Architecture à l’Urbanisme; Technique, Espace, Societé 
Prof. Doutora Bennabas Samia – Universidade de Constantine Na Argélia

15H30m:  A Arqueologia e o Estuque 
Prof. Doutor Lino Tavares Dias – Estação Arqueológica do Freixo IPPAR

16h30m-17h00m: Espaço Café

17h00m:  As Artes Decorativas 
Professor Doutor Gonçalo Vasconcelos e Sousa – Universidade Católica do Porto

18h30m:  Carcavelos de Honra 
Claustro do Palácio dos Condes Castro Guimarães

3 de MAIO – 5ª feira

9h30m:  Revestimentos Decorativos Tradicionais de Cal e Estuque em Portugal 
Mestra Dr.ª Eduarda Moreira da Silva

10h30m:  Revestimentos Decorativos de massa nos Distritos de Évora e Portalegre 
Dr.ª Mónica Braga e Dr.ª Alexandra Charrua

11h30m: Espaço Café

12h00m:  Estuques Maneirista em Portugal 
Professora Doutora Isabel Mendonça – Fundação Ricardo Espírito Santo

13h00m-14h00m: almoço livre

14h30m: Saída de autocarro – Roteiro dos Estuques

20h30m:  Jantar – Castelo de S. Jorge 
Oferecido pela Câmara Municipal de Lisboa
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4 de MAIO – 6ª feira

09h00m: João Grossi, um estucador milanês na Lisboa Setecentista
Mestra Arq.ª Hélia Silva

10h00m:  António Domingos Meira – Decorador e Estucador de eleição 
Dr.ª Ana Clara Lorena

11h00m-11h30m: espaço café

11h30m:  A Colecção Baganha 
Dr.ª Maria de são José Pinto Leite

12h30m:  A Arte do Estuque no Norte de Portugal – Estuques decorativos no Espaço doméstico do Douro Superior 
Apresentação do seu Inventário 
Mestra Liliana Figueiredo Pereira

13h30m-14h30m: almoço livre

14h30m: saída de autocarro – Roteiro dos Estuques

5 de MAIO – Sábado

9h30m:  La fábrica revestida del portal de Quart y sus torres 
Prof. Doutor Manuel Jesús Ramírez Blanco

10h30m:  Reabilitação de Edifícios com valor Patrimonial 
“A intervenção no Palácio Rodrigues de Matos” 
Arq.ª Mariana Pedroso

11h30m-12h00m: espaço café

12h00m:  Gestão de uma colecção 
Eng. Miguel Figueiredo

13h00m-14h30m: almoço livre

14h30m:  Estuques de Lisboa na arquitectura doméstica 
Prof.ª Doutora Fernanda Pinto Basto

15h30m:  O Estuque na decoração Contemporânea 
Graça Viterbo

16h30m-17h00m: espaço café

17h00m:  O Inventário 
Arq.ª Paula Silva – Directora Regional do IPPAR, Porto

18h30m:  Encerramento 
Dr. António d’Orey Capucho, Presidente da Câmara Municipal de Cascais 
Prof. Doutor Carlos Mota, Director da Faculdade de Ciências Humanas da U.L. 
Prof. Doutor Nuno Santos Pinheiro, Director do CLETA e fundador do Fórum UNESCO 
Dr. Paulo Ludgero de Castro, Director do Museu do Estuque



 Intervenções



~  12  ~

Paulo Ludgero Moreira Gomes de Castro

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

– Curso Complementar dos Liceus

1980 – Curso de Comunicação “First Certificate“ na “London Study Center” – Londres – Inglaterra

1980 – Curso de “Marketing and Communication” na “Canning School” – Londres – Inglaterra

1981/1984 – Bachelor in “Business Organization” na “United States International University Europe” – Londres 
– Inglaterra.
O curso foi ministrado nas vertentes de:
• História de Arte;
• Comportamento Humano;
• Psicologia.

1984: 1986 – Master in “Business Administration” na “United States International University – Europe”, em Londres 
Inglaterra

FORMAÇÃO ADICIONAL

1992 – Participação e Apresentação de Comunicação inserida na exposição “Estuques Decorativos do Norte de 
Portugal”, organizada pelo C.R.A.T. (Centro Regional de Artes Tradicionais), Dr. Flórido de Vasconcelos e Fundação 
Calouste Gulbenkian, – Porto

1994 – Frequência do seminário “Segundo Encore de Reabilitação” – LNEC – Lisboa

1998 – Frequência do seminário “Património em Movimento – I Encontro” Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique – Porto

1999 – Frequência do seminário “Prática de Conservação e Restauro do Património”, organizado pelo G.E.Co.R.P.A. 
( Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico ). Palácio de Seteais – Sintra 
– Lisboa.

1999 – Presença e participação no seminário “Seminário de Arquitectura – Património”, organizado pela associação 
“Reordenar Arquitectura, Lda.” – Casa do Alto – Maia.

2001 – Participação do II CURSO LIVRE INTERNACIONAL SOBRE PATRIMÓNIO, SANTARÉM 2000 – (Março de 2001) 
– Participação da A. Ludgero Castro a convite da organização;

Nov. 2003: Orientação e Apresentação no Seminário “Complementaridade sobre Conservação e Restauro”, no âmbito 
do Curso Superior de Arquitectura, no ESAP.

Fev. 2004: Intervenção no seminário “Seminário de Conservação e Restauro de Bens Culturais da Pós-Graduação em 
Gestão do Património Cultural”, promovido pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa – Porto.

2005: Cria o projecto de instalação do “Museu do Estuque” – Porto e Lisboa.

Mar. 2006: Cria as Oficinas de Estuque na Escola das Artes da Universidade Católica.

Out. 2006: Organiza as Primeiras Jornadas sobre o Estuque em Portugal em parceria com a Escola das Artes.



Paulo Ludgero Castro 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1986 – Regressa a Portugal e ingressa nas empresas do Grupo ALC, e torna-se na 5ª geração de empreiteiros na 
família. Desde então dedica-se à Direcção e Coordenação de obras de Conservação e Restauro.

1987: 1989 – Organização e Coordenação, com os apoios do Instituto do Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.), 
Instituto Português do Património Cultural (I.P.P.C.) e Secretaria de Estado da Cultura (S.E.C.) – do curso de 
“Conservação do Património Cultural”, Porto, dos primeiros cursos de “CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL” 
(CPC), realizados em Portugal.

Os cursos apresentavam três áreas de estudo:
• Conservação e Restauro de Estuques Decorativos.
 Vertente de conservação (consolidação)
 Vertente de restauro (modelação e duplicação de material histórico)
• Conservação e Restauro de Pintura Decorativa.
• Conservação e Restauro de Materiais Pétreos.

Os cursos apresentaram a duração de dois anos, no fim do qual, os alunos efectuaram um trabalho final de con-
servação e restauro da Antiga casa do Conde de Leça (Leça da Palmeira).

1989 – Constitui a firma "CRERE – Centro de Restauro, Estudo e Remodelação de Espaços, Lda” especializada em 
conservação e restauro de artes decorativas tradicionais, essencialmente vocacionada para as áreas de estuques e 
pintura decorativa. Paralelamente desenvolve um trabalho de design de mobiliário e de arquitectura de interiores.

1992 – Direcção das oficinas de estuque decorativo do C.R.A.T. (Centro Regional de Artes Tradicionais) – Porto

1993 – A “CRERE” associa-se à A. LUDGERO CASTRO, o que gera um grupo especializado no mercado de restauro 
e conservação de edifícios.

Desde 1993 – Exerce as funções de Gestão, Direcção e Coordenação de obras de Conservação e Restauro.

OBRAS DE CONSERVAÇÂO E RESTAURO EXECUTADAS

• Direcção de conservação e restauro do espólio de estuques da firma Baganha (Séc. XIX ), pertença do Museu Soares 
dos Reis – Porto.

• Direcção de conservação e restauro da antiga casa do Conde de Leça – Leça da Palmeira.

• Recriação e concepção de estuques num morgadio do séc. XVI, sob direcção do Arquitecto Fernando Maia Pinto – Vila 
da Feira.

• Recriação e concepção de estuques em casa Senhorial do séc. XVIII, propriedade do Dr.º Fernando Guedes – Carvalhos 
– Porto.

• Direcção de conservação e restauro de pintura decorativa parietal da caixa de escadas do Museu Romântico (Séc. XIX) 
– Quinta da Macieirinha – Porto.

• Direcção de conservação e restauro de estuque ornamental, douramento e poliocromia decorativa, do painel do Salão 
Árabe no Palácio da Bolsa (Séc. XIX) – Porto.
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A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

• Direcção de diversos trabalhos de conservação restauro, de elementos em estuque e madeira ornamental, no Instituto 
do Vinho do Porto – Porto.

• Direcção de diversos trabalhos em estuque nas Caves real Vinícola, sob direcção do Arquitecto António Alijó – Vila 
Nova de Gaia.

• Direcção de conservação e restauro de estuques no Clube de Leça – Leça da Palmeira.

• Reabilitação, conservação e restauro dos estuques e pintura decorativa do Salão Nobre do Colégio de S. José, edifício 
do Séc. XIX, actualmente Centro Municipal de Juventude – Vila do Conde.

• Reabilitação e recriação de estuques decorativos no Solar da Quinta da Faia (Séc. XIV – XVIII), propriedade do  
Eng.º Rui Thyssen, sob direcção do Arquitecto Fernando Maia Pinto – Amarante.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro da envolvente exterior do Teatro Nacional de S. João (elementos 
escultóricos em argamassa, cantarias, gradeamentos em ferro ornamental e argamassas) – Porto. IPPAR.

• Conservação, restauro e reabilitação de casa particular no centro histórico de Sintra – Sintra (Séc. 
XVIII – XIX) – Lisboa.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de estuques decorativos da clarabóia na Ordem Terceira de S. Francisco 
(Séc. XIX) – Porto.

• Consultadoria de conservação, restauro e reabilitação do interior do Teatro Nacional S. João (Porto) ao atelier do 
Arquitecto João Carreira – Prémio João de Almada.

• Direcção e coordenação de conservação, restauro e reabilitação do interior do Teatro Nacional S. João (estuques 
ornamentais, douramento, pintura mural, pintura decorativa, gradeamentos em ferro ornamental, revestimentos, etc.) 
– Porto. IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de Tectos em estuque ornamental do solar da Casa do Porto (Séc. 
XVIII) – Felgueiras.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de tecto do salão Nobre, estuque ornamental dourado e monocro-
mado, do Palacete Moreiras (Séc. XIX – Foz) – Porto.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de estuques ornamentais e policromias murais, decorativas e figu-
rativas, da Capela do Cemitério de Agramonte (Séc. XIX) – Porto.

• Direcção e coordenação do trabalho de consolidação e conservação do painel em argamassa policromada, da Sacristia 
da Sé do Porto, de Nicolau Nazoni – (Séc. XVIII) – Porto.

• Direcção e Supervisão do apeamento do corpo da Torre Sineira da Igreja Matriz de S. João de Tarouca (remoção, registo, 
identificação e acondicionamento dos elementos pétreos) – Tarouca.

• Direcção de Conservação e restauro das cantarias exteriores da:  
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (Séc. XIX) – Póvoa de Varzim.

• Direcção de Conservação e Restauro das Cantarias interiores do Museu Nacional Soares dos Reis (Séc. XIX) – Porto.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro dos suportes das policromias e de ornamentações em estuque do 
edifício do Paço dos Concelho de Lisboa (Séc. XIX) – Lisboa.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro da Igreja do Convento de S. Francisco de Bragança, edifício do Séc. 
XIV – XVIII (pintura mural, talha, douramentos, Cantarias, argamassas tradicionais, madeiras, mobiliário) – Bragança.
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• Direcção e coordenação de conservação, restauro e reabilitação de argamassas e portas interiores e gradeamentos 
metálicos da torre de Belém (Séc. XVI) – Lisboa. IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de estuques ornamentais, pintura decorativa, talha dourada, 
madeiras, azulejaria e cantarias do Palacete do Barão da Trovisqueira (Séc. XVIII – XIX) – Famalicão.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de estuques decorativos e policromias decorativas e figurativas da 
Capela do Cemitério do Prado do Repouso (Séc. XIX) – Porto.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro do tecto em estuque ornamental do Salão Nobre do Instituto do 
Vinho do Porto – Porto.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro da ala norte do Mosteiro de S. Martinho de Tibães (madeiras, 
argamassas tradicionais, abóbadas tradicionais e cantarias e ferros forjado – Séc. XVIII) – Braga. IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro de tecto em estuque ornamental, Arte Nova, inventariado e clas-
sificado pelo Dr.º Flórido de Vasconcelos, do Palacete Ventura Terra – Gaia.

• Direcção e coordenação da elaboração de projecto de Conservação e Restauro das coberturas 4 e 5 do Museu dos 
Coches (Departamento de Conservação e Restauro da A. Ludgero Castro). Direcção do trabalho de execução do mesmo 
– Lisboa. IPPAR.

• Direcção e coordenação do tratamento de conservação e restauro das superfícies parietais em estuque policromadas 
e douradas, do Salão Árabe do Palácio da Bolsa (Séc. XIX) – Porto.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro das fachadas do Palacete Brás Oleiro: azulejos, cantarias, argamassas 
e coberturas – Maia.

• Direcção e coordenação de pré consolidação da sala do torreão sul do Palácio Nacional da Ajuda – Lisboa. IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro da Igreja do Mosteiro de S. Martinho de Tibães (azulejos, cantarias, 
madeiras, elementos metálicos ornamentais, talha dourada, policromias decorativas, argamassas – Séc. XVIII) – Braga. 
IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro do douramento das superfícies ornamentais em estuque, das poli-
cromias decorativas e da fachada em cantaria da Igreja do Prado do Repouso – Porto.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro dos edifícios do Paço do Concelho de Vila de Conde: cantarias, 
talha, estuques, argamassas, coberturas – Vila do Conde.

• Coordenação dos trabalhos de conservação e restauro do Palácio do Freixo – Porto.

• Coordenação dos trabalhos de conservação e restauro da Capela do Senhor – Mondim de Basto – 1ª Fase.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro da Casa Museu Carlos Relvas – Golegã – Obras de Conservação e 
Restauro –IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro da Igreja Matriz de Vouzela – Obras de Recuperação. IPPAR.

• Direcção e coordenação de conservação e restauro do Solar Condes de Prime – Obras de Recuperação – Viseu.

• Direcção e coordenação de Recuperação das telas em estuque do Palácio Pombal – Lisboa.

• Direcção e coordenação de Conservação e restauro da Capela do Senhor – Mondim de Bastos – 2ª Fase.

• Direcção e coordenação de Conservação e restauro do Mosteiro de Arouca – Recuperação de Coberturas e Fachadas 
– IPPAR.
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• Direcção e coordenação de Conservação e restauro do Palacete de Villa Moraes – Obras de Recuperação de Tectos em 
Estuque – Ponte de Lima.

• Direcção e coordenação de Recuperação do Tecto e Pintura Mural da Igreja do Campo – Valongo.

• Direcção e coordenação de tratamento de tecto e paredes do Prédio dos Viscondes da Pesqueira – Porto.

 • Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro dos altares, sanefas, púlpito e estatuária em madeira 
entalhada, dourada e policromada da capela S. Sebastião, no cemitério Vila do Conde.

• Direcção e coordenação de trabalhos de Conservação e Restauro na Casa S. Sebastião – Vila do Conde.

• Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro do Coche da Casa S. Sebastião (Vila do Conde), pertença 
do espólio expositivo do Museu Municipal – Vila do Conde.

• Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro de estuques ornamentais e de policromias sobre estuque 
e madeira no antigo Colégio dos Maristas, na Avenida da Boavista (Porto) – Prémio João de Almada.

• Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro do altar-mor, altares laterais e tecto falso abobadado 
da Igreja de S. João, na Ilha do Pico, Açores.

 • Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro do recheio artístico da Igreja das Barrocas, Aveiro 
– IPPAR.

OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO EM EXECUÇÃO

 • Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro de materiais pétreos, e de azulejos da Casa major Pes-
soa, Aveiro.

• Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro de materiais pétreos da Igreja Matriz de Caminha  
– IPPAR.

• Direcção e coordenação de trabalho de Conservação e restauro de materiais pétreos e do interior do Teatro Ribeiro 
da Conceição, Lamego.

• Direcção e coordenação do trabalho de Conservação e Restauro do Palácio dos Rodrigues de Matos – Lisboa.
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Museu do Estuque

Paulo Ludgero Castro

Perante o actual entendimento e consciência do que a arte do estuque artístico representa, 

enquanto objecto e enquanto potencial, um conjunto de elementos decidiu avançar para a sua 

dinamização, através da criação de uma organização à volta deste património.

Assim foi criada uma organização com o objectivo de se constituir uma plataforma de criação ao 

Museu do Estuque.

O objectivo desta organização reside na realização de objectivos altruístas, ou para com a socie-

dade civil. Adstrita à mesma está uma missão e uma visão de si própria e para si própria, e que 

deve estar presentes nos seus objectivos e estratégia.

A Missão traduz-se na “preservação e divulgação do património da arte do estuque, na sua iden-

tidade específica e no âmbito das artes decorativas aplicadas à arquitectura, de uma forma activa, 

interagindo com a comunidade científica e a comunidade detentora de obras (directa ou indirec-

tamente relacionadas com este tipo de património e com as colecções com este relacionadas, 

sejam de natureza particular ou não) ”.

A Visão associada à organização é a de “assumir-se como uma organização interventiva na área 

cultural no seio da sociedade civil e institucional nas diversas vertentes, com especial atenção 

para memória histórica e social da artes decorativas e ofícios tradicionais ligados à arquitectura, 

criando mecanismos para o conhecimento aprofundado desta realidade, e para a conservação e 

restauro, quer a nível nacional quer, transnacional através de canais a criar para o efeito.”
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Esta organização pode promover uma série de actividades/serviços com capacidade de produzir 

fluxos económicos.

Apresenta objectivos:

1 –  Preservar a arte do estuque na sua vertente tradicional.

2 –  Reabilitar as técnicas e saberes tradicionais em torno desta arte decorativa.

3 –  Sensibilzar o Estado para a inventariação e classificação de património em estuque artís-

tico ainda existente no país (actividades exclusivas do Estado).

4 –  Fomentar a investigação histórica e técnica à volta do estuque artístico, artes complemen-

tares, arquitectura e artes construtivas tradicionais.

5 –  Fomentar a salvaguarda de conjuntos artísticos que estejam em risco.

6 –  Fomentar novas experiências artísticas associadas à arte do estuque de modo a criar uma 

escola de artistas e de arquitectos interessados nestas práticas.

Esta organização apresenta-se estruturada com:

• Grupo de Gestão

• Conselho Cientifico

Esta estruturação permite e assegurará a actividade de gestão da organização.

Nesta linha de pensamento consideramos um núcleo organizatório (Grupo de Trabalho/Grupo de 

Gestão), que garante a prossecução dos objectivos inerentes ao património. Trata-se da entidade 
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responsável pela direcção, execução de propostas e orientação da organização, competindo-lhe 

nomeadamente: (i) definir a programação de objectivos anuais da organização; (ii) propor a 

aquisição de material didáctico e bibliográfico; (iii) organizar, em colaboração com os restantes 

órgãos conferências, seminários e outras actividades de interesse cultural, científico e pedagógico; 

(iv) fazer propostas relativa ao funcionamento de centro de estudos/interpretação, biblioteca e 

centros de recursos educativos; (v) divulgar a organização; (vi) promover acções de formação 

pedagógica perante a sociedade civil e instituições; (vi) coordenar a avalização do desempenho 

da organização; (vii) promover a realização de novas experiências pedagógicas e propor acções 

relacionadas com os objectivos da organização; (vii) Executar, coordenar e avaliar a monitorização 

de objectos directamente relacionados com a arte do estuque artístico, e com o eventual objectivo 

de execução de intervenções de conservação e restauro.

A existência de um Conselho Cientifico permite o funcionamento adequado e regulado da 

organização.

Do conselho científico é definida a sua responsabilidade na representatividade e projecção cien-

tífica do próprio projecto e organização.

Nas competências do Conselho Científico depreende-se: (i) a ajuda à elaboração de propostas 

definidoras da sustentabilidade da organização e da investigação articulada com a formação e a 

valorização; (ii) a proposta do processo de avaliação de desempenho da organização; (iii) a 

análise dos resultados da avaliação do desempenho da organização, (iv) a articulação dos meios 

e os trabalhos entre o Conselho Científico e o Grupo de Gestão.

A partir desta organização será enquadrado o Museu de Estuque. O programa do mesmo será 

estipulado com recurso a uma base que acolha o espólio e colecção visitável, assim como os 

cerca de 3.000 desenhos e biblioteca que pertenceram às duas gerações dos Baganhas que, 

incluem livros do Séc. XVIII ao Séc. XX e que serviram de fonte de inspiração a esta família de 

Mestres Estucadores. No entanto, pretende-se que seja uma organização dinâmica e que obrigue 

as pessoas a encontrarem, o espólio e a arte do estuque e as fontes de inspiração na própria 

cidade. Que não se centrem nas quatro paredes da base.

Por exemplo, não pretendemos ter um espaço museu, mas sim, fazer das cidades o próprio Museu 

do Estuque, através de percursos ou rotas, apoiadas por centros interpretativos em locais 

estratégicos.

Nesses centros, os visitantes poderão ter acesso em suporte digital de toda a informação (ligada 

às artes decorativas e construtivas e em especial ao estuque) nomeadamente às fotografias dos 

moldes das colecções que estão à nossa guarda, Colecção Baganha, Colecção Ludgero Castro e 

Colecção Cabral, bem como publicações, estudos e dissertações ligadas à área.

MUSEU DO ESTUQUE
Paulo Ludgero Castro
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Entendemos também que, para fazer respeitar e preservar o património, é necessário ensinar a 

reconhece-lo e conservá-lo, assim pretendemos organizar acções de formação como workshops, 

visitas guiadas, exposições temporárias, seminários e até um prémio para a melhor recriação em 

estuque decorativo, estimulando assim os profissionais da Arquitectura à utilização desta forma 

de arte.

Numa primeira fase, pretende-se implementar as bases para a criação do site do Museu do Estuque 

para, à posteriori, se estabelecerem o centros interpretativos no Porto, na Zona da Ribeira, Patri-

mónio Mundial e em Lisboa, junto à Baixa Pombalina.

Estes centros serão dotados de infra-estruturas próprias que permitirão aos visitantes adquirir 

reproduções de peças das colecções, bem como, outros objectos alusivos à temática dos Estuques 

permitindo assim, não só uma maior divulgação da arte e das nossas colecções, como também, 

ajudar ao auto financiamento do próprio projecto.
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Até ao momento a organização já conseguiu sistematizar algumas acções de divulgação e de 

desenvolvimento de parcerias.

Assim:

a)  2004/2005 – Estabeleceu-se um protocolo de colaboração e parceria com a Escola Artes da 

Universidade Católica com o intuito de cooperação e de dinamização da colecção com recurso 

a equipas pluridisciplinares, com vista à concretização dos trabalhos de investigação e con-

servação e restauro.

b)  Em Outubro de 2005 fez-se uma acção de divulgação da existência deste espólio; tratou-se de 

um evento que pretendeu dar realce às características e “atmosferas” decorativas e ornamentais 

da Cidade do Porto.

c)  Nesta continuidade do protocolo referido em a), o Museu do Estuque e a Escola das Artes em 

conjunto, organizaram as Oficinas de Estuque, realizadas em Abril /Maio de 2006.

d)  Actualmente, a organização, lentamente está a compilar o Tesaurus de forma a poder estabe-

lecer um Site activo na Internet e onde, de futuro, se consiga estabelecer uma base para o 

museu virtual.

MUSEU DO ESTUQUE
Paulo Ludgero Castro
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Museu DO estuque
paulo ludgero Castro
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Denis Lesage

Architecte urbaniste conseil, Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine, Tunisie

Denis Lesage, architecte urbaniste conseil, né et éduqué en France, vit en Tunisie et y travaille dans les domaines 
de la formation des architectes et de la protection du patrimoine depuis 1972. Il a été nommé officier du mérite 
culturel de la République Tunisienne en 1991. Il est actuellement chargé de mission auprès de l’Unité du Projet 
de Gestion et de Valorisation du Patrimoine Culturel qui assure, pour le compte du Ministère de la Culture et de la 
Sauvegarde du Patrimoine, la mise en œuvre de ce projet financé par un prêt de la Banque Mondiale.
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Les Gypseries de Tunisie

Denis Lesage

L’un des exemples les plus achevés de gypserie tunisienne du 19° siècle est la « chambre 

arabe » que Alexandre Dumas, le romancier français s’est fait aménager en 1847 dans le « Château 

de Monte Cristo » qu’il faisait construire à l’époque à Port Marly dans la banlieue de Paris.

C’est lors d’une visite officielle en Tunisie à la fin de l’année 1846, au cours d’un périple en Afrique 

du Nord financé par le gouvernement français, sur la corvette à vapeur « le Véloce », périple dont 

l’objectif principal était de « populariser l’Algérie » auprès de l’opinion publique française1, qu’ 

Alexandre Dumas séduit par les « sculptures modernes » du palais du Bey de Tunis au Bardo, avait 

obtenu du souverain2 l’autorisation de ramener en France le maître stucateur Haj Younès, qui 

était à son service : «  Younès était occupé, au moment où je l’embauchais,à sculpter le tombeau 

du Bey du camp ». Le travail dura une année, relate Alexandre Dumas, qui indique également le 

montant de l’indemnité – 300 francs de l’époque par jour – pour Haj Younès et son jeune garçon 

qui l’assistait.

Le château de Monte Cristo, dont la construction contribua à ruiner Alexandre Dumas, fut vendu 

dès 1848 et , au fil des ans, finit par tomber en ruines, jusqu’à ce que les communes de la région 

le sauvent in extremis, que l’Etat français classe en 1975 la « chambre arabe »3 comme Monument 

Historique et que le roi Hassan II du Maroc, grand admirateur d’Alexandre Dumas, finance la res-

tauration du décor de plâtre sculpté, en dépêchant le maalem Houcine Lamane, qui avait travaillé 

aux palais royaux et à la Grande Mosquée de Casablanca.

En Tunisie musulmane, comme dans tous les pays d’Islam, quelles que soient leurs variations cul-

turelles, de l’Asie à l’Andalousie, le décor dans l’architecture était essentiellement une affaire de 

surfaces à couvrir à l’intérieur des édifices et dans les patios. L’art des décors de plâtre ciselé, très 

développé à la période ottomane (17° – 19° siècle) et à la période andalouse (14° – 17° siècle) 

est l’une des quatre techniques permettant d’habiller les surfaces des murs qui ne peuvent rester 

nues dans la conception de l’art musulman : les parements de briques, les modénatures de pierre 

et de marbre, les revêtements de carreaux de céramique et les décors de plâtre gravés et ciselés.

1 Relation de voyage tome1 : Le Véloce ou Tanger, Alger et Tunis, publié à Paris chez Cadot et Bertonnet en 1848
2 Ahmed Bey, 1837-1855
3 Sur les panneaux finement ciselés se détachent en caractères jadis rehaussés d’or et de vives couleurs quelques versets du Coran
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C’est à la fin de l’époque hafside (fin du 16° siècle) que le décor des demeures tunisiennes a trouvé 

son organisation typique, en registres horizontaux, conservée jusqu’à l’époque moderne:

Au sol règne le marbre blanc ou gris pâle, importé d’Italie, qui constitue aussi les encadrements 

des portes et des fenêtres. Sur les murs des chambres et du patio, les panneaux de céramique à 

décor géométrique de Qallaline ( 15x15 cm, couleurs dominants vert et jaune) sont répartis et 

composés en panneaux par des artisans experts dans la correction des défauts de la maçonnerie 

(équerrages, faux aplombs, position des ouvertures, etc.). Ce revêtement des murs s’arrête à la 

hauteur des encadrements des portes. Au dessus et jusqu’au plafond pour les chambres et jusqu’à 

la corniche d’acrotère pour le patio, se trouvent les panneaux de plâtre ciselé (nakcha hadida). 

Le travail se fait par panneaux successifs et en plusieurs couches. Le tracé du motif sur le plâtre 

frais est fait à partir de tracés régulateurs et de gabarits ou patrons ; le ciselage est fait au 

ciseau, soit perpendiculairement à la surface du mur, soit avec un angle correspondant à l’angle 

de vue du spectateur. Quant aux plafonds, ils sont traités en bois, à solivages apparents ciselés 

ou peints, ou à plafonds plats peints, souvent à motifs floraux. Dans ce système, le bois, rare en 

Tunisie, n’est pas utilisé en panneaux de revêtements ouvragés, comme au Maroc, et la sculpture 

sur bois est peu présente, limitée généralement aux panneaux des portes.

Les motifs des panneaux de plâtre sont plutôt géométriques au 16° siècle (influences andalouses 

– marocaines) et plutôt florales au 18° siècle (influences ottomanes – italiennes), sans que cela 

soit exclusif. C’est en effet une caractéristique constante du décor intérieur en Tunisie jusqu’à 

l’époque moderne de faire coexister, que ce soit dans les décors de panneaux céramiques ou dans 

les décors des panneaux de plâtre ou dans le décor des plafonds de bois, des motifs d’influences 

diverses, cantonnées par des tracés d’encadrements qui assurent la cohérence de l’ensemble.

La qualité plastique et esthétique de ces dentelles de plâtre, les complices des céramiques, avec 

lesquelles elles partagent quelques règles de composition, qui font vivre la surface au moindre 

rayon de soleil, cette qualité est extrême.

Le travail du plâtre n’a pas été l’apanage exclusif de la civilisation musulmane en Tunisie. Le 

gypse abonde en Afrique du Nord. Les diverses civilisations qu’a connu la Tunisie, auxquelles elle 

a activement participé et les diverses influences qu’elle a assimilées, ont toutes utilisé les stucs 

polis ou moulés ou gravés, avec leurs variantes propres : ruptures et continuités, jusqu’à l’époque 

moderne et au développement des moulures en stuc chaux-plâtre et en staff dans les modénatures 

de façades de la première moitié du 20°siècle.

A ce sujet, il faut se souvenir que le terme stuc, (de l’italien stucco) n’implique pas obligatoire-

ment une composition avec du plâtre mais en fait désigne tous les décors exécutés avec un 

mortier en couches plus ou moins fines, utilisant la chaux ou le plâtre ou un mélange des deux, 
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ainsi que des adjuvants divers4: sables de diverses couleurs, poudre de marbre, caséine, blanc 

d’œuf, pigments colorés. Le terme de stuc s’applique aussi bien aux enduits fins recouvrant les 

colonnes cannelées qu’aux imitations de pierres de grande taille ou aux divers motifs formels en 

relief ou en creux appliqués sur les parois ou sur les voûtes. Les stucs blancs, destinés à rester 

nus ont pour objectif d’imiter le marbre (marmorino). Ce sont les maquillages de l’architecture.

Les puniques employaient le stuc, à base de chaux aérienne, de sable et de poudre de marbre pour 

revêtir leurs constructions, souvent exécutées en grès à grain grossier, et obtenir un état de surface 

lisse, brillant et résistant, satisfaisant donc du point de vue esthétique et de l’entretien, d’une 

manière analogue à la pratique des grecs qui utilisaient le stuc en très fines couches pour réparer 

les imperfections de la structure sous jacente: il s’agit d’embellir l’apparence inchangée.

La description jalouse que fait au 2° siècle l’historien grec Appien de l’aspect des remparts de 

la Carthage punique qui défendaient du côté de la mer la ville et ses ports est révélatrice: «De 

hauts murs ceinturaient les ports, décorés de colonnes ioniques cannelées qui donnaient à 

l’ensemble l’apparence de portiques. Ils étaient sculptés dans du grès puis recouverts de stuc 

blanc». A l’abri des remparts, les maisons puniques utilisaient également le stuc dans le décor 

intérieur, coloré avec un badigeon à la chaux: des matériaux de construction pauvre, un décor 

riche. «Pour obtenir des stucs très fins, on faisait de la chaux en recourant à la calcination de 

coquillages, le résultat étant une poudre très fine et très blanche permettant d’obtenir des parois 

parfaitement polies et d’une blancheur éclatante»5

Le polissage, de la même manière que pour le tadelakt marocain ou dans le lutage des terrasses 

au mortier de chaux, fait monter le carbonate de calcium à la surface et ferme les pores de 

l’épiderme. Le stuc punique pouvait également être ciré, la cire étant appliquée chaude pour 

pouvoir être patinée.

Les numides, populations indigènes de la Tunisie contemporaines des puniques, ont assimilé les 

techniques et développé leur culture au contact de Carthage (adoption de l’alphabet punique). 

Nous ne connaissons pas leur architecture à l’époque antique mais on doit remarquer que leurs 

descendants, les berbères (ou kabyles) ont une tradition de modelage de l’argile, solidifiée en 

surface par un polissage minutieux et l’adjonction de produits «collants» tels que le blanc d’œuf. 

Cette tradition persiste dans la poterie (cuite à basse température) et également dans l’habitation: 

les murs de pierres sèches reçoivent à l’intérieur une épaisse couche d’argile gommant toute 

aspérité et recouverte de décors géométriques et figuratifs brun, rouge ou noir, analogue à ceux 

des poteries: une autre façon d’habiller les surfaces (voir les maisons kabyles en Algérie).

4 Cf Jean-Pierre Adam : La construction romaine Paris, éditions Picard 1984 pp. 243
5 M’hamed Fantar : Kerkouane, cité punique Tunis, INAA 1986 pp 296

LES GYPSERIES DE TUNISIE
Denis Lesage
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Pour les romains qui construisaient souvent en pierre de taille et avec des encadrements, des 

piliers et des colonnes en pierre dure ou en marbre sculpté, le stuc n’est pas utilisé en couches 

minces mais comme support de modelage ou de sculpture. C’est ainsi que Vitruve recommandait 

de passer le stuc en sept couches, la première d’accrochage, les trois suivantes à la chaux et 

au sable et les trois dernières à la chaux et à la poudre de marbre. Compte tenu du poids et 

du porte à faux de certains motifs en relief6 les stucs avaient souvent besoin d’une armature 

de support assurant leur accrochage dans le mur. Cette armature consistait souvent en clous 

et chevilles de bois épaisses, profondément enfoncées dans la maçonnerie et autour desquelles 

le stucateur fixait le mortier de la forme d’approche, l’exécution de la moulure finale était faite 

à l’aide de gabarits, permettant de tirer le profil en longueur, ou de moules que l’on imprimait 

dans le mortier frais pour les motifs complexes. Les décors les plus fins étaient taillés et ou 

sculptés de la même façon que le sculpteur travaillait l’argile, à partir d’une silhouette esquissée 

sur le plan de fond.

Comme on le voit dans le bref raccourci qui précède, il y a eu en Méditerranée, de l’époque 

hellénistique à la fin de l’hégémonie romaine, plusieurs pôles de civilisation qui ont échangé 

et commercé même pendant les périodes de conflits. Les influences extérieures ont été adoptées 

lorsqu’elles correspondaient à un besoin préalable et à une capacité à s’intégrer sans trop de 

difficultés. Cependant, il faut distinguer le conceptuel et le formel. La technique ou la forme 

importée peut subir des distorsions, soit incompréhension du sujet, soit par contamination de 

thèmes, soit pour représenter des motifs propres à l’emprunteur.

Dans les premières années de la civilisation romaine en Afrique (Africa est le terme latin pour 

désigner l’actuelle Tunisie et par extension, le continent tout entier), les architectures sont 

peu monumentales, la pierre locale utilisée est peu coûteuse mais de qualité médiocre et le 

marbre est rare parce qu’importé et ne se trouve donc que dans les villes côtières, plus acces-

sibles. Les colonnes monolithes du capitole de Dougga par exemple, au cœur de la région 

agricole de la province, à une centaine de kilomètres de la mer (Utique) proviennent de carrières 

sur le site mais elles sont soigneusement stuquées pour garantir un bord vif aux cannelures 

que l’extraction et la taille en carrière ne permettaient pas.

Les éléments stuqués de l’architecture à l’époque romaine sont nombreux: les bases de colonnes, 

en particulier sont fréquemment sommairement épannelées et terminées par un stucage très 

précis. Par ailleurs, les «Africains» de l’antiquité dotés d’un sens aigu de l’ornement, semblent 

avoir privilégié le décor, alors qu’ils étaient plutôt indifférents aux notions de syntaxe d’un profil 

ou au rôle structurel d’un objet: «ils n’établissaient pas de différence aussi tranchée qu’en Grèce 

6 Cf. Jean-Pierre Adam, op. cité.
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par exemple entre les éléments porteurs (les colonnes libres fonctionnelles) et les ordres engagés 

purement décoratifs7».

Quant aux constructeurs romains eux-mêmes, la mise au point graduelle d’un répertoire architec-

tonique pour les voûtes et les coupoles, notamment le système des caissons qui ne correspondent 

à aucune structure sous-jacente, contribue à rendre autonome le décor de stuc par rapport au 

support. Le stucateur travaille vite avec un matériau pauvre et malléable, qui autorise l’erreur, 

alors que le tailleur de pierre travaille lentement sur une matière difficile qui ne permet pas le 

droit à l’autonomie formelle8.

Dans la première moitié du 20e siècle, le développement de la ville « européenne » en Tunisie 

sur de nouveaux modèles (équipements et grands infrastructures, immeubles à appartements…) 

et avec de nouvelles techniques (poutrelles métalliques, ciment hydraulique, béton armé) s’est 

fait avec les maîtres maçons italiens et siciliens qui maîtrisaient ces modèles et ces techniques. 

Pour les immeubles d’habitation, en particulier, une corporation de «façadiers», la plupart du 

temps siciliens, venait proposer ses services au propriétaire, après l’édification du gros œuvre, 

avec un répertoire de formes d’inspiration classique, arabisante ou «art nouveau». Cette modé-

nature indépendante de la structure, ou rattachée ponctuellement à la structure (profilés métalliques 

boulonnés aux profilés métalliques des planchers pour constituer les gabarits des faux corbeaux 

ou des fausses cariatides ou des portes à faux ventrus des balcons) était légère puisque creuse 

et exécutée en stuc plâtre et chaux à l’extérieur et en staff à l’intérieur9.

Ces techniques, qui rendent le plâtre plus résistant aux contraintes mécaniques et aux intempé-

ries, ne sont pas si différentes du nakh hadid des moallems tunisiens et de leur travail en passes 

successives, mais pourtant correspondent à une corporation à part qui a quitté la Tunisie sans 

transmettre son savoir.

Aujourd’hui, la demande de gypseries – plâtre ciselé ou staff – est en augmentation après avoir 

fortement baissé, en partie grâce au développement du décor «tunisien» dans les hôtels de tou-

risme. Dans les maisons individuelles, les grands panneaux de plâtre ciselé se font de plus en 

plus rares, à cause du coût de la main d’œuvre mais les bandeaux en plâtre ciselés, pour souligner 

un arc, les corniches et les faux plafonds en staff moulé pour cacher les tringles à rideaux, les 

canalisations électriques ou de climatisation se développent régulièrement.

7 Naïdé Ferchiou: Décor architectonique d’Afrique pro consulaire – 1989, Tunis, à compte d’auteur page 489.
8 Nicole Blanc: Le stuc dans l’art romain. Origine et développement d’une technique décorative (1er siècle avant – IIe siècle après J.C) thèse de 

doctorat Paris 4 Sorbonne 2007.
9 Staff de l’allemand staffieren (décorer) ou/et du vieux français estoffe (étoffe). Première réalisation de staff faite vers 1850 en Europe par le 

français Mézier.

LES GYPSERIES DE TUNISIE
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1 - Chateau de montecristo 2 - Montecristo. Chambre arabe

3 - Palais Hussein. Tunis 18°-19°
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               4 - Palais Hussein. Détail

LES GYPSERIES DE TUNISIE
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5 - Tombeau des beys. Tunis 18°- 19 6 - Palais Ben Abdallah. Tunis 19°

 7 - Reconstitution des ports puniques. Carthage
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8 - Capitole de Dougga. Colonnes monolithes stuquées  9 - Théâtre de Tunis. 1903

 10 - Façade. Début 20° s. Tunis

LES GYPSERIES DE TUNISIE
Denis Lesage
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 Les arts de bâtir traditionnels au Maghreb  
et en Méditerranée1:

Parmi les déterminants de la substance de l’architecture traditionnelle sont les arts de bâtir, qui 

constituent l’un des vecteurs pour l’exprimer, et l’outil fondamental au service du projet 

d’architecture.

Les arts de bâtir comprennent à la fois, les matériaux, les techniques, les savoirs savants, qu’on 

appelle «les savoir-faire». C’est-à-dire à la fois la construction et la compétence du construc-

teur. Dans ce cas de figure et dans cette région particulière, on est intéressée par l’architecture 

vernaculaire, qui constitue un le champ de l’habitat, du bâti domestique, construit avec des 

matériaux locaux.

Le recours au local est fait par une ingéniosité qui consiste à aller vers l’économique dans un 

esprit de proximité, par l’utilisation des matériaux extraits, produits et transformés le plus souvent 

in situ ou à proximité du site de construction.

«L’intéressant ici, c’est comment du strict fonctionnel la construction se hisse à l’échelon de 

l’architecture cultivée et savante, comment l’homme de métier en est l’acteur unique avec le seul 

moyen de ses arts de bâtir. De telles observations attestent que la trilogie, matériaux + technique 

+ savoir-faire, produit bien davantage qu’un ouvrage ordinaire et peut apporter une valeur imma-

térielle au travail de l’artisan»2.

Avec des moyens technologiques limités vu la circonstance du temps, où la notion de modernité 

n’est pas de mise, les bâtisseurs étaient contraints de s’adapter aux matériaux disponibles, dans 

un Bassin limité par «la portée d’efficacité de la charrette tirée par un animal, quelle que soit 

leur qualité et leurs performances. Il en résulte l’équation suivante: un matériau imparfait, parfois 

subi, parfois choisi, qui doit conduire malgré tout à construire un bon ouvrage, oblige générale-

ment le constructeur à plus d’ingéniosité dans la technologie de mise en oeuvre. « Un défaut est 

ainsi compensé par une valeur ajoutée. Si l’habitat tient ses formes architecturales d’une tradition 

culturelle, les arts de bâtir lui impriment ses aspect, texture, couleur.»

La règle de transmission et d’apprentissage entre générations, des savoirs faire se pratique par 

l’usage.

1 Extrait du livre “Architecture Traditionnelle Méditerranéenne” – Chapitre 3: Les arts de bâtir, les techniques et les hommes. Ce projet est financé 
par le programme MEDA de l’Union Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement la position 
de l’Union Européenne ou de ses Etats membres. 

2 Idem. 

LE PLÂTRE ET L’ARTISANAT DANS LA VILLE ARABO MUSULMANE DU MAGHREB: UN SAVOIR ANCESTRAL À PERPÉTUER!
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Il convient de distinguer deux formes de savoir-faire des arts de bâtir:

• Les métiers, issus de l’apprentissage, qualifient un exercice professionnel marchand. Ils corres-

pondent à un ensemble de tâches traitées par le même individu3.

• Et les pratiques, sont un sous-ensemble des métiers. Elles s’appuient sur des compétences; 

ces segments de compétence peuvent servir à réaliser des travaux hors marché, de type auto 

construction4. Ainsi la compétence est répartie entre le constructeur et l’habitant. Ce couple a 

enfanté à la fois prouesse et simplicité, mais aussi une grande continuité, un lien d’homogénéité 

dans le tissu de l’habitat traditionnel au maghreb.

Les arts de bâtir constituent un indicateur inéluctable de l’évolution d’une société. Leur analyse 

in situ est un précieux guide de lecture des campagnes constructives, mais, plus significatif, de 

l’ambition du bâtisseur. Dans une modicité certes des constructions, qui ne signifie pas forcément 

dénuement, car le constructeur use et abuse de tout son génie pour imiter, et chercher dans des 

produits moins onéreux, mais qui ont tout le confort et la texture voulue. Ainsi, lorsque la four-

niture n’est pas à sa portée, il fournit davantage de travail, il cumule plus de valeur ajoutée pour 

que son pierre ou sa brique perde de sa banale matérialité et accède au rang d’un matériau plus 

noble, mieux mis en scène.

«Pas d’argent pour du marbre? Un stuc poli le remplacera; le savoir-faire du maçon trouvera 

comment doser, dresser et faire briller cette pâte pour qu’elle éclate et émerveille autant que ce 

marbre inaccessible.

On ne pourrait bien évidemment pas réduire l’inspiration du constructeur à l’adaptation d’un 

programme de maison riche. Il n’y a pas là uniquement de la main-d’oeuvre intelligente ou de la 

performance, il y a la volonté d’avoir reconstitué chez soi un morceau du palais. La maison riche, 

aristocratique ou princière sert partiellement de modèle à l’habitat ordinaire, qui s’en inspire 

(pour l’élégance de ses solutions) et à la fois s’en affranchit puisque les moyens employés sont 

différents» 5.

Dans ce patrimoine hérité riche et varié, il faut signaler l’apport des conquêtes, qui théoriquement 

ont été faites pour des raisons militaires, politiques et économiques,, mais ont fini par influencer 

les pratiques constructives locales, qui les ont adapter : «techniques d’ossature, bois ottomanes 

3 Les frontières entre métiers varient notablement d’un pays à l’autre : du maçon qui met en oeuvre tous les matériaux minéraux y compris la 
couverture, jusqu’au professionnel qui ne construit qu’en brique.

4 Certaines tâches d’entretien, comme le chaulage de la façade ou la vérification d’une toiture, sont des pratiques qui peuvent être assurées par 
l’habitant aussi bien que par l’homme de métier.

5 Extrait du livre “Architecture Traditionnelle Méditerranéenne” – Chapitre 3 : Les arts de bâtir, les techniques et les hommes. Ce projet est financé 
par le programme MEDA de l’Union Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement la position 
de l’Union Européenne ou de ses Etats membres. 
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jusqu’en Algérie, techniques romaines, puis romanes avec les croisades, de petit appareil de pierre 

au Proche-Orient, techniques des arcs arabes jusqu’en Andalousie… Importées, implantées, ces 

techniques sont assimilées par les populations locales qui les reçoivent et à leur tour les exploi-

tent, les adaptent à leurs façons d’habiter. C’est donc la culture qui prend ici le pas sur la 

géographie, et qui fait par exemple du Portugal, atlantique, aussi un pays du Bassin». Tous ces 

apports, fondus mais visibles, font une communion technique qui redistribue les savoir-faire dans 

une Méditerranée abondamment circulée.

Si la forme de la construction obéit à des schémas culturels (organisation du plan, relations entre 

«nécessité, commodité et beauté», selon Vitruve) qui n’ont rien d’universel mais correspondent 

aux règles et modèles produits par une communauté, la construction de la maison procède d’un 

système d’adaptation entre matériaux locaux (c’est la variable) et techniques et savoir-faire 

communautaires de référence (c’est la constante)6.

I.  L’architecture, l’artisanat et les éléments de composition 
architecturale

Les traditions constructives héritées au Maghreb remontent, pour la plupart, à l’Espagne mauresque. 

Les artisans de l’architecture traditionnelle se trouvent dans des situations différentes. En Algérie, 

l’artisanat est restée au niveau des œuvres d’art liés aux métiers et corporation différentes comme 

la dinanderie, la tapisserie, la broderie et autres. Quant au domaine du bâtiment et de l’architecture, 

malgré son passé illustre, qui remonte pour la ville arabo musulmane à la période mérinide, et haf-

side, illustrées par quelques rares monuments objets, aussitôt à l’indépendance, les artisans étaient 

d’avantage attirés par tout ce qui a trait à l’architecture coloniale, et l’édification du pays prise par 

le pouvoir a recouru d’avantage à l’industrie industrialisante, en voulant rattraper les effectifs plé-

thoriques et répondre à la demande additionnelle d’une population en pleine croissance.

Au Maroc, loin de céder à l’uniformisation, l’art traditionnel architectural a su conserver son 

identité pour plusieurs raisons. Pour preuve, l’édification de la mosquée Hassan II de Casablanca, 

a su rendre hommage au talent de milliers d’artisans et assurer la reconnaissance de ces techni-

ques ancestrales. Les différentes formes artistiques de l’art arabo-musulman trouvent leur plein 

épanouissement dans l’architecture traditionnelle marocaine. En effet, l’architecture permet aux 

artistes et artisans de réaliser de magnifiques chefs d’oeuvre. L’agencement des zelliges, du plâtre 

et du bois, donnent à la demeure citadine, une apparence de richesse luxuriante.

6 Couvrir, ou franchir par voûtement plutôt que plancher n’est pas strictement affaire de pénurie ou d’abondance de bois, de pierre ou de brique, 
mais aussi d’habitude, de réflexe de constructeur qui reproduit une solution prédéfinie. Autre lieu, autres ressources : c’est précisément avec 
les petits décalages des moyens disponibles que se constitue un vocabulaire en variante des arts de bâtir, double mosaïque des ressemblances 
et des différences.

LE PLÂTRE ET L’ARTISANAT DANS LA VILLE ARABO MUSULMANE DU MAGHREB: UN SAVOIR ANCESTRAL À PERPÉTUER!
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Quant au niveau des demeures rurales, de telles compositions leur attribuent une gaieté qui 

contraste avec l’austérité et la simplicité des matériaux utilisés.

En Tunisie, l’artisanat dans le bâtiment est dans une situation intermédiaire entre le Maroc et 

l’Algérie, malgré son passé glorieux qui remonte à la période idrisside. C’est un secteur qui a 

connu son éclipse, et la décoration est faite de façon plus banale et plus sobre quand elle 

existe.

Etant donné cette différence qualitative dans la manière de recourir aux métiers traditionnels 

dans l’architecture, nous avons volontairement choisi le cas du Maroc vu sa conservation et sa 

perpétuité.

1. L’art de bâtir les villes majestueuses du Maroc7

«Les rares réalisations Idrissides parvenues jusqu’à nous furent influencées par la capitale arabe 

Kairouan, en Tunisie, et par la grande métropole d’Orient, Damas. L’édification à Fès des mosquées 

al-Qarawiyyîne et des Andalous, au milieu du IXième siècle, annonce les débuts effectifs de l’art 

Islamique au Maroc. À partir du milieu du Xème siècle, le pays est à la croisée des influences de 

l’Espagne des Omeyyades et de l’Ifriqiya des Fatimides.

Progressivement, sous le règne des Almoravides, l’art du Maroc s’émancipe de l’influence de l’Orient 

musulman pour donner naissance au style hispano-mauresque. Damas et Bagdad cessent d’inspirer 

les créations artistiques et littéraires marocaines; la recherche philosophique et scientifique, le 

savoir-faire architectural et ornemental viennent désormais de Cordoue et de Grenade. Au contact 

de la civilisation andalouse, les monarques se font bâtisseurs. Fès et surtout Marrakech deviennent 

des foyers permanents de création artistique où les artisans de l’empire se mettent au service du 

prince.

Dans ses formes mêmes, l’architecture emprunte à l’Andalousie: l’arc en plein cintre outrepassé, 

la calligraphie coufique, souvent associée au décor floral, la stylisation des formes végétales telles 

que la palme d’acanthe et l’emploi du stucage font désormais partie du patrimoine ornemental 

marocain. Les Almohades vont développer avec profil cet héritage et asseoir les fondements d’un 

art que les dynasties postérieures ne feront qu’imiter. La perfection de la construction de leurs 

minarets, des portes, des enceintes ainsi que l’emploi d’un riche vocabulaire décoratif consacrent 

un nouvel essor de l’art hispano-marocain.

7 Extrait du livre “Architecture Traditionnelle Méditerranéenne” – Chapitre 3 : Les arts de bâtir, les techniques et les hommes. Ce projet est financé 
par le programme MEDA de l’Union Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement la position 
de l’Union Européenne ou de ses Etats membres. 
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Les Mérinides s’efforcent de poursuivre l’œuvre de leurs prédécesseurs. Amoureux des arts et des 

lettres, ils accueillent à leur cour poètes, philosophes, juristes, lettrés et artistes d’Andalousie 

et du Maghreb. Influencés par le raffinement des cours andalouses, ils embellissent les villes du 

royaume d’une multitude de monuments, notamment de médersas, dont ils sont les grands bâtis-

seurs. Si l’art mérinide n’a eu ni la dimension ni la force de l’art almohade, il rivalise avec lui en 

harmonie, en élégance et en beauté. Avec les souverains Saadiens, les réalisations artistiques 

traduisent un attachement à celles des glorieuses dynasties du passé, signant la continuité d’une 

tradition solidement établie au Maroc ». Nous assistons ainsi, à une architecture stylistique et 

artistique de taille, malgré son aspect introverti, les édifices sont assez élancés leur donnant 

tout l’aspect de monumentalité et la décoration artistique et plastique était abondante dans la 

majorité des intérieurs.

La majorité des mosquées et des medersas, en plus de leur aspect cultuel ont contribué à perpé-

tuer les savoir-faire et les acquis des siècles précédents, tout en marquant les édifices par une 

volonté de renouveau. La mise en oeuvre de nouvelles formules dans la continuité et l’utilisation 

massive de matériaux comme le zellige ou le bois peint donnent à l’art alaouite une forme 

d’exubérance et un langage artistique déclamatoire.

L’ édification des villes majestueuses marocaines était le produit du travail d’une multitude de 

corps de métier spécialisés (maçons, menuisiers, plâtriers, sculpteurs, charpentiers, peintres...), 

supervisés par un maître d’œuvre, dit «le Mâalem» ou le maître. Dans la pratique, la conception 

du plan des monuments se précisait oralement et dépendait directement de savoir-faire accumulés 

pendant des siècles. Parfois, les édifices complexes se réalisaient sur une longue durée, qui 

dépassait la vie d’une génération de bâtisseurs. Souvent, des mosquées ou des palais voyaient 

leur configuration initiale se transformer au cours de la réalisation.

Le résultat artistique qu’on voit actuellement et que nous a légué l’histoire de cette humanité 

au niveau des principaux édifices comme les Palais, mosquées, médersas et forteresses étaient 

le plus souvent le fait du prince, des membres de sa famille et des riches marchands qui 

l’entouraient.

Pour élever un édifice, il recourait le plus souvent à des importations de très loin de matériaux 

nobles comme, les marbres précieux, du granit, des bois rares, comme ils font appel aux divers 

artisans spécialisés chacun dans un domaine de l’architecture ou de l’ornementation.

Les habitants des villes dans le temps, accordaient peu d’importance à l’architecture elle-même, 

en terme d’agencement, mais tout leur intérêt est conduit vers l’ornementation et la qualité du 

décor abstrait ou épigraphique, la richesse des mosaïques et le travail raffiné du bois. L’architecture 

islamique produite s’alimente ainsi de contrastes prodigieux, entre une sobriété extérieure et une 
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richesse intérieure où le monochrome des parements extérieurs s’oppose à la lumineuse splendeur 

du revêtement des intérieurs, et les espaces arides de l’extérieur contrastent avec la splendeur 

verdoyante du jardin, riyâd, de l’espace intérieur».

«L’ornementation arabo-musulmane répond à la stricte norme religieuse de l’islam; le Hadith (recueil 

des faits, dits et gestes du Prophète), reste foncièrement hostile à la représentation des êtres 

vivants. Cette interdiction, qui part du principe qu’il est impossible d’imiter l’acte créateur de Dieu, 

s’explique aussi par le danger de la perpétuation de l’idolâtrie déguisée en iconolâtrie. Les orne-

mentalistes rejetaient l’imitation de la nature pour se consacrer exclusivement à la représentation 

de motifs abstraits. La culture technique et scientifique de ces artisans, quasiment assimilés à des 

lettrés, leur a permis de développer un univers visuel de plus en plus complexe».

Selon l’ouvrage, «Architecture Traditionnelle Méditerranéenne», dans son 3ème chapitre: «Les arts 

de bâtir, les techniques et les hommes»8, l’esthétique marocaine, en s’enrichissant au fil des 

siècles de mille apports, et évolue conjointement avec le développement de la culture savante. 

Influencées par les civilisations grecque, perse et hindoue, la pensée rationnelle et abstraite, 

l’astronomie, l’algèbre et la géométrie ont occupé l’esprit des lettrés du monde musulman.

Les traités de Pythagore, notamment sur les tracés isométriques, les carrés magiques et védiques, 

clés des schémas directeurs de l’ornementation musulmane, les polygones, les courbes algébriques 

du décor végétal comme les spirales et la calligraphie sont autant de thèmes empruntés à d’autres 

civilisations et approfondis par les penseurs et les artisans musulmans de la région. Partisans de 

corporations, ces derniers se rassemblaient en confréries d’initiés qui enseignaient cette pensée 

en apprenant aux membres l’interprétation des codes ésotériques dont ils conservaient les secrets. 

A partir du XVIième siècle, les artisans décorateurs marocains se contentent d’imiter leurs pré-

décesseurs. Les conceptions intellectuelles qui présidaient à la reproduction des formes ne font 

plus l’objet d’un débat.

Les compositions géométriques complexes invitent l’œil à suivre l’enchaînement de leur procession 

en un rythme puissant et vigoureux; et si les limites du support n’exigeaient leur interruption, elles 

se développeraient de façon toute azimut à l’infini. Dans cet esprit d’ouverture, le plein et le vide 

se valent, l’intérieur et l’extérieur de la forme se réfutent. Ainsi, l’observateur, ou plutôt le contem-

plateur, en continuelle méditation, n’est jamais arrêté par tel ou tel principe central, son regard 

joint la succession des lignes qui se nouent et se dénouent sans cesse, vers un infini joignable.

Dans la multitude des symboles décoratifs, on distingue trois grands dénombrements: les motifs 

géométriques, l’ornementation à base de courbes (calligraphie, décor floral) et les mouqarnas, 

alvéoles ou stalactites sculptées disposées en encorbellement ou en pendentif.

8 Ce projet est financé par le programme MEDA de l’Union Européenne.
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Pour vêtir les surfaces, l’artisan dispose de plusieurs matières, comme: la terre cuite émaillée, le 

plâtre, le marbre, et le bois. La première sert à un revêtement de marqueterie, appelé zellige. Ces 

faïences enrichissent les surfaces horizontales et verticales par des compositions savantes, glo-

rifiant ainsi les formes architecturales par la polychromie et la pulsation des couleurs. La technique 

consiste à coller sur le mur de petits motifs géométriques de zelliges de différentes couleurs, 

taillés à la main selon différentes formes, qui dessinent des figures se répétant sur toute la 

surface.

C’est l’ornementation géométrique à base de ligne droite qui fournit ses thèmes au zellige. Les 

chambres, elles, sont parfois entourées d’une frise épigraphique en faïence émaillée qui sépare 

la surface inférieure, revêtue du zellige, et la partie supérieure, recouverte de plâtre ciselé. Ce 

type de zellige consiste en carreaux de terre cuite émaillée que les artisans «excisent» tout autour 

des formes des lettres et des rinceaux qui les ornent.

Enfin, la terre cuite sert à la fabrication des tuiles vertes vernissées (qarmoua) qui recouvrent la 

toiture et les auvents des portes. Apanage des édifices importants, ces tuiles vertes, qui couron-

nent les mosquées, les demeures luxueuses, et plus particulièrement les bâtiments du palais, sont 

un signe de distinction. De même, on reconnaît dès l’extérieur les maisons des riches citadins 

aux tuiles vertes qui recouvrent exceptionnellement l’auvent de leurs portes ou de leurs petites 

fenêtres.

Les compositions décoratives ne sont pas simplement un assemblage savant de formes; mais 

relèvent également d’un art de maîtrise de la couleur. Les ornementalistes produisaient eux-mêmes 

des pigments à partir de plantes et de minéraux pour les appliquer à leur matière. Ils créaient 

une palette de couleurs où dominaient les tonalités de bleu, de vert et de blanc. Certaines cou-

leurs étaient utilisées plus spécifiquement sur des supports tels que les coupoles, les minarets, 

les terrasses et les murs. Ce choix n’est sûrement pas fortuit.

Il est vraisemblable que les artisans avaient leurs préférences esthétiques et accordaient une 

signification symbolique à leurs choix. La considérable utilisation du bleu et de ses variations 

dans le zellige confère à cette couleur une place privilégiée dans l’histoire de l’architecture isla-

mique: initialement liée au phénomène cosmique, elle est un moyen d’ouverture à l’Absolu.

Le recours à l’utilisation d’une autre couleur positive, par les artisans, à savoir le vert, elle a une 

référence au Coran, car cette dernière assume une relation primordiale avec la nature et la fécon-

dité, est synonyme d’abondance, de création et d’opulence. Quant au blanc, c’est essentiellement 

la couleur de la sagesse et de la pureté. Chez les soufis, mystiques musulmans, il est le signe de 

la lumière intérieure, lumière du secret, et du mystère vital de la pensée. Dans le Coran, cette 

couleur est liée à la morale, l’honneur et la dignité.
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De tout cet héritage riche et historique, au lendemain de l’indépendance l’intégration de l’Artisanat 

dans l’Architecture en général et hôtelière en particulier a été abordée au Maroc et, selon deux 

démarches:

1 –  Les premières tentatives consistaient à choisir un certain nombre d’accessoires par 

l’architecte ou par le maître d’ouvrage et, à la limite par l’introduction de certains maté-

riaux et corps d’Etat comme le Zellige, le bois sculpté, le plâtre ciselé.

2 –  La deuxième démarche, celle initiée par un certain nombre d’architectes modernistes, 

consistait à élaborer le projet d’intégration de l’art traditionnel et aussi de l’expression 

contemporaine dès les premières esquisses du projet, d’où une collaboration étroite entre 

l’architecte, l’artisan et le plasticien contemporain9.

Bien que globalement une telle démarche était d’avantage faite dans un esprit «Folklorisant», 

où la prise de conscience de la valeur patrimoniale était trop timide, et les réalisations architec-

turales dans les projets hôtelières, répondaient d’avantage à tort au goût de touristes de culture 

moyenne sinon médiocre. Ainsi on voit rarement dans ces réalisations des objets d’Artisanat 

réellement représentatifs de la créativité et de l’authenticité de l’artisan marocain. Ces objets 

sont en général déformés, galvaudés donnant l’impression d’être commandés par des étrangers 

ignorant tout à fait la beauté de l’artisanat local.

2. Quelques matériaux

2.1. Le bois

L’utilisation du bois comme matériel de construction est une tradition très répandue et qui remonte 

au VIIième siècle, donc à l’époque idrisside. On utilise le bois pour la construction de mosquées, 

de monuments, de maisons et d’édifices. Les sculpteurs transforment le bois en vrais chefs 

d’oeuvres comportant des motifs riches et originaux. En plus de sa beauté attrayante, le bois 

libère un parfum enviable dans la pièce qu’il compose.

Le travail du bois est le plus développé au Maroc par rapport à tout le Maghreb. Il est considéré 

comme un art raffiné qui nécessite beaucoup de diligence et de patience. Les espèces d’arbres 

les plus utilisées sont le cèdre, le pin, le hêtre et l’olivier.

9 L’expérience réalisée par le Cabinet Faraoui-Demaziers est à mon avis une expérience pilote dans son genre du fait de cette élaboration struc-
turelle du projet architectural qui tend à intégrer l’expression plastique à la fois artisanale et contemporaine. Les réalisations d’hôtel Alkalâa, 
Boulmane du Dabès et de Tiliouine, représentent une illustration



~  45  ~

Sa perfection, et sa sculpture artistique s’est faite au XIIème siècle avec l’arrivée des Mérinides 

dans la région, venus des steppes orientales.

De nombreux éléments de boiserie peints, sculptés, ou tournés, ornent des mosquées, des monu-

ments et des belles demeures marocaines. Ils sont utilisés de la plus exquise façon pour les 

plafonds, les frises, les panneaux muraux, les moucharabiehs... Quant aux objets décoratifs 

(échiquiers, petites boîtes, animaux...), ils ont fait la réputation de villes comme Essaouira, Azrou 

et Tétouan.

Le Moucharabieh:

Le plus bel exemple de bois tourné est le fameux moucharabieh. Le cèdre est l’essence de bois 

la plus fréquemment utilisée, mais le citronnier, le thuya ou le noyer peuvent également être 

employés. L’habileté et l’empressement du kharrat (sculpteur-tourneur sur bois), l’adresse de son 

pied à tenir l’outil, sont étonnantes. Si l’exécution des moucharabiehs à la main et au pied avec 

des outils traditionnels est encore utilisée très souvent, certains artisans utilisent de plus en 

plus le tour électrique à cause de sa rapidité.

Pour le moucharabieh, le kharrat a besoin de baguettes de bois qu’il tournera de manière à obtenir 

une succession de cubes et de bobines. Le Kharrat exécute le travail toujours assis, se servant 

autant de ses pieds que de ses mains. Il façonne la pièce de bois au ciseau en la faisant cons-

tamment tourner.

Le gros orteil de l’artisan maintient le ciseau à bois, les autres doigts du pied l’appuient sur la 

pièce à sculpter : une des mains dirige le ciseau tandis que l’autre fait tourner la pièce au moyen 

d’un archet fait d’une cordelette tendue sur un long manche en bois.

Puis les baguettes sont reliées conjointement par d’autres bobines de dimensions identiques aux 

précédentes qui viennent s’ajouter perpendiculairement sur les cubes creusés d’échancrures, au 

moyen de deux soutenons, afin d’obtenir une sorte de filet de bois, aux mailles serrées et 

régulières.

2.2. Le Zellige 

Sa fabrication est une technique ancestrale disponible dans la plupart des grandes villes histori-

ques. Produit régional, le zellige authentique est fabriqué avec l’argile, les carreaux produits avec 

une autre terre étant impossibles à tailler, dans ce cas, les formes produits sont découpées avant 

la cuisson. Les ouvriers commencent à mélanger les blocs de terre avec de l’eau les laissant 
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s’imprégner pendant un à deux jours avant de pouvoir les malaxer. L’opération de moulage se fait 

dans un baquet où l’artisan trempe un moule en bois de cèdre à deux compartiments carrés. Les 

carreaux qui se détachent sont ensuite lissés avec la paume de la main avant de sécher au soleil 

et d’être façonnés.

Ils sécheront encore pendant deux jours et subiront une première cuisson. L’émaillage fera l’objet 

d’une deuxième cuisson dans un four spécial. Les carreaux monochromes sont posés en étage 

dans le four, par couleur, afin que chaque émail soit soumis à la température de cuisson qui lui 

est adaptée (le blanc en bas, le vert en haut).

C’est après la cuisson que les pièces sont taillées en atelier ou sur le chantier pour former des 

représentations essentiellement géométriques. Les apprentis, la plupart du temps des enfants, 

s’occupent alors du tracé. Puis le façonnier, assis en tailleur devant l’établi, taille les pièces à 

l’aide d’un gros marteau élargi et termine la finition avec une lime.

La taille de motifs complexes, qui comprennent notamment des courbes et des angles, réclame 

une plus grande expérience et certains artisans sont même capables de tailler et ciseler des mor-

ceaux à peine plus gros qu’un pois chiche. Le travail se fait par série, un ouvrier pouvant exécuter 

les mêmes motifs durant toute une journée, découpant ainsi plusieurs centaines de pièces. Les 

éléments sont ensuite comptés et classés par forme et par couleur dans des couffins de paille.

Le montage des motifs se fait à l’envers sur une surface complètement lisse. Quelques lignes et 

cercles sont tracés. L’opération est extrêmement minutieuse et raffinée car il ne faut rien oublier 

et surtout ne pas se tromper en sachant que parfois des formes identiques sont présentes dans 

différentes couleurs et bien sûr non différentiables une fois posées à l’envers. Le panneau réalisé 

est ensuite saupoudré d’un mélange de ciment et de plâtre qui fait office de joint entre les pièces. 

Ensuite un mortier est coulé sur l’ensemble, qui, une fois sec, sera redressé et mis en place.

Zellige excisé:

Un panneau de zellige est souvent surmonté d’une frise florale ou calligraphiée en zellige dit 

«excisé». Le dessin est reporté au pochoir sur le carreau entier et l’artisan se sert du même outil 

que pour la découpe pour sauter l’émail des surfaces marquées. Le dessin ressort brillant sur le 

fond mat de la céramique brute.

Il y’a cependant des principes généraux du décor géométrique, où toutes les proportions sont 

déterminées par des exigences géométriques. La continuité de la ligne est fondamentale. Idéale-

ment, tout motif peut être dessiné d’un seul trait, où la ligne ne doit pas être seulement continue, 

mais être unique.
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Le cadre arbitraire du motif est lié à sa périodicité, où il y’a une reproduction à l’infini de la 

même figure. Pratiquement la monotonie de la répétition est évitée par les vibrations qu’introduit 

l’artisan nécessairement par une réalisation manuelle. Le principe des entrelacs : alternance 

«dessous dessus» est de mise. Quant aux couleurs, par un développement symétrique et alternance 

fond forme. Elles sont en mesure d’enrichir le motif en détruisant certaines symétries tout en 

respectant d’autres. La plupart des motifs sont colorés en damier (pour certains motifs sur grille 

triangulaire, trois couleurs au moins sont indispensables).

2.3. Le revêtement des murs: enduits et badigeons

a. Les enduits

Les enduits au Maghreb sont utilisées essentiellement pour une raison fonctionnelle de protection. 

Comme, ils peuvent devenir dans une seconde étape, le support d’une expression spécifiquement 

décorative.

Les maçons de la région ont de tout temps utilisé, sur des supports solubles, poreux ou hétéro-

gènes, cette habillement imperméable pour bloquer la pénétration de l’eau de pluie battante 

avant qu’elle ne mouille le mur. Ce souci est présent partout mais avec des degrés divers: depuis 

l’enduit assez épais couvrant totalement le support, jusqu’à l’enduit qui remplit les creux et laisse 

apparaître les têtes de pierre.

Les enduits, sont généralement à la chaux dans la partie nord des pays du Maghreb et couramment 

à la terre au niveau du sud.

Il y’a une technique et une culture commune quant à son utilisation. Selon l’épaisseur, le grain 

et la couleur des agrégats, les outils d’application et de finition, l’ouvrage, «Architecture Tradi-

tionnelle Méditerranéenne», dans son 3ème chapitre: «Les arts de bâtir, les techniques et les 

hommes nous a donné quatre familles d’aspects d’enduits:

1.   Une version minimum, qui consiste en un travail rapide, en une seule passe, qui assure la 

protection du support. qui commence au simple joint garni et s’échelonne jusqu’au mortier 

jeté/recoupé. Le maçon envoie à la truelle, couvre toute la surface et égalise, enlève le 

surplus avec le tranchant de la truelle. Il en résulte un aspect assez grossier, sans aucune 

préoccupation de surfaçage, qui a la couleur du liant et de l’agrégat très peu tamisé et avec 

de gros grains. C’est la stratégie adoptée lorsque, à moindre effort, on ne veut pas laisser 

le parement nu. Système plutôt rural et rustique, peu présent en ville où plus d’urbanité 

est recherché.
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2.   Plus élaborés, très présents dans toutes les villes, il s’agit des enduits lissés, parfois rem-

placés par leurs héritiers avec du ciment, par les enduits talochés.

    Il faut savoir, que le lissé est le geste évident du maçon depuis l’Antiquité: il est posé à 

la truelle, outil qui lui permet de serrer, d’égaliser et d’obtenir ce fini inimitable d’un faux 

plat qui compose avec la lumière rasante. Il donne cette touche ferme de l’outil tout en 

ayant l’adouci du mortier plastique à la pose, il révèle le grain coloré sans l’empâter, il a 

l’élégance d’un geste travaillé et naturel. Chaque jour encore, les maçons lissent, caressent 

leur mur quand ils emploient toujours cette chaux ancienne, grasse ou maigre, qui fait 

le métier dans la région. Le liant ciment qui tire plus vite ne permet plus ce geste. Pour 

égaliser et finir, on lui a substitué la taloche qui, par sa surface, par sa position parallèle 

au mur, donne un aspect plus raide.

3.    C’est la catégorie des stucs multicouches, où l’enduit passe du strictement fonctionnel vers 

l’expression de l’architecture savante, plus élaborée, bien que beaucoup moins fréquente. 

Au niveau de cette catégorie, son épaisseur est assez mince, n’excédant jamais 3 mm, très 

dosés en liant et utilisant des agrégats de fine granulométrie (poudres de marbre, de pierre, 

tuileaux broyés). On les resserre vigoureusement avec une lisseuse métallique ou parfois un 

galet, on les pose toujours sur un enduit dressé. Ils peuvent être exécutés en une seule pas-

se, simplement pour regarnir le grain de la couche support, mais aussi à deux, trois, voire 

plus de passes. Ces enduits très sophistiqués ont en Méditerranée produit leurs variantes. 

Le sgraffito, italien, catalan mais aussi grec, superpose deux ou trois passes colorées diffé-

remment, puis regrattées partiellement selon un dessin, formant ainsi une image à deux ou 

trois tons de gris (noir de vigne, cendres...) et ocre. Le tadlak, plus souvent à l’intérieur, 

donne au Maghreb un stuc blanc monochrome, poli et brillant. Ou encore, teintés en masse, 

les enduits stuqués peuvent imiter la brique, avec des joints regravés ou peints.

4.    Le revêtement enduit est un ouvrage intéressant car il permet de tout changer: supprimer 

l’aspect brut et rugueux pour donner à l’oeuvre une unité, tout en intégrant la couleur des 

sables locaux. Ce qu’il le rend capable de mettre en évidence, l’immeuble de la façon la 

plus spectaculaire. Et il le fait avec des moyens ordinaries – chaux et sable – accessibles 

à tous: le plus humble bâtisseur peut l’utiliser pour s’offrir le langage de l’architecture 

savante et sa fière noblesse.

C’est précisément dans ce domaine de l’expression puissante que se trouverait la quatrième 

famille des enduits: celle des jetis,10 des recherches de textures modelées dans le frais, des 

10 On jette le mortier avec un balai fait de branches de cyprès, de buis, de dattier..., en le frappant sur un bâton pour obtenir une projection au 
mouvement sec et précis: du gros grain alvéolaire jusqu’au mouchetis de la tyrolienne, la gamme est très vaste. On peut aussi fouetter l’enduit 
frais avec une branche pour homogénéiser la texture tout en le resserrant.
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modénatures profilées. Le maçon associe ce type de parement à une composition élaborée, la 

plinthe, le soubassement, les bandeaux, l’entablement pour les rythmes horizontaux, les chaînes 

d’angle, les chambranles de baie, les panneautages pour les rythmes verticaux. Cette technique 

permet, de combiner la juxtaposition du lisse et du grenu, tout en modelant les reliefs, d’imiter 

les bossages de pierre, leurs parements rustiques ou bouchardés, de moulurer les encadrements 

et les corniches, de figurer des pilastres par le jeu des avancées et des retraits, de graver les 

faux instruments.

Les détenteurs de ces pratiques traditionnelles ont fait preuve qu’avec leur familiarité du mortier, 

sont capables d’exprimer, d’inventer et de vulgariser cet art de l’artifice, et que malgré son aspect 

modeste, on est digne cependant d’une architecture brillante et érudite chez soi.

Il est à rappeler, que dans le monde musulman, le recours en façade extérieure à ces langages 

de la représentation n’est pas la règle, pendant que l’espace intérieur privé est richement orné, 

par des enduits décoratifs modelés, ciselés, extrêmement élaborés.

En Algérie et en Tunisie, on emploie traditionnellement des enduits de plâtre dans des régions 

très sèches (le M’Zab, Nefzaoua) où les gisements de gypse abondent et où le combustible bois 

est rare (la calcination du gypse consomme cinq à six fois moins de bois que celle de la chaux). 

Nommé timchent en Algérie, ce plâtre est indifféremment le liant du hourdage et de l’enduit. Il 

donne des enduits de tons gris, ocre ou rose, aujourd’hui recouverts de badigeons11.

b. Les badigeons

Les badigeonnages est une pratique courante d’entretien des demeures dans les villes tradition-

nelles du Maghreb. Ils sont faits le plus souvent de chaux, mais aussi de terre et de matières 

organiques (bouse de vache).

Les fêtes religieuses, familiales sont notamment l’occasion régulière de procéder à ces ravalements 

dans le monde musulman. Sur les murs, les porches, les plafonds..., la répétition cyclique du 

blanchiment engobe les fonds de couches multiples, par dizaines en un véritable millefeuille, 

strates du soin des Méditerranéens à ravaler leur cadre, comme on pourrait compter les cernes 

d’un arbre ou l’âge de la maison.

Leur renouvellement est une pratique continue, souvent domestique et non professionnelle. LeLe 

liant, l’eau, une brosse ou un balai de soies animales ou de fibres végétales: c’est aussi élémen-

11 Les voyageurs du XIXe siècle décrivaient des villes aux couleurs de terre et de roc: «A Ghardaïa, comme à Beni Isguen, toute les arcades sont 
étagées les unes au-dessus des autres, quelques maisons, blanchies à la chaux, tranchent sur le ton grisâtre de celles qui ne le sont pas.», 
Trumelet, 1854.
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taire que cela à la base. Lorsque les animaux partagent encore la vie quotidienne, c’est à la 

chaux vive que l’on badigeonne pour se prémunir contre les infestations organiques. HygièneHygiène 

régulière au cycle saisonnier. Ainsi le badigeon protège, normalise, donne sa touche finale et 

vue à l’immeuble. Il ajoute une protection complémentaire pour se prémunir de la pluie sans 

mouiller le mur en profondeur.

c. Le zouak

Le zouak ou peinture sur bois reste un des caractères les plus affirmés de l’artisanat architectural 

au Maghreb. Peindre une surface en bois est la manière la plus facile de la décorer. La tradition 

architecturale utilise le bois peint afin de décorer les murs et les plafonds des riches demeures, 

mosquées ou monuments. Une telle pratique est plus abondante au Maroc, comparativement aux 

autres pays de la région.

Les pinceaux qui servent à faire le zouak sont réalisés par les artisans eux-mêmes en poils de 

queue d’âne «qazebt el hmar». Le bois est d’abord recouvert d’un enduit plâtreux, puis entière-

ment peint dans une couleur de préférence, rouge, quelquefois en bleu ou noir. L’artisan peint 

ensuite ses motifs, dessinés au préalable au crayon, avec un pigment mélangé soit à de la colle, 

soit à un blanc d’œuf, préparant ainsi une sorte de gouache. Enfin les dessins sont vernis.

La décoration est géométrique ou florale, polygone étoilé dérivé de l’écriture coufique, entrelacs 

et rosaces proches du zellige. Jadis seule la peinture minérale était employée.

Les ouvriers marocains qui exécutèrent l’encadrement de plâtre, taillé au couteau, sont d’une 

habilité et d’une patience extrême, au même titre que leurs compagnons les mosaïstes. On peut, 

en examinant ces sculptures, se rendre compte de la talentueuse sensibilité de ces artistes qui 

ont su, dans une matière plate, inerte et sans couleur, trouver des effets harmonieux d’une dis-

tinction infinie. Afin de mieux apprécier, la finesse et la délicatesse d’un tel travail, il suffit de 

savoir, l’indication suivante: Il y’a environ 7.000 morceaux taillés, limés, ajustés, dans un mètre 

carré de ces mosaïques.

d. Les autres revêtements du mur

Dans d’autres situations, une décoration en céramique ou en briques de terre cuite se substitue 

efficacement à l’enduit et le badigeon. La céramique mise en oeuvre reste en premier lieu déco-

rative, comme dans le Maghreb, où elle est surtout utilisée dans les patios des grandes demeures 

d’Algérie et de Tunisie, en soubassement et en couronnement des murs.
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Dans cet esprit, les céramiques portugaises « azulejos », qui se déclinent dans une palette infinie 

de couleurs, de motifs, et de décors figuratifs, représentent désormais un véritable objet de col-

lection pour certains.

Cependant, actuellement, les pigments naturels issus de minéraux et d’oxydes sont remplacés par 

des couleurs d’origine synthétique, et le biscuit fabriqué d’une manière artisanale a tendance à 

disparaître au profit de biscuit industrialisé d’une faible épaisseur.

Les murs périmétriques en brique cuite dans le Djerid tunisien (Tozeur, Neftu…) montrent sur 

leur face extérieure de riches compositions obtenues au moyen de la brique utilisée comme un 

élément modulaire12. En outre, les motifs géométriques ainsi produits génèrent une ombre qui 

rafraîchit les façades, un argument fonctionnel non négligeable sous un climat quasi 

désertique.

3. Quelques éléments de composition architecturale

3.1. Les arcs

Un des héritages romains (qui le tenaient lui-même de l’Orient) et médiéval, sont deux types 

d’arcs qu’on trouve dans le Maghreb de façon générale, il s’agit de L’arc plein cintre, et de l’arc 

brisé, qui privilégient la pierre quant à leur construction quand c’est possible. Un tel choix, 

conduit évidemment à une technologie lourde et à un coffrage indispensable à la mise en 

oeuvre. Or, les variations sur le tracé de l’arc, qui se fuient des géométries simples, sont obte-

nues avec une technique en brique, plus simple, car elle libère considérablement le 

constructeur.

Il use en effet des unités légères qui, combinées avec les mortiers adéquats, permettent au 

maçon qualifié de construire sans coffrage. C’est l’héritage arabo-musulman, qui dérive davan-

tage de sa tradition orientale pour l’arc brisé et plus de sa tradition occidentale pour le cintre 

outrepassé.

Pour le cas du Maroc, il y’a eu les deux influences, ce qui a donné plusieurs modèles de base 

qui, pour la même ouverture, donnent des hauteurs très différentes. Il s’agit de ce qu’on appelle 

localement le «kharsna» et le «mechaouk».

12 Compte tenu de l’attrait touristique des façades traditionnelles de Tozeur, les autorités locales ont imposé le revêtement de façade en briques 
et en relief comme une obligation. Avec, pour résultat, le placage de décors traditionnels sur des constructions en briques creuses industrielles 
ou en béton. Une théâtralisation qui coïncide avec la disparition progressive du bâti original peu entretenu, malgré des efforts ponctuels et 
méritoires menés par les autorités nationales sur quelques bâtiments emblématiques.
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Le premier cas est un cintre outrepassé d’un rapport hauteur/largeur de 7/10. Quant au second 

il est brisé, mais plus haut avec 8,5/10 13 .

Un modèle en bâtière, «rakhoui», de proportion 5/10, équivalente à celle du plein cintre, et un 

autre encore plus plat, «mekhaoussar», de rapport 2,7/10. Ces profils sont faits de courbes et 

contre-courbes et très couramment redentés. La mise en oeuvre de ces quatre arcs, y compris les 

parties pendantes de leurs redents (on parle d’arc à 3, 5 ou 7 «nez»), se fait sans coffrage, parfois 

avec un simple calage provisoire le temps que le mortier ait fixé une pièce en déséquilibre.

Les exemples maghrébins autorisent des portées jusqu’à 5 m pour une épaisseur de 60 cm. De grandes 

portées sont également connues. A l’échelle de la maison, les grands iwans orientaux, qui se déve-

loppent sur deux hauteurs d’étage, ont couramment des portées supérieures à 6 m. «Différentes 

astuces sont utilisées en brique pour améliorer les efforts et aider le maçon dans la construction 

sans l’aide d’un cintre. Au dessus du pilier, on élargit la surface portante en confectionnant un tailloir 

par plusieurs assises en encorbellement, on monte ensuite un maximum d’assises horizontales, elles 

aussi en surplomb, cherchant à ne démarrer la pose rayonnante que le plus haut possible. Ce faisant, 

les poussées de l’arc s’exercent à partir d’un niveau où le massif de culée qui les contrebute est 

beaucoup plus large, absorbant bien les efforts et n’obligeant pas à surdimensionner le pilier».

Les grands arcs brisés sont également utilisés dans deux parties de la construction: pour porter 

la galerie extérieure sur une série d’arcades, et également, pour doubler la portée de la pièce de 

séjour, comme un refend évidé.

Dans le deuxième cas, l’arc est un support intermédiaire qui pallie la pénurie de bois en rempla-

çant une poutre qui devrait mesurer 6 à 7m. La courbe de ces arcs brisés est donnée par un rayon 

constant proportionné à la distance à franchir dans un rapport 2/3; mais comme la hauteur dis-

ponible varie selon chaque immeuble, le profil général de l’arc sera plus ou moins élancé et 

refermé ou écrasé jusqu’à la limite du plein cintre. Cette adaptation est faite par un homme de 

métier, nécessaire pour tracer, pour tailler (les deux choses se font au sol) et monter l’ouvrage. 

Jusqu’au niveau où il le peut, il agit sans cintre, ensuite il monte une contre forme en brique 

pour tenir les claveaux en bascule.

Les pierres de l’arc sont coulées au plâtre dans des canaux préalablement gravés sur les faces de 

contact. Afin de libérer un maximum d’espace, l’arc ne descend pas au sol et s’appuie sur deux 

culots dans les murs latéraux à environ 1 m de hauteur afin de pouvoir placer un meuble. Des 

contreforts à l’extérieur sont indispensables pour retenir la poussée de ce grand ouvrage aux 

pieds écartés et qui ne se referment pas dans l’oeuvre.

13 Dans le principe mechaouk, la position des centres de tracé des arcs s’obtient par subdivision de la corde (la portée) en 3, 5, 6, 7, etc.: 3 don-
nant un profil très élancé et 7 très évasé. Ces possibilités de réglage au sein d’une même morphologie sont très précieuses au constructeur.
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D’ailleurs, pour une indispensable liaison, murs, arc et contreforts sont montés simultanément. 

Le sommet des claveaux n’est pas extradossé pour mieux les harper à la maçonnerie de remplis-

sage des écoinçons.

Les péristyles, les portails, les rues, les souks, et les passages voûtés, donnent partout lieu à la 

mise en oeuvre d’arcs. L’arcade libère la maison de ses murs et permet la réalisation de nouveaux 

volumes. Elle permet à l’espace extérieur de subir une transition de dedans dehors pour devenir 

un lieu de convivialité et de semi intimité. Cependant ce qu’il faut retenir, c’est que lorsque 

l’immeuble est menaçant ruine, dans toutes les médinas du Maghreb, c’est l’arc qui reste en place, 

prouvant sa solidité et rappelant la maîtrise technique qu’il a fallu pour l’édifier.

3.2. La voûte 

Traditionnellement, dans la région on savait franchir de grandes portées de planchers de 7m 

jusqu’à 12 m, malgré le peu de moyens existants dans le temps. La solution la plus simple est 

d’installer des points d’appui intermédiaires par poteaux ou colonnes. Si l’on veut libérer le sol, 

on ajoute un rang horizontal supplémentaire: une poutre maîtresse de bonne section qui reprend 

deux travées de solives de portée courte.

Mais on peut également recourir à l’utilisation de l’arc pour doubler la portée d’un module de 

longueur de solive. Plusieurs autres solutions encore pour compenser les charges et lutter contre 

la flèche: on multiplie les éléments de solivage, ou bien on augmente leur section, ou enfin on 

connecte deux à deux les solives14.

Mais, comme les bois et les végétaux sont sujets aux attaques organiques des insectes et des 

champignons, et à des risques de pourrissement, en réponse, on rencontre beaucoup de badige-

onnages et d’enrobages de plâtre ou chaux des ossatures qui minimisent ces pathologies; Donc, 

l’aspect brut, enduit ou peint (voire décoré) n’est pas nécessairement le résultat d’un souci plus 

ou moins noble dans le traitement, mais répond à un besoin sanitaire de mettre hors danger les 

ouvrages qui souffrent de l’humidité.

14 Ces dispositions son t très souvent utilisées postérieurement, comme mesure de renforcement.

LE PLÂTRE ET L’ARTISANAT DANS LA VILLE ARABO MUSULMANE DU MAGHREB: UN SAVOIR ANCESTRAL À PERPÉTUER!
Benabbas Kaghouche Samia



~  54  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

II.  Le plâtre, ou plutôt Du gypse au plâtre:  
un matériau ancestral

Le plâtre est un matériau de construction. Il est utilisé sous forme de pâte constituée d’un mélange 

de poudre et d’eau, ou préparé sous forme de plaques. La matière première est, à l’origine, un 

sulfate de calcium semi hydraté (CaSO4(H2O)1/2). Maintenant, de nombreux adjuvants entrent dans 

la composition du plâtre.

1. Histoire du plâtre et composition:

L’homme fabrique du plâtre depuis des milliers d’années. A partir du gypse, pierre que l’on trouve 

en abondance, du feu et de l’eau, la recette du plâtre est rudimentaire, mais ses propriétés d’une 

grande richesse. L’archéologie et les textes attestent son emploi par les bâtisseurs et les artistes 

des civilisations qui se sont succédé dans le bassin méditerranéen, mais également dans d’autres 

parties du monde.

Parmi les matériaux qui exigent une certaine transformation, le plâtre s’avère l’un des plus anciens, 

avec la chaux et la terre cuite; on l’utilise depuis la plus haute antiquité dans la construction et 

la décoration. Les premières traces de son utilisation remontent à 9 000 ans avant J. C., en 

Anatolie.

A Jéricho, des fouilles ont révélé son emploi dans des techniques de moulage et modelage, 6 

000 ans avant notre ère.

En Egypte, son utilisation est encore plus monumentale et prestigieuse: dans la pyramide du roi 

Chéops, le plâtre est employé comme élément de construction, dans les joints d’assemblage qui 

scellent d’énormes blocs de plus de seize tonnes. La pureté du gypse permet d’obtenir des plâtres 

de qualité.  La prise du plâtre traduit la cristallisation du gypse, elle s’accompagne d’une élévation 

de température caractéristique qui peut atteindre 37°C.

Le séchage du plâtre doit s’effectuer à une température maxi de 70°C lorsque le plâtre est encore 

humide et moins en fin de séchage pour éviter le risque de déshydratation de la surface ou de 

choc thermique à la sortie du séchoir.

La transformation du gypse en plâtre et celle du plâtre en gypse peut être répétée bien des fois, 

cette réaction d’hydratation déshydratation est parfaitement réversible.

Si le plâtre est du gypse partiellement déshydraté, le résultat obtenu après gâchage et prise est 

bien du gypse et non du plâtre.
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«A propos de “carreaux de plâtre”, il serait bien plus juste de dire des “carreaux de gypse”. C’est 

là une des ambiguïté de la langue Française. En Angleterre la poudre de plâtre qui s’appelle 

“plaster” devient “gypsum” après le gâchage et la prise».

Déjà à la préhistoire, l’homme s’est aperçu que les pierres blanches constituant le foyer du feu 

s’effritaient à cause de la chaleur. En Égypte, l’homme se servait du plâtre pour assembler les 

pierres des édifices et pour réaliser des enduits.

Dès l’époque gallo-romaine, les habitants du Parisis ont su transformer le gypse en plâtre pour 

construire leurs maisons. Ils trouvaient le gypse à proximité, dans de petites carrières, presque 

à fleur de sol. Les Romains, eux, se servaient du plâtre pour les enduits et les sculptures.

Au Moyen-Âge, l’homme s’aperçoit que le plâtre résiste mieux au feu que le bois. Donc il l’utilise 

comme enduit de protection.

Au XVIIIe siècle, Paris devient la ville du plâtre grâce à ses gisements souterrains et à l’Édit de 

Louis XIV de 1667 obligeant le plâtrage des maisons, en intérieur comme en façade, pour éviter 

à Paris le sort funeste de Londres lors du Grand Incendie de 1666. Au XIXème siècle vient l’invention 

du four à plâtre industriel, ce qui permet d’augmenter la production.

Le plâtre est un sulfate de calcium plus ou moins hydraté: c’est donc une source de soufre et de 

calcium. Techniquement, le plâtre est du gypse cuit (entre 150 et 900 °C suivant les utilisations). 

Après rajout d’eau (le gâchage), il se réhydrate pour reformer du gypse en faisant prise.

Il peut alors être recuit. Difficile d’imaginer un cycle plus simple (gypse donne plâtre donne 

gypse). Les caractéristiques les plus remarquables de la prise sont sa vitesse (de quelques minutes 

à quelques dizaines de minutes contre quelques heures pour les liants hydrauliques) et l’absence 

de retrait. Elles rendent le plâtre indispensable pour certains usages.

Si aux premiers temps de l’Occident médiéval le plâtre régresse, il connaît au Sud de la Méditer-

ranée, notamment au Maghreb, un remarquable épanouissement, favorisé par les conquêtes arabes. 

La civilisation musulmane a en effet abondamment utilisé le gypse et marqué sans doute l’un 

des sommets de l’art du plâtre; dans un univers où le bois est rare, celui-ci permet de multiplier 

les motifs décoratifs des mosquées, madrasas (écoles religieuses) et palais. Sans doute trouve-t-

-on sa plus belle illustration dans l’Alhambra de Grenade où galeries, murs et plafonds s’ornent 

d’une profusion d’arabesques géométriques! Une exubérance très ciselée que l’on doit aux qualités 

plastiques du plâtre.
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2. Fabrication du plâtre:

Le plâtre est réalisé à partir du gypse, roche sédimentaire appelée pierre à plâtre que l’on retrouve 

sous forme d’albâtre ou de cristaux de sélénite. La pierre est généralement extraite de mines ou 

de carrières souterraines puis cuite et ensuite cassée, broyée et moulue pour donner la poudre 

blanche du plâtre. Sa fabrication, nécessite plusieurs étapes.

• Extraction du gypse à l’aide d’explosifs, quand il s’agit de gisement à ciel ouvert: «des car-

rières».

• Acheminement depuis la carrière à l’aide de camions: le gypse subit un concassage, afin de 

réduire la dimension de ses grains.

• Le gypse est transporté à l’aide d’un tapis vers le criblage. Cette opération consiste à ne 

sélectionner que les grains de diamètre inférieur à 40 mm.

• Le gypse ainsi sélectionné est stocké en tas dans un local couvert avant d’être homogénéisé, 

car le gypse extrait n’est pur qu’à 90 %. Aussi il sera mélangé à l’aide d’une machine com-

posée de râteau qui va mélanger les couches de gypse.

• Toujours à l’aide de tapis, le gypse est conduit dans un four où il sera placé dans un moulin, 

où à l’aide d’une vis sans fin il est broyé et écrasé (comme dans un moulin à café).

• Il sera cuit à 150 °C. Ce four permet de faire remonter le gypse cuit par le bout du four, 

tandis que les impuretés plus lourdes, restent au fond.

• Après refroidissement à 60 °C il devient du semi-hydrate (le gypse a perdu une molécule 

d’eau et demi).

D’autres types de four existent: fours culée, fours droits, fours marmite, sur cuiseur, autoclaves, 

etc. qui donnent différentes qualités. Le plâtre est ensuite mélangé dans un malaxeur avec diffé-

rents ajouts (souvent quelques pour mille):

• de l’amidon, pour améliorer l’adhésion entre le plâtre et le carton.

• des adjuvants.

• des retardateurs pour modifier les temps de prise du plâtre…

Après extraction le gypse est concassé, broyé et séché. Soumis ensuite à une “cuisson” (entreSoumis ensuite à une “cuisson” (entre 

100 et 200°C), il se déshydrate partiellement et donne naissance au plâtre.



~  57  ~

CaSO4. 2H2O + Cuisson entre 100-200°C > CaSO4. ½H2O (= plâtre hémi-hydraté) + 1½ H2O 

(=vapeur dégagée)

Selon le mode de cuisson utilisé, 2 formes de plâtres sont principalement recherchées

• Le plâtre hémi hydraté Alpha, obtenu par cuisson sous pression en autoclave.

• Le plâtre hémi hydraté Beta, obtenu en four à lits fluidisés ou en fours à flammes directes.

Après cuisson le gypse devenu plâtre subit un broyage final et une sélection de finesse.

Les plâtres Alpha pour leur faible demande en eau permettrons de fabriquer des moules offrant 

des résistances mécaniques élevées.

Les plâtres Beta caractérisés par leur importante demande en eau et leur grande porosité donne-

ront des moules à forte capacité d’absorption.

Dans la réalité, les plâtres pour moules sont des assemblages de ces variétés créés en fonction 

des domaines d’application de l’industrie céramique.

3. Mode d’emploi et caractéristiques générales

Produit commun, c’est une simple poudre que l’on verse “en pluie” dans l’eau pour la rendre mal-

léable. En principe, la quantité à verser pour obtenir une plasticité moyenne est atteinte lorsque 

la poudre atteint ou dépasse légèrement la surface. En réalité, la qualité du plâtre et surtout 

l’emploi auquel on le destine justifient des dosages bien différents. Des tests préliminaires sont 

donc indispensables, comme il est utile d’avoir une idée de la masse à préparer en fonction du 

temps de séchage et du volume ou de la surface à traiter.

Le mélange, ou le gâchage proprement dit, peut ensuite être réalisé de différentes manières: à 

l’aide d’une truelle, d’une spatule ou bien à la main. L’important est d’éviter que des bulles ou 

des grumeaux se forment.

L’étape de la «prise», c’est à dire de la cristallisation, à bien différencier du séchage, nécessite 

un repos total car la structure moléculaire cristalline n’a pas la souplesse des macromolécules de 

l’huile de lin, de l’acrylique ou des résines. Elle est donc sensible aux chocs et à toute forme de 

mouvement. Certaines machines permettrent, par vibration stable et homogène, d’obtenir un 

plâtre extrêmement dense, pratiquement débarrassé de toute trace d’air. A ce propos, il faut sig-

nalé de nouveau la doigté et l’habilité des artisans qui n’avaient pas de machines de vibration 

et qui se permettait d’avoir un plâtre uniforme, épais et dense.
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La prise entraîne un dégagement de chaleur. C’est lorsque ce processus s’achève que se pratique 

le véritable séchage: l’eau qui pouvait être absorbée au niveau moléculaire a bien été intégrée, 

mais l’excédent doit s’évaporer. Cela prend des heures ou des jours en fonction de la dilution 

initiale. Une fois sec, le plâtre ne peut être remis en solution sans l’emploi de dissolvants comme 

les acides, dont l’action est particulièrement destructrice.

Le plâtre est dur, modérément lourd mais surtout très cassant. C’est aussi un liant, c’est à dire 

que l’on peut parfaitement lui adjoindre un pigment. Sa couleur blanche peut être exploitée pour 

les tons pastels ou rompus. Cette ressource est parfois employée en peinture décorative. Elle 

peut parfaitement l’être aussi en sculpture, en amont de l’application15.

Il est à rappeler, que le plâtre peut être rendu un peu plus souple qu’il ne l’est par nature. Les 

liants vinyliques peuvent être adjoint lors du gâchage ou dans l’eau, juste avant. Ils confèrent 

un peu de leur élasticité. Cette opération peut être utile lorsqu’il existe un risque de fissure – sur 

de grandes surfaces, par exemple.

3.1. Le gâchage16

C’est une opération qui consiste à mélanger soigneusement le plâtre à l’eau jusqu’à obtenir une 

substance consistante, crémeuse et douce. Le plâtre prend vite (15 à 20 mn) donc il ne faut 

jamais préparer plus de plâtre qu’on ne peut en utiliser pendant ce laps de temps:

1/ Dans une auge très propre, mettre le volume d’eau pour une gâchée (au maximum 25 l). 2/ 

Répandre le plâtre à la surface de l’eau à raison d’un volume de plâtre par volume d’eau. 3/ Laisser 

le plâtre s’imbiber d’eau pendant 30 à 60 secondes. 4/ Mélanger avec une truelle tenue en biais 

pour couper le plâtre. 5/ Laisser reposer 5 à 10 minutes. 6/ Remuer pour obtenir un mélange 

crémeux et utiliser dans le quart d’heure qui suit.

3.2. Intervenir sur la prise et le séchage pour un meilleur modelage 

Il est possible de retarder la prise du plâtre, car elle constitue une contrainte majeure dans sa 

manipulation. Cela est possible en premier lieu par une dilution supérieure (qui induira une flui-

dité pas forcément souhaitée) avec de l’eau froide, sachant que l’eau chaude donne l’effet inverse, 

mais aussi par l’adjonction d’une colle ou un produit assimilé: liant vinylique, eau gommée, dex-

15 http.//www.dotapea.com/patine.htm
16 Idem.
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trine, gélatine si possible diluable à froid, etc. Une adjonction de l’ordre de 1 à 10% du poids 

du plâtre frais est envisageable, mais ce chiffre doit être adapté au produit utilisé.

L’adjonction de poudres siliceuses ou alumineuses ou de ciments en contenant permettent éga-

lement d’allonger nettement la prise et le temps de séchage en principe sans problèmes majeurs. 

Selon le cas, le résultat obtenu peut fortement varier : le grain peut devenir trop grossier (ciment) 

ou bien trop fragile (silice pure).

Dans ce domaine, le plâtre n’est pas toujours d’un emploi aisé car il sèche très vite – par rapport 

aux terres, par exemple. Pourtant, il fut utilisé par les plus grands sculpteurs. Il peut être combiné 

à du coton, de la filasse, du crin de cheval, de la fibre d’agave, de la toile de jute ou de chanvre 

et pourquoi pas du bois ou tout autre matériau fibreux apportant un certain maintien.

Une autre association, de plâtre, avec le lait de chaux peut donner un mélange durcissant. L’objet 

résultant du modelage, une fois sec, peut être travaillé à l’aide de différents abrasifs, limes, lames, 

ciseaux, rifloirs, etc.

En général, pour véritablement pouvoir modeler un plâtre, il vaut mieux qu’il ne soit pas trop 

liquide. L’emploi sous forme plus liquide présente en revanche l’intérêt de prendre la forme du 

support. Il n’existe pas de règle générale dans le domaine du modelage du plâtre. Chacun a ses 

préférences : noyau quasiment moulé à l’aide de toiles, de panneaux divers, puis travaillé dans 

le sec ou le demi frais ou bien, au contraire, structures aériennes couvertes de quantités restreintes 

de matériau modelable. Tout est permis, mais il demeure toujours un dilemme entre solidité et 

liberté créative.

3.3. Moulage et coulage17

Différents types de moulages peuvent être réalisés à l’aide de plâtre:

• la prise d’empreinte directe. La matière du plâtre doit être assez liquide, un peu comme une 

barbotine. Lors du séchage, un léger accroissement du volume assure une bonne fidélité au 

modèle. Le plâtre synthétique est le plus précis.

• l’aide à la prise d’empreinte. Sous différentes formes – notamment la bande plâtrée –, une 

autre matière moulante (latex, alginate, gélatines diverses) est «maintenue par le plâtre», 

préservant la forme générale du moule.

17 http.//www.dotapea.com/patine.htm
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Il n’y a guère d’autres spécificités : le moulage au plâtre est un procédé classique qui rentre 

pleinement dans le «cas général» du moulage. Quant au coulage, il en va de même sauf sur les 

points suivants: 

• un coulage de plâtre s’effectue avec une qualité très liquide.

• un noyau central, escamotable ou non, peut être utilisé.

• du pigment peut être ajouté.

4. Quelques variétés de plâtres :

4.1. Le plâtre ciré

La technique des plâtres cirés est souvent employée pour réaliser des couleurs très vives, car la 

porosité du plâtre fait en sorte d’absorber rapidement le pigment et de fixer la couleur.

4.2. Le stuco à la vénitienne

C’est une technique majestueuse, réalisée à base de chaux aérienne en pâte et de poudre de 

marbre. Elle consiste à appliquer cet enduit fin en un minimum de cinq passes. Il est possible 

de réaliser une finition avec une cire d’abeille incolore. Sa particularité est de conserver un aspect 

brillant, tout en laissant apparaître des zones mattes.

4.3. Le badigeon de chaux

Comme on l’a dit ci-dessus, il est souvent employé dans le Maghreb, pour toutes ses vertus et qua-

lités hygiéniques et désinfectantes. En tant que technique, elle s’utilise donc dans les milieux 

humides, permettant ainsi d’éviter les problèmes de moisissure. C’est un procédé de peinture employé 

depuis fort longtemps, son velouté est de finition très matte et laisse un cachet authentique.

4.4. Le Tadelack Marocain

Cette technique fait partie de la famille des enduits fins de chaux. Le tadelack convient très bien 

au milieu humide des salles de bains, hammams etc. Les artisans marocains pratiquent cette 

technique à merveille car la chaux marocaine a un pouvoir d’accrochage plus fort que celle que 

l’on trouve en Europe.
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Le polissage de la chaux se fera au galet de rivière ou au couteau inox.

Son rendu très brillant donne un éclat admirable aux ornements. Cependant cette technique est 

assez aventureuse pour des amateurs. Sa réalisation nécessite beaucoup de prudence.

Le Tadelak marocain en image18

        

              

5. Utilisation du plâtre19

Il existe plusieurs variétés de plâtre de qualité très différente. Les sculpteurs préfèrent du plâtre 

à grains très fins qui permet de reproduire le plus fidèlement possible tous les détails du modèle. 

Le plâtre de synthèse est plus conseillé car il est très dur au point qu’il est difficile de le rayer 

avec l’ongle. Il offre une grande précision et une grande finesse dans la reproduction. Sec, il peut 

se polir à l’aide d’un simple chiffon doux. Certains plâtres sont proposés déjà teintés: couleur 

chair, bis, imitant la pierre ou d’autre matière anciennes.

On peut également employer des colorants: de la gouache ou tout autre colorant acrylique, à 

ajouter uniquement à l’eau. Attention! Le plâtre doit impérativement se conserver dans un endroit 

sec ou alors il devient inutilisable. Pour le tester, il faut gâcher une petite quantité et observer 

le temps nécessaire à la prise et à la solidité, une fois durci.

Le plâtre possède différentes propriétés que l’on obtient en y ajoutant divers additifs.

«Le choix du plâtre dépend de l’usage que l’on souhaite en faire. Ce matériau de base de toute 

construction est apprécié pour ses qualités de résistance au feu, de régulation de l’humidité, 

d’isolation thermique et phonique.

18 http://www.décointerieure.com
19 Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Platre »
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Le plâtre est obtenu par la calcination du gypse. Réduit en poudre plus ou moins fine, on y ajoute 

des additifs afin d’obtenir différentes variétés de plâtre. On différencie le plâtre de construction 

et le plâtre de finition. Ces deux familles de matériau se divisent elles-mêmes en différents pro-

duits. En règle générale, plus la poudre de plâtre est fine plus la pâte obtenue est homogène et 

plus il sèche vite.

Dans la grande famille des enduits et produits à base de plâtre, on distingue le plâtre fin, que 

les professionnels utilisent pour toutes sortes de travaux d’assemblage de matériaux de construc-

tion, de réparation, de couverture d’enduit et même de moulage décoratif.

Le plâtre de construction s’utilise dans l’assemblage de matériaux de construction d’un mur ou 

d’une cloison. De mouture très grossière, on y ajoute souvent des agrégats afin de renforcer ses 

propriétés.

Le plâtre à projeter, très dur et résistant, est utilisé pour les zones les plus exposés. Une fois 

mélangé, contient du plâtre proprement dit, du sable et du ciment. Il s’emploie pour couvrir les 

pièces très humides. On peut aussi utiliser ce matériau mélangé pour couvrir des lattis ou de 

vieilles maçonneries fissurées.

Le plâtre de surfaçage, de mouture très fine, est un matériau de finition appliqué en couches très 

minces sur un enduit de plâtre. Sa texture crémeuse permet de travailler à la taloche et d’obtenir 

des surfaces bien lisses. Il est aussi utilisé pour réparer des petites fissures.

Pour les travaux décoratifs de précision, comme les moulures de corniches, on utilise du plâtre 

à modeler. Très fin, il faut le manipuler en petites quantités. Tout comme le plâtre de réparation 

et les enduits, le plâtre à modeler s’utilise pour reboucher les petites fissures ou craquelures de 

surfaces plâtrées.»

Le plâtre remplace la pierre à l’intérieur des salles et même sur les façades des cours. Sur une 

surface enduite de plâtre, l’artisan traçait à la pointe sèche le dessin projeté puis, à l’aide de 

ciseaux et de burins, découpait dans le plâtre frais les ornements dont il avait fait le croquis.

Les usages du plâtre sont très variés, nous citons entre autres les cas suivants:

5.1. Le plâtre en façade

Partout où on a du gypse dans le sol, on en a fait du plâtre. Il a alors été utilisé entre autres 

pour les façades. Les façades en plâtre sont omniprésentes. En gros, tout le bâti antérieur au 

XIXème siècle qui n’est pas en pierre de taille est en plâtre, d’ailleurs, beaucoup de façades qui 

semblent être en pierre, sont en réalité en stuc pierre et que nombre d’immeubles n’ont que leur 
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façade sur rue en pierre de taille, mais la façade sur cour et l’ensemble des bâtiments en fond 

de parcelle sont en plâtre20.

L’aspect de ces enduits est très varié à cause de la grande complexité géologique locale (diffé-

rentes couleurs de gypse, différentes impuretés qui se retrouvent sous forme de granulats dans 

l’enduit) associée à des conditions de fabrication souvent très artisanales et variées (combustible, 

type de four, type de broyage, ajouts éventuels).

5.2. Plâtres de ravalement

L’utilisation en façade de plâtre nécessite d’employer des plâtres particuliers, plus résistants que 

les plâtres utilisés pour les travaux intérieurs. Il est à noter est qu’il ne suffit pas, contrairement 

à ce que l’on peut parfois croire, d’ajouter de la chaux à un plâtre ordinaire pour en faire un 

plâtre d’extérieur: c’est bien la qualité du plâtre lui-même qui est importante: on possède d’ailleurs 

de nombreux exemples d’utilisations historiques de plâtre pur.

La remarque vaut également pour le sable: l’ajout de sable dans un plâtre ne le rend pas propre à être 

utilisé en extérieur. D’ailleurs l’immense majorité des plâtres anciens ne contiennent pas de sable.

De la même façon, la notion de “plâtre gros” n’est pas synonyme de “plâtre d’extérieur”. Un plâtre 

gros est simplement un brut de four non broyé: il existe des plâtres gros au sens de la norme qui 

ne sont pas utilisables en extérieur (par exemple, les plâtres qui servent à la préfabrication des 

plaques de plâtre). La confusion provient de ce que les bruts des anciens fours (“fours à culée”) 

convenaient pour les ravalements. Ce n’est plus forcément le cas avec les fours modernes.

5.3. Le plâtre en maçonnerie

Le plâtre connaît de nombreux usages dans le domaine de la maçonnerie

Liant de montage des murs:

• liant pour monter les murs que ce soit de moellons ou de pierre de taille (dans tous les pays 

de plâtre).

• par conséquence, liant pour réaliser des injections de consolidations dans des maçonneries 

désorganisées (l'absence de retrait, la prise rapide, et la compatibilité avec une présence de 

plâtre dans la maçonnerie d'origine sont des avantages majeurs).

20 A ce propos, de très nombreux exemples qui ont fait l’objet d’une belle monographie de la part de M. Mercier, architecte.
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• hourdage pour les pans de bois et les pans de fer, Liant pour les planchers.

• hourdis préfabriqués, très utilisés au XIXème.

• sols coulés sur soliveaux et fond de coffrage.

• aires de plâtre, laissées brutes.

• couches de pose de carrelages, tomettes, etc.

• de façon moderne, le coulage de chapes: les chapes anhydrites (cf le gypse).

5.4. Les plâtres décoratifs

Les plâtres décoratifs sont des mélanges de tout ou partie des éléments suivants:

• du plâtre: à choisir en fonction du chantier et des caractéristiques du plâtre.

• de la chaux: l'addition ou non de chaux dépend premièrement du support, deuxièmement de 

ses préférences de mise en oeuvre: la chaux donne du "gras" puis de la "crème" au lissage 

mais attaque les mains. Attention, il faut utiliser de chaux aérienne (norme CL) et pas de 

chaux hydraulique fût-elle naturelle (norme NHL): dans le doute, il vaut mieux s'abstenir.

• Des pigments.

• Du sable.

• Des ajouts décoratifs: paille, mica, etc.

Par ailleurs, il faut choisir une mise en oeuvre et, en particulier, une finition et donc un outillage 

adapté.

Certaines variétés courantes peuvent être utilisées en sculpture et joaillerie, il s’agit des albâtres 

et, pour de menus objets, la sélénite. En joaillerie, outre la sélénite et le gypse pur, on utilise 

différentes variétés dont par exemple le satin spar (spath de satin), fascinant minéral blanc d’aspect 

effectivement satiné qui n’est pas à proprement parler un cristal, même s’il possède des facettes.

5.5. Mise en oeuvre des plâtres en extérieur

Le plâtre peut être mis en oeuvre en très fortes épaisseurs sans problème, seulement, il faut 

veiller à ce qu’il y ‘ait moins de couches possibles, car la notion de gobetis d’accroche n’existe 

pas en plâtre. Il y’a également une certaine incompatibilité avec les liants hydraulique. Si un 
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plâtre doit être mis en contact avec un liant, (pièces préfabriquées, enduits au ciment ou à la 

chaux hydraulique (nom normalisé NHL), parpaings, etc.), il faut absolument que celui-ci ait fini 

sa prise, c’est à dire qu’il ait été mis en oeuvre et maintenu humide plus de 28 jours.

Il y’a une autre contrainte qui s’oppose au plâtre, et constitue les plus grands ennemis des faça-

des, se sont les ruissellements localisés. D’où le soin méticuleux qui doit être apporté aux ouvrages 

de protections: bandeaux, corniches et autres modénatures, ainsi que les couvertures, bandes de 

rejaillissements, etc.

6. La pigmentation du plâtre et son dosage

Les pigments sont des matières solides insolubles (au contraire des colorants qui sont solubles) 

qui, mélangées à une poudre, lui donne de la couleur. Elles constituent 2 grandes catégories:

• les pigments organiques: ce sont des produits, qui émanent de la chimie organique (celle 

des chaînes carbonées, c'est à dire, globalement, celle des produits dérivés du pétrole). Ils 

donnent des couleurs parfois intéressantes, mais ne sont généralement pas stables dans les 

liants traditionnels (plâtre, chaux, etc. ...): il vaut mieux les éviter.

• les pigments minéraux: ce sont des sels, généralement des oxydes, communément connus 

sous le nom des oxydes de fer (jaune, rouge, noir) mais il existe d'autres (comme, l’oxyde 

de chrome: vert; et le carbone: noir).

En résumé: pigments organiques pour les liants organiques (résines acryliques, vinyliques, glycé-

rophtaliques…) et pigments minéraux pour les liants minéraux (plâtre, chaux aérienne, chaux 

hydraulique, ciment, terre...)

Les pigments minéraux se divisent en 2 types, ceux d’origine naturelle et ceux d’origine 

industrielle.

Les premiers, dits «pigments naturels»: terre, ocre, etc., qui sont récoltés en carrière et parfois 

transformés ensuite, par cuisson, puis broyage.

Les seconds, d’origine industrielle, dits «pigments synthétiques», qui sont différents des pigments 

organiques, ils sont directement synthétisés en usine. Mais, chimiquement, ce sont exactement 

les mêmes produits.
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Les principales différences sont les suivantes:

• les pigments naturels, moins concentrés, sont plus facile à doser pour un usage sur chantier. 

De plus, ils donnent plus facilement des teintes "naturelles": ivoire, ton pierre, coquille 

d'oeuf, etc., sans avoir à recourir à des mélanges, souvent difficiles à tenir sur tout un 

chantier. Par contre, la reproductibilité de la couleur d’un sac à l’autre n’est pas garanti. Les 

couleurs sont moins vives.

• les pigments synthétiques, aux teintes vives et tranchées, nécessitent le plus souvent d'être 

mélangés entre eux, en petites quantités relativement au liant. La reproductibilité des cou-

leurs d'un sac à l'autre est parfaite.

En résumé, sur chantier, il y’a l’abondance des pigments naturels, mais en atelier, et pour avoir 

des couleurs précises, il faut recourir aux pigments synthétiques. A titre indicatif, les pigments 

les plus connus sont:

• L’ocre: jaune, rouge, orange, havane;

• Terre: d’ombre ou de Sienne, naturelles ou calcinées (les mêmes cuites et donc plus rouges), 

brentonico (vert);

• Oxyde de fer: jaune, rouge, noir;

• Oxyde de chrome: vert;

• Bleu outremer: bleu;

• Spinelles: bleu, jaune;

• Noir de vigne, de pêche, d’os, noir;

• Oxyde de manganèse: brun.

Le dosage des pigments dépend bien sur du caractère plus ou moins foncé que l’on souhaite 

obtenir, mais aussi du pigment. Par exemple, pour faire un orange intermédiaire entre un pigment 

jaune et un pigment rouge, il ne faut pas forcément mettre la même quantité de jaune et de 

rouge (pour les oxydes de fer : plus de jaune que de rouge, car ce dernier teinte plus).

Par ailleurs, les teintes ne sont pas linéaires: la différence entre 0,2 et 0,4 % est la même que 

celle entre 4 et 8 %.

D’ailleurs les pigments saturent au-delà d’une certaine concentration: il n’est jamais possible 

d’obtenir une couleur plus foncée que celle du pigment pur, mais parfois la couleur maximum est 

plus claire que le pigment. En effet, au-delà de 10%, on risque d’amoindrir considérablement la 

tenue du plâtre.
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Enfin, ces indications demeurent valables par rapport au poids. Mais quand il s’agit de travailler en 

volume, il faut tenir compte des différentes densités existantes entre le plâtre et les différents 

pigments.

7. Peintures et enductions du plâtre

Excellent support pour les peintures aqueuses(peinture vinylique sur carreau de plâtre), le plâtre 

ne nécessite pour celles-ci une enduction qu’à cause de sa qualité de très poreux et pulvérulent. 

Une telle caractéristique peut être mise à profit, en étant également un liant, il peut aussi, 

comme la chaux être employé pour peindre sur... lui-même!

Les patines et peintures décoratives sur plâtre ont été largement employées et continuent à l’être 

sans enduction préalable. La gomme laque peut d’ailleurs parfaitement servir d’enduit pour le 

plâtre nu, c’est une pratique assez courante en peinture décorative.

De même, une ou deux couches d’enduit vinylique ou acrylique (10 à 30%, en volume, en dilution 

dans l’eau) autorise une intervention picturale avec n’importe quelle peinture, dont la peinture 

à l’huile. L’enduit n’est d’ailleurs complètement nécessaire qu’avec cette dernière : le plâtre boirait 

l’huile qui laisserait des “taches de gras”.

Il est possible de donner au plâtre un petit quelque chose de l’aspect du marbre par adjonction 

de lait au moment du gâchage. Un beau poli pourrait être obtenu par ce moyen.

Conclusion :

Depuis quelques milliers d’années (10.000 ans, dit-on) que le plâtre est apprécié pour ses qualités 

plastiques. Très tôt, il fut utilisé comme revêtement puis modelé, enfin utilisé comme matériau 

de moulage (Égypte, XXIVème siècle BC). Si le monde gréco-romain continua à l’utiliser, le Moyen-

-âge l’oublia ou le rejeta. La Renaissance le remit à l’honneur.

Grâce à ses multiples fonctions, il a souvent joué un rôle en sculpture et en peinture (Max Ernst, 

par exemple, s’en est servi en peinture), sans parler des techniques hybrides. Mais les arts déco-

ratifs l’ont mis à contribution davantage que n’importe quelle discipline. Le XVIIème siècle français 

a vu l’éclosion – voire l’explosion – de la peinture sur plâtre moulé. Il a transmis l’épidémie au 

monde anglo-saxon.

D’autres manières de faire ont pris le relais au XXème siècle (notamment les résines), mais il reste 

toujours beaucoup à apprendre des techniques décoratives qui peuvent aisément être transposées 

dans le domaine artistique, déjà très riche en ce qui concerne l’utilisation du plâtre en modelage 

et en moulage.
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III. Etude de cas

1. Cas de l’Algérie à travers le cas d’Alger21

Alger a le privilège de posséder de nombreux monuments anciens datant de plusieurs siècles. 

Tous ces édifices se situent dans le centre historique de la capitale dit Casbah. La plupart d’entre 

eux ont changé, au fil des siècles, d’affectation et parfois même de main. Malgré cela et peut-être 

à cause de cela, ils sont d’irremplaçables lieux de mémoire.

Il se trouve aussi que ces monuments historiques sont des œuvres architecturales de qualité. En 

dépit des lésions causées par la nature et des mutilations dues à l’homme, ils impressionnent 

encore par l’élégance de leur allure, la proportion des volumes et des formes, l’harmonie et la 

grâce de leurs décors. C’est ce passé et ses richesses que l’on va évoquer dans les lignes qui sui-

vent, en signalant chaque fois que de besoin, tout ce qui laisse à désirer dans leur gestion; on 

formulera parfois non pas des avis mais quelques souhaits tels que tout Algérois peut avoir.

Des Almoravides (XIe) aux Zyanides (XIIIe -XVIe) à l’État d’Alger (XVIe – XIXe) La première étape de 

ce périple historico-culturel sera Djamaa El Kabîr, mosquée construite en 1096 par Youssef Ibn 

Tashfin, berbère sanhadja du Sahara, souverain tout puissant de l’empire almoravide (1050-1160). 

C’est sous son règne que l’empire, parvenu à son apogée, s’étendait des confins sud de l’actuelle 

Mauritanie jusqu’à Alger; il couvrait donc un territoire à peu près égal à la moitié de ce qu’on 

nomme de nos jours le Maghreb arabe uni.

C’est à cette époque-là que Tashfin prenait le contrôle de la moitié sud de la péninsule ibérique 

que les rois des Talfas, divisés et décadents, étaient incapables de défendre. On sait que cette 

présence almoravide en Espagne par un juste retour des choses, ouvert l’Afrique du Nord à 

l’influence bénéfique de la civilisation andalouse.

Au plan architectural, la mosquée Djamaâ El Kebir est de type maghrébin d’inspiration arabe. La 

salle de prière, sans coupole centrale, est hypostyle; ses puissants piliers sont reliés par de grands 

arcs. Le mihrab est décoré de colonnes et de céramique. Le minaret refait par un sultan zyanide 

de Tlemcen en 1324 est de forme quadrangulaire; il est surmonté d’un lanternon couvert d’une 

coupolette et d’une hampe que traversent trois boules de cuivre de grosseur décroissante. La 

galerie extérieure n’est pas d’origine, elle a été ajoutée vers 1840; ses colonnes de marbre à 

chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Es Sayida qui s’élevait à la Jenina 

(place des Martyrs) et que «l’on s’empressa de jeter inutilement à bas en 1830», écrit ch.André 

Julien dans son Histoire de l’Afrique du Nord.

21 Extrait d’Internet, et se réfère essentiellement à la monographie faite par Zineddine Sekfali.
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Un autre monument peut être cité dans ce contexte, c’est la mosquée Djamaâ Djadid ou mosquée 

de la Pêcherie, qui a été construite entre 1660-1661, à l’initiative collective des janissaires. On 

dit, par ailleurs, que le financement des travaux a été pris en charge par une fondation religieuse 

du culte hanafite. Le maître d’œuvre de cette très belle mosquée est, selon l’inscription sur plâtre 

que l’on voit près du mihrab, un certain Hadj Habib.

Du point de vue architectural, la mosquée n’est ni purement maghrébine ni purement byzantine. 

Elle est le résultat harmonieux du mariage entre ces deux styles spécifiques. La salle de prière a, 

en son centre, une grande coupole de forme ovoïde très originale; cette coupole est ouverte de 

quatre fenêtres; elle porte une hampe traversée de trois boules de cuivre traditionnelles et s’achève 

avec un croissant. Il y a 24 m entre le niveau du sol et la pointe de la coupole. Le minaret a 

une hauteur de 30 m; il est décoré de céramique sur ses quatre faces; au premier niveau, le décor 

en céramique a la forme d’une ellipse; au deuxième niveau, il forme un rectangle encadrant 

l’horloge; au troisième niveau, il prend la forme d’une frise.

Le minaret s’achève par un élégant lanternon orné de céramique et coiffé d’une coupolette portant 

une hampe identique à celle de la coupole.

A l’intérieur, les piliers, les colonnes, les arcs outrepassés, les balustrades, le mihrab richement 

décoré de céramique et de bandes épigraphiques sculptées donnent à la mosquée un cachet 

particulier.

Le minbar en marbre, véritable chef-d’œuvre, provient de la mosquée Es Sayida détruite en 1830. 

Cette mosquée qui n’est assurément ni ordinaire ni banale devrait faire l’objet d’une maintenance 

méthodique.

La mosquée Sidi Abderrahmane a été construite en 1696-1697. Fait rare en terre d’Islam, elle 

contient un tombeau, celui d’un saint homme, Abderrahmane Thaâlibi. On trouve aussi dans un 

petit espace jouxtant cette «mosquée-mausolée», trois tombes où sont enterrés le dey Mustapha 

Pacha, le bey Ahmed de Constantine et une personne qui, dit la légende, aurait provoqué la 

furieuse tempête qui a accéléré la déroute de l’armada de l’empereur Charles-Quint venu pour 

prendre Alger (23 octobre – 3 novembre 1541). L’architecture de cette mosquée intègre les deux 

styles byzantin et Maghrébin, de façon harmonieuse et équilibrée.

La dernière étape de ce circuit conduit à la mosquée Ali Khodja et à celle appelée Djamaâ 

Barani. Elles ont été édifiées par le dey Ali Khodja en 1817-1818, l’une à l’intérieur de la for-

teresse de La Casbah, l’autre à l’extérieur. Ali Khodja venait en effet de transférer sa résidence 

et son divan du palais de la Jenina, où trop de coups d’Etat avaient eu lieu, vers la forteresse 

mieux protégée. La mosquée Ali Khodja est de type byzantin, celle de l’extérieur est de type 

maghrébin.
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La conception et la décoration de la première sont plus soignées et plus riches que la seconde. 

Elles cessèrent d’être des lieux du culte musulman le 5 juillet 1830, lorsque le général de Bour-

mont prit possession de la citadelle où fut perpétré l’un des plus graves « hold-up » de l’histoire 

des relations internationales que nous relatent deux livres enquête, d’abord La vérité sur l’expédition 

d’Alger de Amar Hamdani (Paris 1985) puis Main basse sur Alger de Pierre Péan (Alger 2005). La 

mosquée Ali Khodja servit, tour à tour, de dortoir puis de magasin, enfin de musée militaire. 

Djamaâ Barani fut utilisé comme casernement puis transformé en église.

2. Cas du Maroc22 :

2.1 L’architecture traditionnelle à travers les villes du Maroc

A l’issue des différents apports culturels et religieux qui ont marqué son histoire, Fès est aujourd’hui 

universellement connue pour ses merveilles architecturaux. Medersa, mosquées, palais, foundouqs 

(hôtels), tous ces édifices reflètent la richesse culturelle et spirituelle de la cité.

      

Vue extérieur de la célèbre Porte Boujloud à Fès Vue intérieure de la porte Boujloud à Fès

Elle entretient des témoignages majeurs de l’esprit humain. Elle est la plus ancienne des villes 

impériales du Maroc. Bâtie sous Idriss II en 809, Fès el Bali est la ville qui renferme les plus 

nombreux édifices du Maroc dont quelques-uns uns des plus beaux. C’est une Métropole religieuse, 

intellectuelle et artistique. C’est également la plus vaste des médinas marocaines.

22 http://www.modartistika.com/catalog
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 Médina de Fès  Une ruelle de médina à Fès (zone d’habitation) 
 (Zone commerçante, Souk)

Cet univers fantastique s’est développé autour de la Mosquée Quarawyine aux quatorze portes, 

pouvant accueillir jusqu’à 22 000 pèlerins. La Quarawyine n’est pas seulement l’une des plus 

glorieuses mosquées du monde occidental, elle est également, l’une des plus anciennes universités 

du monde. Elle fut construite en 859 et modifiée en 956, mais c’est avec le remaniement  

Almoravide, en 1135, qu’elle approche de ses dimensions actuelles.

L’espace interne, rectangulaire, est divisé en deux parties: une cour et une salle de pierre. Le 

sol de la cour Quarawyine est émaillé de zellige polychrome. Il y a au centre un bassin carré 

et une vasque taillée dans un seul bloc de marbre. Chacune des façades de la cour possède une 

galerie supportée par des piliers couronnés d’arcs en plein cintre outrepassé. Grâce au climat, 

la cour peut servir de salle de prière en plein air. Le minaret est le seul élément architectural 

monumental dont la hauteur produit un contraste saisissant avec l’aplatissement du tissu 

urbain.

   

Cour de la Mosquée Quarawyine où l’on peut admirer l’ornementation traditionnelle marocaine ainsi  
que les tuiles vertes caractéristiques de la ville de Fès
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Fès est une ville musée incontournable, elle nous offre des leçons dans le domaine d’architecture, 

et particulièrement dans tout ce qui est plastique et artistique à la fois dont le mode d’appropriation 

et de façonnage du plâtre. Grouillante et colorée, elle propose d’étonnants décors et c’est l’une 

des plus grandes cités de type médiéval du monde.

2.2 La maison Marocaine23

La maison Marocaine (Dar) est de type Arabo-Islamique. Elle est l’expression la plus remarquable 

d’une culture, d’une société, qui font de la maison et de sa cour intérieure, l’un des éléments les 

plus précieux de la Médina. Que la maison soit une grande demeure aristocrate, un palais, ou 

une maison modeste ou populaire, elle appartient à une seule famille typologique de maison.

Les pièces sont distribuées par une cour (ou Patio) ou un jardin, espace intérieur sur lequel elles 

s’ouvrent et s’articulent. Les façades intérieures sont ainsi les façades principales de la maison 

qui ne possède aucune véritable ouverture sur la rue. La différence est flagrante entre l’extérieur 

où ne se trouvent que murs hauts, aveugles, plats et modestes et l’intérieur de ces maisons, où 

règne une extraordinaire abondance décorative. Il y’a réellement une nette distinction et un 

contraste impressionnant qui existe entre le caractère austère du Derb (passage ou petite rue) 

et le charme, la quiétude, voire le luxe, qui émanent de l’intérieur de la maison.

L’accès à la maison se fait par un espace vaste, dont sa configuration en chicane permet de con-

server l’intimité visuelle de la famille. Traditionnellement la cour de la maison est entourée assez 

souvent sur ces quatre côtés par des pièces d’habitation, dont chacune occupe un côté entier. 

Les pièces ne communiquent pas entre elles et sont peu profondes, entre deux et trois mètres, 

mais très larges. On y pénètre par une porte centrale, très haute, décorée. Face à l’entrée se 

trouve le Bhou, construit dans l’épaisseur du mur. La cour est de forme régulière, carrée ou rec-

tangulaire, souvent enrichie de 4 parterres plantés d’arbres. Elle est l’espace fondamental de la 

maison. Le sol de la cour est revêtu de dalles de marbre blanc ou gris aux joints rehaussés de 

bandes de carreaux de mosaïque polychrome. Elle est souvent entourée d’un portique dont chaque 

côté est composé de trois arcades, l’arcade centrale étant plus large et plus haute.

Les anciens portiques étaient à linteaux droits, quelquefois à encorbellements. Lorsque la maison 

possède un étage, souvent dans celles construites au siècle passé, le portique du niveau supérieur 

est identique à celui du rez-de-chaussée. La galerie ainsi créée permet de protéger les chambres 

du soleil et de la pluie.

23 http://www.modartistika.com/catalog
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Les revêtements décoratifs sont essentiels à la maison marocaine. C’est ce qui d’ailleurs permet 

de différencier la maison du pauvre, sans décor, de la maison du riche, endroit où foisonnent de 

somptueux matériaux. Les murs de la cour et des chambres sont recouverts par un registre vertical 

décoratif toujours identique : dans la partie basse, des carreaux de mosaïque (zelliges), dans la 

partie haute, du plâtre ciselé couronné par une corniche. Entre la corniche et le plafond, vient 

se positionner une couronne en bois peint.

Le plâtre sculpté est largement utilisé autour des portes et des fenêtres. Au-dessus un ou plusieurs 

claustra ciselés sous forme de «chemmessiat», permettant la pénétration de l’air. Le fer forgé est 

également utilisé mais à un degré moindre, pour protéger les fenêtres donnant sur cour et comme 

balustrades de l’étage.

Les motifs décoratifs utilisés pour les zelliges et le plâtre ciselé sont toujours géométriques et 

abstraits. Ils utilisent les «testir», qui sont des entrelacs autour de l’étoile centrale, les «tourik», 

ou ornements de caractère végétal, ou encore les «mukarnas», en plâtre, sous forme de nids 

d’abeilles. Il est à rappeler, que l’ensemble de ces techniques sont l’œuvre des artisans, qui 

accomplissent ces merveilles très anciennes et constituent un savoir ancestral transmis et per-

fectionné de génération en génération.

On ne pourrait décrire la maison marocaine sans parler de l’importance de l’eau et du jardin. Dans 

les belles demeures, il y a soit une fontaine adossée au mur, richement décorée de zelliges et de 

plâtre sculpté, soit une vasque fontaine en marbre au centre de la cour. Souvent la cour dallée 

est remplacée par un Riyad traversé par deux allées, découpant la cour en quatre parterres égaux. 

Dans les riches demeures et les palais, le riyad est un jardin clos qui jouxte la demeure et s’ajoute 

à la cour centrale, planté d’orangers de citronniers, de bigaradiers, de grenadiers et de figuiers. 

Dans certains riyads de grands palais, on trouve des pavillons isolés, dit « menzehs », utilisés 

pour jouir de la beauté du lieu ou de la fraîcheur.

2.3 Les Medersas

Les médersas constituent un témoignage vivant du passé intellectuel et scientifique de la ville 

traditionnelle. Elles étaient conçues par les sultans mérinides; à cette époque elles jouaient un 

rôle culturel, éducatif et politique. En tant qu’institution, elle a joué un rôle éminent dans la vie 

intellectuelle et religieuse des villes médiévales de l’islam. Elle a diffusé la culture générale et 

les cultures spéciales.

C’est un établissement, officiel ou privé, spécialisé dans l’enseignement, comme l’indique la racine 

arabe «darasa» qui signifie étudier. Il formait les docteurs en sciences religieuses et notamment 
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en droit musulman. Il comportait des logements pour les professeurs et leurs étudiants, afin de 

favoriser la communication permanente entre le maître et le disciple qui priaient ensemble, que 

peu de chose séparait, et que l’amour du savoir unissait.

Les médersas sont situées dans la plupart des cas, dans les quartiers de la médina près des souks, 

où elles se fondent avec l’ensemble architectural, pour d’autres cas, elles sont accolées à des 

mosquées. En Occident musulman, les medersas apparaissent, au Maghreb dès le XIIIe siècle et 

parviennent en Andalousie grâce au rôle joué par la dynastie mérinide.

Au Maghreb la medersa Shammâiya de Tunis est fondée en 1249, la medersa Saffârin à Fès est 

édifiée par le Mérinide Abou Youssouf. Yacoub en 1271; elle est suivie au XIVe siècle, par de 

nombreuses medersas à Fès, à Salé, à Meknès, à Marrakech, à Constantine, à Alger, et à 

Tlemcen.

La dynastie alaouite a légué au Maroc, aux générations contemporaines deux belles medersas, à 

Fès, celle de Charratîn fondée au XVIIIe siècle et celle de Sidi Mohammed Ben Abdallah au XVIIIe 

siècle.

Pour leur style architectural, et pour la richesse de leur décor qui combine entre le bois ciselé, 

le zellig et le plâtre, nous avons choisi quelques médersas pour l’illustration d’une telle ardeur 

artistique et traditionnelle.

a. Medersa (école) bouanania

La plus importante médersa à Fès, elle était édifiée entre 1350 et 1355 J-C par le sultan mérinide 

Abou Inan est la plus célèbre de toutes les madrasa mérinides de Fès et du Maroc. En plus de sa 

fonction de collège d’enseignement et d’hébergement d’étudiants, elle devait remplir l’activité 

de mosquée de vendredi. Elle est pourvue d’un minaret de belle proportion et d’une horloge 

hydraulique (magana) dont le système de fonctionnement nous est encore méconnu. Cette uni-

versité islamique est un trésor de l’art Mérinide. Son architecture est admirable et les détails très 

élégants. Les murs revêtus de mosaïques et de plâtre sculptés sont à voir.

b. Medersa (école) Attarine

C’est une école coranique édifiée en 1323 par le sultan Mérinide Abou Said dont le décor est 

d’une extrême agilité. Elle représente l’exemple le plus célèbre de l’art Mérinide, d’une décoration 

admirable.
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c. Medersa (école) Bab el guisa

Bâtie par le sultan Alaouite Sidi Mohamed Ben Abdallah au XVIIIème siècle peuplée uniquement 

par les étudiants venaient du nord de Fès. La médersa dispose d’un rez de chaussée sur le quel 

s’étendent une vingtaine de chambres.

d. Medersa (école) sefarine

Edifiée en 1272 pour loger les étudiants elle contient des chambres au rez de chaussée et au 

premier étage autour de la cour se trouve un grand bassin d’eau. Cette médersa logeait les étu-

diants venus principalement du Sousse au sud du Maroc.

e. Medersa (école) Cherratine

C’est la plus grande médersa à Fès construite par le sultan Moulay Rachid en 1670 sur les ruines de 

la médersa Al Labbadine qui est démolie par ce sultan parce que des étudiants y avaient laissé 

pénétrer des femmes pou se livrer à la débauche. cette médersa dispose sur 3 étages de près d’une 

centaines de chambres pouvant accueillir jusqu’à deux cents étudiants de l’université karaouiyine.

f. Medersa (école) Mesbahia

Appeler aussi médersa Rokham ou médersa El Khassa, elle fut érigée au nord de la mosquée 

karaouiyine par le sultan mérinide Abou Hassan en 1347, elle doit son nom à Mesbah Alyaslouti 

premiers savant premier savant qui enseigna des cours de sciences religieuses.

g. Medersa (école) Sahrij

Edifiée par le sultan Abou Saïd Othman, elle est connue par la splendeur de son bassin qui anime 

le patio de bonne heurs, les reflets sont magnifiques, l’architecture est simple harmonieuse, les 

décors en bois, plâtre et zelliges sont fins et abondants.

h. Medersa (école) Sbaiyine

Fondée au XIVème siècle sous les mérinides, cette petite médersa a pris le nom de Sbaiyine, médersa 

des sept manières de psalmodier le coran, elle est aujourd’hui emmurée et attend une probable 

réhabilitation.

LE PLÂTRE ET L’ARTISANAT DANS LA VILLE ARABO MUSULMANE DU MAGHREB: UN SAVOIR ANCESTRAL À PERPÉTUER!
Benabbas Kaghouche Samia



~  76  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

i. Medersa de Sidi Ben Youssef24

A Marrakech, dans un calme quartier au nord est de la Médina, au côté de Bab Aileen, un riche 

plafond de cèdre l’annonce, couvrant de sa concavité un morceau de la pâle ruelle. Dans son 

patio se mixent tous les thèmes accoutumés de l’architecture et de l’ornementation mauresques, 

ceux que l’Europe a connus surtout par l’Alhambra: ogive outrepassée, arcades, arcatures, zelliges, 

dentelles de plâtres découpées au couteau, moucharabiehs, décor géométrique et graphique.

La richesse de son ornementation se dompte aux grands éléments fondamentaux de l’architecture. 

Ce qui s’affirme d’abord, c’est la construction, l’ordonnance, la logique des membres qui portent, 

soutiennent: piliers, arcs, tympans, linteaux, consoles, poutres. Simplicité de l’ordre, justesse des 

proportions, véracité des lignes maîtresses, qui sont les lignes de force et de résistance: de tout 

cela naît, dans ce cloître assez réduit, l’impression de la grandeur.

La cour est un magnifique exemple de l’architecture hispano-mauresque: marbre blanc au sol et 

zelliges en plinthes tandis qu’au mur on trouve du plâtre ciselé aux motifs géométriques et floraux 

ou de calligraphie. Le bois de cèdre, sculpté, découpé ou peint, surmonte l’ensemble: le magnifique 

cèdre qui règne par en haut, partout découpé garnis d’inscriptions à la louange d’Allah et du 

sultan fondateur. C’est ce cèdre si chaud, si vivant, qui fait la grave originalité des medersas 

mérinides. Au centre de la cour se trouve le bassin autrefois réservé aux ablutions, lorsque 

l’université recevait encore des étudiants.

Face à l’entrée, un somptueux portail ouvragé donne accès à la salle de prière (haram), au plafond 

de cèdre octogonal, sculpté et peint. Partout, en bois, en stuc ou en faïence excisée, des épigra-

phes, des versets coraniques, des inscriptions votives, des dithyrambes, à la gloire d’Allah ou du 

souverain fondateur. Cette salle est divisée en trois parties par une double rangée de colonnes 

de marbre, supportant des chapiteaux célébrant “l’origine et la gloire du fondateur”, Moulay 

Abdallah. Décoré de versets coraniques, le mihrab (niche creusée dans le mur indiquant la direc-

tion de la Mecque) est remarquable.  

À l’étage, on compte 132 chambres qui donnent soit sur la cour centrale, soit sur de petits patios. 

Certaines de ces pièces sont si petites que les deux étudiants, qui les partageaient, avaient juste 

la place d’y dérouler leur natte pour dormir. Durant la journée, ils y étudiaient et prenaient leurs 

repas. Les chambres réservées aux enseignants ont une très belle vue sur la cour. Depuis 1956, 

cette université n’est plus en activité.  

24 Dans son livre Marrakech dans les Palmes, André Chevrillon nous fait voyager dans la medersa en activité, au début du XXème siècle.
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IV. Volonté de renouveau: un bilan contrasté

L’ensemble du savoir faire existant au Maroc dont ses racines sont très loin dans l’histoire, sont-

-ils exploiter et utiliser dans le mode de production contemporaine ? Afin de répondre à cette 

présente question, bien que globalement, l’architecture marocaine moderne demeure assez pauvre 

par rapport à son passé glorieux, nous avons choisi le cas de la mosquée Hassan II, qui à notre 

sens représente une volonté de perpétuer une tradition dans un esprit moderne, certes elle cons-

titue du pastiche ou un éclectisme, mais demeure néanmoins une leçon d’architecture du Maroc 

contemporain.

1. La Mosquée Hassan II

A la mort du Roi Mohamed V à Rabat en 1961, son fils Hassan II envisage de lui faire dresser un 

mausolée, symbole de ferveur filiale, dans cette ville. S’étant ainsi détourné de son projet initial, 

Hassan II juge bon de se faire pardonner auprès des habitants de Casablanca en y faisant cons-

truire une grande mosquée face à l’océan Atlantique.

    

La Mosquée Hassan II, construite sur l’océan Un des dômes de la Mosquée Hassan II

LE PLÂTRE ET L’ARTISANAT DANS LA VILLE ARABO MUSULMANE DU MAGHREB: UN SAVOIR ANCESTRAL À PERPÉTUER!
Benabbas Kaghouche Samia



~  78  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

 Une des nombreuses allées de la mosquée Hassan II

Le rayonnement spirituel de la Mosquée Hassan II dans la culture arabo-islamique dépasse de 

très loin la seule dimension de son architecture. Située à l’extrême nord-ouest d’une région 

que les Arabes appellent Dar el islam (la terre de l’islam), elle marque un point de convergence 

entre les diverses civilisations qui entourent le Maroc (africaine, européenne, méditerranéenne 

et arabe). Elle s’érige ainsi en point le déroulement des travaux en apportant ses idées et ses 

suggestions.

Le chantier de la Grande Mosquée Hassan II, qui s’étalait sur une surface de neuf hectares, a fait 

travailler jour et nuit 12.500 personnes, dont 10.000 artisans et 2.500 ouvriers. La seule relevé 

des matériaux nécessaires à l’élaboration de l’édifice suffit à donner l’idée de son ampleur: 300.000 

m3 de ciment, 40.000 tonnes d’acier, 65.000 tonnes de marbre et 40.000 M2 d’ornements en bois 

de cèdre. Un total de cinquante millions d’heures de travail furent nécessaires pour mener à bien 

ce chantier de six ans. Le roi a joué un rôle décisif dans la réalisation de l’ouvrage, qu’il l’a sur-

veillé personnellement.

Cet art a pour ancêtre direct la mosquée Quarawyine. La Mosquée se trouve au cœur d’un vaste 

centre religieux et culturel qui comprend un musée, une bibliothèque, une Medersa (université 

islamique), des salles de réunion et de séminaire, une route souterraine à quatre voies et un 

parking pouvant recevoir 1100 voitures et 40 autocars. Les différentes tonalités de vert et de 

blanc, symboles universels de l’Islam, sont déclinées dans l’ensemble de la Grande Mosquée de 

Casablanca. Ce rythme chromatique s’offre aux yeux du visiteur dès son arrivée sur la gigantesque 

esplanade bordée de colonnes qui mène à l’enceinte de la mosquée. Cette esplanade de 30.000 

M2 peut accueillir jusqu’à 80.000 personnes.
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C’est au IX siècle, en 859 plus précisément que furent fondées les deux mosquées monumentales 

marocaines: la Quarawyine et celles des Andalous. La mosquée Quarawyine qui, dès le départ, éclipsait 

sa mosquée sœur, connut divers agrandissements en 956 et en 1135 sous les Almoravides. Son 

ordonnancement en nefs transversales rompt avec celui des autres sanctuaires Almoravides du 

Maghreb.

L’édification de ces deux sanctuaires fassis précités marque la naissance d’un art spécifiquement 

Marocain qui, à partir de différents apports andalous et orientaux, a développé des particularités 

locales qui leur sont devenues propres. Les vestiges de cette époque témoignent de l’excellence 

des artisans et des artistes marocains qui, s’inspirent de l’Orient comme de l’Andalousie, ont su 

puiser dans les traditions locales ce qu’il faut pour créer un style marocain original.

Avec le règne du Roi Hassan II, naît au Maroc une abondance de projets qui permet de retrouver, 

voire de dépasser les ambitions des plus grands bâtisseurs de l’envergure des Omeyyades al-walid 

en Orient ou Abd Al-Rahmân 1er en Andalousie et de l’ottoman Ahmed 1er, fondateur de la Mos-

quée Bleue, ou de l’almohade al-Mansour.

Si elle démontre aujourd’hui plus que jamais cette capacité d’assimiler les influences extérieures, 

la Mosquée Hassan II reflète également une proportion neuve en accord avec le savoir-faire 

technologique. Il est appelé à rendre plus effectif, plus présent, un passé jusque là passivement 

imité parce que plus respecté que maîtrisé, et considéré avec nostalgie.

L’architecture Hassanienne commence avec l’édification notamment du mausolée Mohammed V 

et d’un ensemble de projets qui ont permis la restauration des palais royaux à Fès, à Marrakech, 

à Rabat, à Casablanca et leur réaménagement, ainsi que la construction des palais royaux 

d’Agadir et de Nador.

Ainsi, arcs lobés d’inspiration Almoravide, bois tourné, assemblé, peint et gravé, chers aux Méri-

nides, décors floraux et inscriptions sur du plâtre ciselé s’entrelacent-ils harmonieusement avec 

les motifs nouveaux et les polychromies inédites dans notre tradition.

La Mosquée Hassan II marque incontestablement la continuité d’un art ancestral renouvelé et 

porte le signe d’innovations dues non seulement à des raisons techniques mais aussi à la féconde 

exploration de nouvelles possibilités esthétiques.
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A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

La Mosquée Hassan II de Casablanca représentative d’un art ancestral,  
contribution de l’artisanat marocain à son édification

Au-delà de l’architecture et de la technique, la métropole économique du Royaume doit ce nou-

veau statut au rôle sans égal joué par l’artisanat dans l’ornementation des impressionnantes 

surfaces de ce monument.

Dans cette mosquée, les arts anciens sont portés à leur apogée. Les sculptures sur bois, le marbre 

ou le plâtre, les ingénieux arrangements de zellige, la ciselure sur cuivre ou laiton, la gravure et 

la peinture sur bois confèrent une dimension sans précédent à ce monument prestigieux qui est 

l’honneur de l’Islam du XXIème siècle.

     

 Travail du zellige et magnifique porte sculptée de la Mosquée Hassan II à Casablanca
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Fondu dans une coupelle sagement élaborée à travers les âges, synthétisant les enrichissements 

méditerranéens, orientaux, africains et andalous, l’artisanat marocain a généré, grâce à la Mosquée 

Hassan II, une dynamique nouvelle, tout en puisant dans l’art musulman les fondements de son 

esthétique. Par quête de l’harmonie, le Maroc moderne n’a pas favorisé la mode de l’industrialisation 

au détriment de ces autres activités culturelles et socioéconomiques dont fait partie l’artisanat. 

Les artisans, tout en maîtrisant l’ensemble des éléments décoratifs légués par l’art de l’Occident 

musulman, ils l’ont réinterprété, et ce dans le but d’une revivification qui n’en garde pas moins 

son éclat séculaire. C’est ainsi que le géométrique, le floral et l’épigraphique, combinés ensemble, 

ont dégagé un tonus certain et un sens de la réadaptation, d’une véritable renaissance des arts 

traditionnels.

     

 Ces portes de la Mosquée Hassan II à Casablanca caractérisent  
 le savoir faire traditionnel Marocain

Pour rappel, certains matériaux introduits en Andalousie ont été empruntés aux arts mésopo-

tamiens, byzantins, sassanides ou hellénistiques. C’est ainsi que les arts du bois et du plâtre 

sculpté, qui ont connu depuis le IX siècle une carrière brillante au Maghreb, sont probablement 

un apport de la Mésopotamie, alors que la mosaïque qui a donné le fameux zellige est proba-

blement un héritage de la Grèce antique.

Il en est de même des éléments architecturaux comme l’arc outrepassé qui a été employé lors 

de la première période Omeyyade en Andalousie et en Tunisie, ou encore des autres motifs et 

formes antiques qui nous sont parvenus par l’intermédiaire de l’Égypte. Citons, entre autres, la 

calligraphie coufique écriture angulaire et hiératique qui doit ses éléments à la flore et qui 

laisse une place évidente à un net géometrisme. Dans ce dernier cas, la présence de versets 

coraniques dans les édifices affirme le caractère foncièrement islamique de cette forme de 

décoration.
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1.1 Le Minaret, une illustration parfaite d’un savoir faire séculaire

Le minaret de la mosquée Hassan II de Casablanca rappelle à bien des égards la tour de la grande 

mosquée de Damas (début du VIII siècle) et la grande mosquée de Cordoue. La principale inno-

vation réside dans l’emploi de mailles de Travertin Roudani. Cette matière décorative a remplacé 

la brique dans la construction du minaret Sévillan et même la pierre taillé du Minaret de la mos-

quée Hassan à Rabat.

     

 Travail du zellige et de la maille de Travertin Roudani sur le Minaret de la Mosquée Hassan II, Casablanca

1.2 La mosquée Hassan II, malgré sa splendeur est-elle en danger25

Il y’a une menace d’écroulement qui guette ce monument. Il s’agit d’un problème relatif à une 

dalle pompier, c’est une partie de l’esplanade qui à subi un décollement du béton. Ce n’est pas 

l’ensemble de la mosquée qui est touché certes, mais son esplanade a été fermée pour une bonne 

période au public, bien que la communauté urbaine de Casablanca déverse annuellement une 

enveloppe de trente millions de dirhams a l’agence urbaine pour son entretien.

Les usures observées sur les infrastructures de base de la mosquée ne concernent qu’une partie 

de l’esplanade surplombant la mer. Bouygues construction est dans une mauvaise posture puisque 

les fissures et les dégâts se sont aggravés et par conséquent sont devenus flagrants. Ce qui est 

clair c’est l’urgence de l’intervention pour limiter les dégâts. Au début il s’agissait de colmater 

25 Extrait du livre “Architecture Traditionnelle Méditerranéenne” – Chapitre 3: Les arts de bâtir, les techniques et les hommes, Ce projet est financé 
par le programme MEDA de l’Union Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement la position 
de l’Union Européenne ou de ses Etats membres.
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les brèches visibles et faire les retouches nécessaires. Les assureurs avaient accepté de payer 

mais très vite, ils ont changer d’avis.

Il s’avère que les dégâts qui ont affecté la mosquée sont beaucoup plus importants qu’il n’y 

parait. Par conséquent les assureurs commandent un rapport dressant l’état des lieux, établissant 

la nature des travaux en vue de raccommoder les failles. Pour cela, il faut d’abord déterminer les 

causes de cette dégradation.

Après quelque temps d’investigations, un rapport établi que le danger est alarmant. La première 

hypothèse qui vient à l’esprit c’est la dégradation parfaitement visible des piliers et des caissons 

de coffrage qui serait due aux effets conjugués des intempéries et de la force de la houle. Autre-

ment dit, les dégâts subits par la mosquée Hassan II seraient l’œuvre de la nature. Si c’est le 

cas, les assurances s’en trouveront dégagés de toutes responsabilités puisque le contrat de garantie 

sur dix ans ne prévient pas d’indemnisation pour causes naturelles. Bouygues serait ainsi tenu 

par son engagement de constructeur à couvrir toutes les dépenses de restauration quelque que 

soit le coût. C’est pour cela que Bouygues s’acharne à contester toute conclusion incriminant les 

effets de la nature. En attendant, il est nécessaire de construire une jetée pour freiner les effets 

de la houle, ce qui était prévu par Bouygues dans le cahier des charges initial.

A ce problème il y a deux hypothèses:

• Refaire les caissons en mettant plus de béton spécial que d’acier;

• Reconstruire la mosquée sur une plate forme en béton ce qui est impensable.

Or, compte tenu de ce triste constat, on peut clairement s’interroger pour savoir si des mesures seront 

prises à temps pour éviter une éventuelle catastrophe humaine, sachant que le parvis de la mosquée 

peut accueillir quatre-vingt mille personnes à lui seul et la salle de prière vingt-cinq mille.

2.  Les hommes, des compétences vivantes, «un maçon pour  
la région»26

Une étude menée sur la question par le groupe CORPUS, et a révélé 3 indications:

1.  Les frontières des métiers traditionnels du bâtiment – en déshérence – caractérisent beau-

coup de petites spécialités séparées. C’est une tendance; elle a surtout sa réalité lorsqu’une 

très forte technicité est requise. Parallèlement, on observe que si des techniques simples 

26 Un maçon pour la Méditerranée; Extrait du livre “Architecture Traditionnelle Méditerranéenne” – Chapitre 3: Les arts de bâtir, les techniques et 
les hommes. Ce projet est financé par le programme MEDA de l’Union Européenne. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent 
pas nécessairement la position de l’Union Européenne ou de ses Etats membres. 
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constituent la pratique locale, le même individu en maîtrise de nombreuses et devient le 

constructeur quasi unique de la maison.

Première réponse: pour l’exercice de la réhabilitation, il est pertinent non pas de reconstituer les 

micro spécialités étroites mais plutôt de s’orienter vers un profil élargi qui embrasse un maximum 

de capacités détenues par un seul professionnel. Ceci afin de répondre à la demande multiforme 

du marché: depuis les interventions réparatrices de petite échelle jusqu’à la réfection d’ouvrages 

mobilisant une vaste gamme de techniques et matériaux.

2.  Dans la construction contemporaine, on peut affirmer qu’il n’y a pas de crise définitive de 

la compétence. Dans chaque Bassin d’emploi, on peut trouver le ou les hommes de métier 

porteurs d’un savoir-faire traditionnel. Rares ou âgés, sûrement; mais disparus, non. Ils 

sont identifiables et mobilisables dans un réseau de transmission pour autant que l’on s’y 

intéresse rapidement27.

«Connaître un métier de constructeur et vouloir l’ouvrir à une poly compétence sont deux clés de 

l’adaptation d’un professionnel à la réhabilitation du bâti ancien».

3.  L’intervention sur le parc ancien ne fait pas appel à de nouveaux professionnels spécialisés 

sur le patrimoine, mais au corps professionnel généraliste présent sur le marché. Il nous 

faut donc évaluer si ce corps est susceptible, sur base de ses compétences actuelles, de 

se réapproprier les savoir-faire nécessaires à l’entretien et à l’adaptation d’un habitat de 

nature technique traditionnelle.

Pour introduire des segments de spécialité en «techniques traditionnelles», il suffirait d’assembler 

trois principes: avoir une technicité large, disposer d’une expérience en traditionnel ou être intégré 

à une entreprise, pour réunir en un profil unique l’intervenant ouvrier adapté au bâti ancien.

Afin de cadrer le profil et la formation d’un homme de métier destiné à intervenir sur le bâti 

ancien, CORPUS a utilisé le système du «référentiel professionnel». Il met en correspondance 

deux approches parallèles:

• les tâches, les fonctions tenues par cet homme de métier dans le cadre de son emploi, ainsi 

que son niveau d’autonomie,

• les capacités détaillées et les compétences composées qu’il doit acquérir pour satisfaire aux 

tâches qui lui seront confiées28.

27 Certains pays membres du réseau CORPUS ont listé ces «hommes ressource» avec le souci de pouvoir les mobiliser dans des initiatives de 
transmission à des plus jeunes, dans tout cadre de formation à imaginer.

28 Un référentiel complètement renseigné est également l’occasion d’indiquer les systèmes et limites d’acquisition du savoir, les formules 
d’apprentissage, de contrôle et d’évaluation des savoir-faire pratiques qui permettent d’atteindre les capacités visées. 
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Au profil professionnel correspond un niveau de compétence. L’analyse en région méditerranéenne 

conduit à le positionner à un niveau courant. C’est-à-dire ni au sommet de l’excellent spécialiste, 

ni au bas de l’échelle de l’ouvrier trop peu qualifié.

Les questions de la compétence, de la capacité des hommes de métier à s’inscrire dans une con-

tinuité technique et culturelle posent évidemment la question de leur formation – qui serait le 

mot moderne pour désigner le système d’acquisition des savoirs et savoir-faire.

La formation à l’intervention sur le bâti ancien est défaillante en Méditerranée. D’une part en 

termes quantitatifs: les pôles de formation spécialisée sont très peu nombreux au regard de l’enjeu 

culturel et de l’activité du marché. Mais aussi au plan qualitatif du fait d’une tendance qui ramèneMais aussi au plan qualitatif du fait d’une tendance qui ramène 

l’architecture traditionnelle à une somme de particularités techniques et non pas à la fabrication 

d’une oeuvre bâtie considérée comme un tout. Si la formation maîtrise – efficacement d’ailleursSi la formation maîtrise – efficacement d’ailleurs 

– les techniques ancestrales, et autorise par conséquent à réaliser de manière satisfaisante, elle 

n’agit que très peu sur la globalité de l’acte de construire, sur la qualité finale de l’oeuvre ache-

vée29. Faut-il s’en étonner?Faut-il s’en étonner?

La formation est un outil, elle est en relation avec une commande. Elle n’a pas de mémoire, elleElle n’a pas de mémoire, elle 

répond à la dynamique du moment. Or, à ce jour, la pression sociale n’a manifestement pas généré 

l’émergence d’une série de lieux de formation qui s’attacheraient à constituer une offre face à 

une demande ciblée sur les particularités d’un bâti ancien à respecter en tant que tel.

De plus, dans tous les États la collectivité publique s’est substituée aux corporations ou profes-

sions pour l’apprentissage. Le marché s’étant orienté vers la production de logements, massive 

et en techniques modernes, depuis une cinquantaine d’années, le monde des métiers a dû faire 

son adaptation, il n’a plus eu besoin de nourrir les jeunes de leur tradition constructive locale, 

il a laissé vieillir l’effectif des ouvriers formés à l’ancienne, qui deviennent aujourd’hui seuls 

dépositaires du capital d’une culture technique traditionnelle.

Il reste encore suffisamment de ces hommes pour qu’ici et là on sache, retrouver des gestes, 

matériaux, pratiques lorsqu’une demande claire de ce type de compétence est exprimée, mais de 

façon très inégale entre les différents pays du Maghreb.

Le fait par exemple que les règles de l’art de la construction traditionnelle soient peu ou pas du 

tout matérialisées par l’écrit nous démontre combien est utile un code de référence, capable de 

29 La question de la qualité du préexistant est complexe: ce qui la constitue, est-ce l’espace ou le volume? Est-ce le raffinement d’une architecture 
savante ou la saveur d’une plus modeste architecture sans architecte? Est-ce simplement l’ancienneté de l’immeuble et la poésie conférée par 
son âge? Est-ce le soin apporté aux ouvrages par le constructeur tel qu’ils satisfont encore efficacement à leur fonction (faut-il changer une 
fenêtre de deux siècles et demi qui fonctionne encore) ? On pourrait dire différemment: qu’est-ce qui force le respect? Ou bien: quelle purge, 
mutilation, substitution serait dommageable? Ce raisonnement par défaut fonctionne assez bien dans un domaine où la subjectivité pèse lourd, 
où il faut privilégier une interprétation juste de ce que le support évoque, impose.
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dire la bonne méthode et pourquoi celle là, de fixer le degré de qualité qui doit être atteint, 

d’encadrer le contrôle de résultat. Cette fonction existait en Afrique du Nord sous la forme d’unCette fonction existait en Afrique du Nord sous la forme d’un 

homme représentant l’autorité professionnelle: «El Amin».

L’enjeu est que le bâti traditionnel, qui a conquis un rang patrimonial – intérêt, savoirs, respect 

ou parfois protection –, sache se doter d’un corpus d’évaluation de la qualité qui procède davan-

tage d’un consensus socioprofessionnel, beaucoup plus efficace, que de règlements.

Marginalisés, retraités âgés ou simplement rares, les hommes de métier héritiers de nos arts de 

bâtir sont quelquefois les « hasards survivants » d’une tradition qui ne se régénère plus naturel-

lement. Ces compétences fragiles parce que peu représentées, certains pays cherchent à les capter,Ces compétences fragiles parce que peu représentées, certains pays cherchent à les capter, 

les intégrer et les entretenir au sein de leurs services de restauration des monuments (Grèce, 

Chypre, Tunisie et Maroc)30.

De la même manière, il est intéressant de considérer à quels profils profitent en majorité les for-

mations supérieures qui traitent du patrimoine architectural? Généralement pour des options de 

spécialités, mais à destination de concepteurs, de chercheurs ou de gestionnaires. En d’autres 

termes, il n’ y a pas de formations à destination du monde ouvrier, ou de celui qui agit aussi 

avec ses mains. Les responsables de la formation et de l’éducation au Maghreb, du primaire au 

supérieur, quand ils privilégient la diffusion d’un savoir organisé relatif au patrimoine, ils le font 

pour leurs élites de décideurs, sans voir la nécessité de s’adresser au monde des métiers, princi-

paux responsables du parc ancien.

Avec la réforme du système de formation sur le plan universel, selon le concept «La formation 

tout au long de la vie» est par nature un outil souple, à l’écoute du milieu de l’entreprise, de 

son ajustement permanent à l’orientation du marché, qui invente au jour le jour de nouvelles 

formules d’apprentissage et d’accompagnement des professionnels. Rapide et créatif, innovant et 

mobile, le monde de la formation continue est sans nul doute la chance de coller au terrain des 

évolutions quotidiennes. En s’adressant aux professionnels actifs, il sait travailler simultanément 

auprès des acteurs de la commande, de la conception et de l’exécution, et par conséquent boucler 

de façon cohérente toute une filière depuis la prescription jusqu’à l’échafaudage31. C’est uneC’est une 

première esquisse d’une approche globale des besoins en formation des acteurs32.

30 Dans le même état d’esprit, l’école de tailleurs de pierre de Tinos en Grèce forme des ouvriers absorbés par l’atelier de restauration du Parthénon, 
par conséquent école purement interne au Service des monuments historiques.

31 La formation continue sait aussi mettre en présence par exemple architectes et artisans qui ont toujours besoin de mieux combler le fossé entre 
le papier des uns (plans, descriptifs…) et le chantier des autres.

32 De nombreux pays partenaires de CORPUS cherchent à mettre en place des dispositifs intégrés de formation continue qui établissent des pas-
serelles entre les différents acteurs de l’acte de réhabilitation. La Turquie est à la pointe sur cette réflexion avec des articulations entre les 
ministères de la Culture, de l’Éducation (écoles professionnelles), des Affaires intérieures (collectivités territoriales), des Travaux publics, avec 
les universités (architectes et ingénieurs), l’ordre des architectes et les municipalités.
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A Arqueologia e o Estuque

Lino Augusto Tavares Dias

A Arqueologia e o Estuque é o título apresentado no programa deste congresso.

Quando recebi o convite entendi o desafio como sinónimo da seguinte pergunta: na perspectiva 

do arqueólogo qual é a importância do estuque?

Tentarei expressar a minha opinião mas, porque esta minha intervenção foi preparada para um 

conjunto de especialistas que, apesar dessa condição, não são, maioritariamente, arqueólogos, 

procurarei desenvolvê-la sem recurso a esquemas demasiado técnicos e específicos da 

arqueologia.

Todos estamos conscientes que as sociedades actuais vivem obcecadas pela evidência e pela 

inteligibilidade das memórias. Todos os dias buscam-se caminhos para as “dialécticas da contem-

poraneidade”, procurando valorizar e divulgar os valores patrimoniais para distintos públicos.

Nós não somos excepção. Todos procuramos fruir a memória, torná-la evidente.

Defendo que a memória evidente é aquela que podemos reconhecer pelos sentidos, entendida 

como estratigrafia de marcas que o homem deixou de si no lugar em que esteve.

Mas diariamente debatemo-nos com a memória reconstruída, que é aquela que nos é propiciada 

pela investigação, nomeadamente a arqueológica, que faz “crescer o património”, “construir o 

passado”.

Julgo que a melhor forma de responder ao desafio que a organização do congresso me colocou 

é “apresentar o percurso de um fragmento de estuque desde que é exumado em escavação arque-

ológica até à reconstituição final”.

Para usarmos a terminologia que apontei, proponho que façamos uma “caminhada” que parte da 

memória evidente até chegarmos à memória reconstruída.

É isto que proponho que observemos.

Como motivação para a abordagem do papel do estuque para o arqueólogo, proponho que obser-

vemos uma pintura de Théodore Chassériau, actualmente depositada no Musée d’Orsay, em Paris.
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Certamente que Théodore Chassériau, ao pintar em 1853 o Tepidarium das Termas, em momento 

de uso exclusivamente feminino, procurava, em pleno século XIX, expressar uma das formas 

como as sociedades recordam, neste caso através da imagem, neste caso pintura a óleo sobre 

tela.

Como já apontei, apesar da evidência que mostra a imagem, o arqueólogo trabalha sempre com 

conceitos de memória mais abrangentes. O arqueólogo deve salientar a necessidade de 

 reconhecermos a memória, tantas vezes tornada mais evidente depois de longas tarefas de 

reconstrução.

Ao olharmos este Tepidarium romano pintado por Chassériau, para além da exuberância da dama 

que domina a cena, torna-se evidente a quantidade de mulheres que se secavam depois do banho 

quente, a especificidade dos seus vestuários, o espaço abobadado do interior da sala, a iluminação 

difusa embora directa por óculo no tecto e, fundamental, o tipo de decoração requintado das 

paredes e abóbadas, salientando os estuques decorativos deste tepidarium.

Podemos levantar um primeiro conjunto de questões:

Esta pintura mostra com alguma verdade a arquitectura de termas romanas?

Apesar de Chassériau ter visitado Pompeia, a decoração interior em estuque tem veracidade?

É cópia fiel ou teve alguma imaginação do autor?

Esta sala, tal como é pintada, poderia existir noutra zona do Império?

Podemos, ainda, levantar um segundo conjunto de questões:

Poderá o arqueólogo contribuir para o esclarecimento das questões levantadas?

Qual o seu contributo para a reconstrução certificada da memória; daquilo que denominei 

“memória reconstruída”?

Constatamos que Théodore Chassériau pintou com pormenor o interior da sala do tepidarium.

Também já constatamos que foi influenciado pelas descobertas de Pompeia, muito divulgadas no 

século XIX.

Porque estamos num encontro sobre estuque, do interior desta sala saliento dois pormenores:

 • um fragmento de estuque que liga a parede do fundo com uma das paredes laterais;

• alguns elementos decorativos da banda em estuque que liga a parede vertical ao arranque 

da abóbada.
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Destes dois fragmentos agora retirados do quadro faremos uso no final da comunicação.

Se regressarmos à observação do quadro e não nos vincularmos exclusivamente ao que conhecemos 

de Pompeia, podemos questionar:

 Qual foi o suporte científico para a reconstituição?

 Quem informou Chassériau?

Para o arqueólogo a reconstituição, entendida como ajuda para a reconstrução da memória, 

suporta-se no achado.

Entendemos “achado” como “o fragmento que permite, viabiliza, desafia, encaminha a construção 

do raciocínio” para que possam ser propostas eventuais soluções, entendidas como “memórias 

reconstituídas cientificamente suportadas”.

Como já afirmei, para o arqueólogo tem muita relevância “o achado”, especialmente quando 

obtido em contexto estratigráfico.

Exemplifico, por comparação, com dois distintos tipos de achado que podem ajudar a avaliar a 

quantidade e qualidade de informação que nos transmitem.

Suporto os exemplos que apresento nas escavações arqueológicas de Tongobriga, cidade romana 

que investigo há mais de 20 anos.

Podemos hoje dizer que esta cidade integrou com os imperadores da dinastia Flávia, com Trajano 

e com Adriano, no final do século I e no início do século II d. C., a macroestratégia de ordena-

mento e de construção da “paisagem produtiva” da bacia hidrográfica do rio Douro e do Noroeste 

Peninsular, com profunda incidência política, económica na província da Tarraconense, separada 

da Lusitânia pela fronteira administrativa que era o rio Douro.

O espaço urbano de Tongobriga no século II d. C. ocupava cerca de 30 hectares, fora dos quais 

identificamos uma necrópole de incineração tardia. O “fórum bloco” com cerca de 10.000m2 

reunia os espaços comerciais cobertos, a praça central, o templo e a basílica. Junto do fórum 

foram construídas as termas públicas, as quais subalternizaram um balneário pedra formosa 

que lhe era anterior. As áreas habitacionais abrangiam cerca de 10 hectares, onde predominavam 

as domus, algumas com impluvium. As observações aéreas e trabalhos de escavação permitem 

identificar os espaços onde podiam ter existido o teatro e o circo, este já fora do perímetro 

da cidade.

Depois desta breve apresentação enquadradora da cidade, observemos os dois achados que quero 

salientar, comparando a quantidade e tipo de informação que podem propiciar ao arqueólogo.

A ARQUEOLOGIA E O ESTUQUE
Lino Augusto Tavares Dias
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O primeiro exemplo de achado foi identificado nas escavações realizadas em 2006. Localizamos 

uma segunda necrópole. Nela, salientamos uma peça cerâmica aparentemente cheia de terra.

Um exame radiológico, uma tomografia axial computorizada, como de uma estrutura craneana se 

tratasse, permite observar os pregos que poderiam pertencer à padiola de incineração; uma fíbula 

romana que permite datação, fragmentos ósseos humanos que estão ainda em estudo antropoló-

gico. A peça cerâmica pode, assim, ser denominada de urna funerária.

Apesar da peça ficar intacta depois destes exames preliminares, podemos, também, desde já, 

confirmar o rito de incineração, reconhecer a arquitectura de enterramento, identificar o tipo de 

fivela que o morto usava no vestuário e, com isso, datar post quem o momento do enterramento. 

Poderemos, ainda, depois do estudo antropológico que decorre, vir a obter informações sobre 

características do morto.

Observemos o segundo exemplo de achado.

Em 1986 e 1987, nas escavações do edifício das Termas públicas, recolhemos vários fragmentos 

que identificamos como sendo estuques romanos.

E desde logo a pergunta: estuques romanos porquê?

Romanos porque o enquadramento estratigráfico nos indicava a cronologia. Estuques porque 

designamos como tal todos os revestimentos e as decorações em relevo executados com arga-

massas nos edifícios.

Proponho que sigamos o percurso de investigação destes fragmentos de Tongobriga, como fizemos 

sumariamente com a peça da necrópole.

Aparentemente estes fragmentos de estuque não transmitem a quantidade e qualidade de infor-

mação que obtivemos no achado da peça cerâmica recolhida na necrópole e sujeita a TAC.

Estes estuques foram recolhidos em estratigrafias do ambiente de ruína em que encontramos o 

edifício, caracterizando-se pela existência de grande quantidade de distintos tipos de tijolo, 

pedaços das placas (suspensurae) dos pavimentos que identificamos com as salas aquecidas, do 

tepidarium e do caldarium, bem como quantidade assinalável de argamassas claras, beijes, muito 

deterioradas.

Assume aqui particular relevância aquilo que denominamos de registo arqueológico, que resulta 

do rigor da observação em escavação e da qualidade da informação transmitida no suporte 

escrito, em desenho e em fotografia. Depois, a conjugação do registo arqueológico com a análise 

macroscópica dos fragmentos, conjugando também com o desenho das marcas de cimentação e 

com outros elementos recolhidos, podemos concluir que são estuques de boa qualidade de fabrico 
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e que os operários estucadores que os fizeram eram meticulosos e cuidadosos nas decorações e 

nos acabamentos.

Para os ensaios de reconstituição assumem especial oportunidade os diversos tipos de tijolo 

recolhidos, os vestígios de vincos de cimentação deixados em paredes e os cimentos.

Todo este conjunto de informações permite-nos fazer exercícios de reconstitução, suportados em 

lógicas da engenharia de construção e da arquitectura da época.

Pela gradualidade da reconstrução podemos perceber as técnicas de construção, as técnicas de 

acabamento de interiores e a conjugação dos estuques das paredes com os opus fabricados para 

os pavimentos das distintas salas do edifício das termas.

Podemos também perceber que o molde dos estuques de Tongobriga seguiu técnicas vulgarmente 

usadas na construção romana noutras regiões do império; quase diria em todo o mundo romano.

Os arqueólogos podem e devem avançar um pouco mais no aprofundamento das questões.

Podemos, por exemplo, questionar:

A existência deste tipo de estuques de qualidade nas termas de Tongobriga pode ter alguma 

razão especial?

Julgo poder responder que representa a qualidade construtiva que foi dominante em Tongobriga.

Representa também o requinte do pormenor construtivo. Poderá também expressar o luxo que 

era a fruição das termas, apesar da vulgaridade do seu uso quotidiano.

De salientar o facto da construção dos edifícios públicos se concentrar numa época em que o 

Império estava a atingir o seu auge territorial, no início do século II d.C.

Podemos dizer, por exemplo, que a cidade de Tongobriga terá começado a ser construída cerca 

de dez a vinte anos depois de Pompeia ter sido destruída pelo vulcão em 79 d.C. e que o fórum 

de Tongobriga foi construído cerca de 100 anos depois do primeiro fórum de Conímbriga, cidade 

a sul do Douro, já na Província da Lusitânia.

O trabalho de reconstituição dos espaços arquitectónicos é-nos propiciado pelos resultados da 

escavação arqueológica e os fragmentos de estuque recolhidos nessa escavação permitem-nos 

reconhecer a qualidade da mão-de-obra dos construtores, mas também apreciar o gosto e, até 

perceber o requinte da vida quotidiana incutida em Tongobriga.

O caldarium das termas desta cidade tinha as paredes revestidas com estuque beije, com decoração 

em relevo constituída por imitação de elementos vegetais feitas com espátula sobre a massa 

fresca.

A ARQUEOLOGIA E O ESTUQUE
Lino Augusto Tavares Dias
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Esta decoração é evidente nas zonas de ligação entre a parede abobadada e a vertical, com muita 

probabilidade sobre a zona da banheira localizada no lado norte da sala.

As paredes verticais estavam também revestidas com estuque beije, sobre o qual estavam aplicados 

elementos decorativos com vários motivos. Encontramos motivos que imitam conchas feitas com 

molde e outros que são semiesféricos, sempre aplicados em relevo sobre o estuque liso do reves-

timento. As condições de aplicação dos elementos decorativos e os graus de aderência são 

diversificados, encontrando-se acabamentos muito bem terminados e outros que parece terem 

sido feitos já com as argamassas em fase de secagem.

Depois de observarmos as reconstituições obtidas nas termas de Tongobriga, estamos em condições 

de comparar com os fragmentos que salientei na pintura, do século XIX, do Tepidarium de 

Chassériau.

As semelhanças são evidentes.

Num exercício mais alargado poderíamos também comparar com os muitos exemplos que estão 

referenciados no espaço do Império e encontrar semelhanças constantes.

Em Arqueologia, apesar dos métodos científicos e dos apoios laboratoriais que usamos, o método 

comparativo é, também, muito utilizado.

Do Eufrates ao Atlântico e das fronteiras germânicas ao deserto do Sara, homogeneizou-se a vida 

urbana, identificada nos dias de hoje pelo edificado sumptuoso ou, tão só, por vestígios aparen-

temente insignificantes como os pedaços de estuque.

A análise diferenciada e complementar que o arqueólogo faz das informações propiciadas, no caso 

que temos vindo a analisar, especificamente o achado da necrópole e dos materiais nela deposi-

tados e o achado dos pedaços de estuque, podemos concluir que em pleno século II d.C. sentia-se 

em Tongobriga o período de globalização da qualidade, do gosto, da moda entre as classes diri-

gentes do Império, quer ao nível da arquitectura dos edifícios, quer ao nível da decoração dos 

espaços interiores de edifícios públicos quer no modo de usufruir o quotidiano.

Podemos dizer que o romano, através da construção dos edifícios públicos nas cidades que criava, 

impunha uma disciplina regulamentadora e normalizadora que transparecia para o dia a dia do 

cidadão, mesmo numa cidade situada na periferia do Império.

Chassériau poderia ter pintado o mesmo tepidarium em Tongobriga.

Para chegarmos a esta conclusão, foram determinantes os fragmentos de estuque que recolhemos 

em escavação arqueológica em 1986 e 1987 nas termas públicas em Tongobriga.
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Afinal, tudo isto é mais simples do que aparentemente parece…

 fig 1 Caldarium com reconstituição.

    

 fig 2 Estuque liso da abóbada  fig 3 Estuque liso da abóbada do caldarium. 
 do caldarium. 

    

 fig 4 Estuque liso da abóbada do caldarium.  fig 5 Fragmento decorado de estuque doragmento decorado de estuque do caldarium.

A ARQUEOLOGIA E O ESTUQUE
Lino Augusto Tavares Dias
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 fig 6 Fragmento decorado de estuque doragmento decorado de estuque do caldarium. fig 7 Fragmento decoradofig 7 Fragmento decoradoragmento decorado  
  de estuque do caldarium.

 fig 8 Fragmento decorado de estuque do caldarium.
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Artes Decorativas, Estuques e Ambientes 
Decorativos, em Portugal:  
Breve reflexão de conjunto

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa1

O estudo das Artes Decorativas representa, em Portugal, um domínio particularmente carente 

de reflexão teórica. Esta questão é tão mais pertinente quando, a nível dos estudos específicos, 

se sentem lacunas graves, resultantes do facto desta área, ou melhor, deste vasto agrupamento 

de áreas, não ter merecido por parte da Historiografia da Arte Portuguesa uma maturação de 

conjunto que contribua para um esclarecimento Do seu posicionamento científico, da sua estru-

turação e inter-relações resultarão certamente pontos de partida que muito poderão enriquecer 

estudos a realizar.

Pareceu-nos, pois, importante deixar aqui algumas ideias sobre o universo conceptual e artístico 

que envolve três conceitos diferenciados, mas articuláveis: as Artes Decorativas, os estuques e 

os ambientes decorativos. A perspectiva em que se realiza pretende representar somente uma 

visão objectiva e sintética, sem grandes academismos, sugerindo pontos de partida e de reflexão 

para futuro. Por isso, não se estranhe a opção por, em parte deste trabalho, se apresentar uma 

sistematização das proposições de estudo.

Esta interligação alcança muitos campos distintos de aplicação, contempla diferentes variantes 

histórico-cronológicas e reflecte inclusivamente as mentalidades que estiveram por detrás da sua 

concepção. A obra de arte não pode ser a única fonte de problematização neste domínio, pois 

encontra-se no centro de um enquadramento a montante e jusante, que a justifica e lhe confere 

uma perspectivação histórico-artística2. É a interacção entre a leitura individual e a de conjunto 

que justifica a reflexão em torno destas matérias, com vista a melhor compreender a importância 

absoluta e relativa das realidades artísticas em causa, tendo por pano de fundo o panorama cul-

tural português e as necessidades presentes da investigação científica.

1 Professor Auxiliar com Agregação da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa; Coordenador do Mestrado de Artes Decorativas da 
UCP. O Autor agradece a colaboração de Laura Castro, autora das fotografias apresentadas neste estudo.

2 Esta análise de conjunto dará origem ao livro que estamos a preparar, intitulado «Em torno das Artes Decorativas».
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1 – O conceito de Artes Decorativas

Se epistemologicamente se pode considerar ultrapassada a diferenciação entre Artes Maiores e 

Artes Menores3, na prática e para alguns dos agentes de reflexão das anteriormente designadas 

Artes Maiores esta divisão continua a fazer sentido. As artes decorativas permanecem numa espécie 

de limbo, até porque o seu próprio critério conceptual é pouco claro. Constitui uma espécie de 

ninho de gatos, em que se interligam realidades por vezes dificilmente agrupáveis. A esta questão 

voltaremos infra, com um ensaio de agrupamento – que mais se não pretende do que isso mesmo 

– das suas diversas áreas, com vista à constituição de uma base teórica de reflexão. No entanto, 

a utilização generalizada que vem sendo feita do conceito de Artes Decorativas dificulta a criação 

de novos termos para a respectiva revisibilidade conceptual. Outros tentaram, chamando-lhes 

Artes Utilitárias, Artes Aplicadas ou até Artes Sumptuárias.

Podemos considerar a divisão das Artes Decorativas em três grandes grupos:

A)   As artes decorativas móveis, incluindo expressões cerâmicas, como a porcelana, a faiança 

ou o grés; de ourivesaria, envolvendo a prataria e outros objectos em metais preciosos; 

mas também os metais não preciosos móveis, como as peças em bronze, estanho, ferro, 

latão, entre outros; o vidro; as encadernações; o mobiliário, tanto civil como religioso, não 

compreendido na categoria seguinte; e uma grande variedade de manifestações têxteis;

B)  As artes decorativas de integração arquitectónica, de que as grandes expressões em Por-

tugal são a talha, a azulejaria e o estuque. No entanto, existem ainda os guadamecis, 

as obras em metais não preciosos, nomeadamente em ferro ou bronze, e exemplares de 

mobiliário, essencialmente religioso, como os cadeirais. Colocamos sérias dúvidas na 

consideração da pintura mural decorativa e, em menor escala, dos trabalhos de parquet;

C)   As artes decorativas do ornamento humano, considerando essencialmente o traje (e seus 

acessórios) e a joalharia (de decoração humana ou da imaginária, a denominada joalharia 

devocional).

2 – Estuques e ambientes decorativos

No conceito de ambientes decorativos intervêm as distintas artes móveis e imóveis integradas 

que contribuem para a ornamentação de um espaço. Aliás, elas integram os diversos espaços 

interiores e até exteriores de um edifício, seja ele de habitação ou não. As várias artes entram, 

pois, em conjugação, quando se procede ao estudo de um ambiente decorativo. Este é ainda um 

3 Vd. o texto de MORRIS, William – As artes menores e outros ensaios. Lisboa: Antígona, 2003. 
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domínio muito carenciado de investigações em Portugal, sendo necessário proceder a uma leitura 

documental muito mais aturada e por regiões do País, de forma a poder concluir sobre a articu-

lação típica ou atípica entre as distintas áreas de Portugal continental e insular, no que envolverá 

igualmente a dimensão social e económica dos mesmos.

No âmbito das artes mais relacionadas com a envolvente arquitectónica, o estuque surge como 

uma das mais destacadas. É necessário averiguar se houve um programa de criação ou reforma 

integrado das distintas artes, de forma a apurar em que medida elas surgem ou não conjugadas. 

Assistimos à relação entre os estuques e a azulejaria, entre os estuques e a talha, nomeadamente 

em templos ou oratórios, entre os estuques e as madeiras, como as boiseries e o parquet do chão, 

mas também entre os estuques e as manifestações têxteis, como, por exemplo, as cortinas e as 

tapeçarias, entre os estuques e o mobiliário, nomeadamente o de aparato.

São igualmente importantes as relações entre os estuques e a pintura decorativa, seja ela mural 

ou sobre tela, integrada no ambiente ou até móvel, com as respectivas molduras, muitas delas 

cenograficamente realizadas. A primeiramente enunciada é até plenamente articulável com os 

estuques, podendo ser interdependentes.

3 –  A perspectiva socioartística de estudo das Artes Decorativas4

A análise do objecto artístico, condicionado ou não pela integração arquitectónica, deverá implicar 

uma leitura globalizante, envolvendo diversos aspectos que enunciaremos infra.

Não se pode pretender uma visão alargada de qualquer expressão artística, sem que se desenvolva 

uma tríplice perspectiva, facto por vezes negligenciado ou desvalorizado por alguns investigadores. 

Começando no conhecimento da própria obra da arte, a análise expande-se pela aferição de todos 

os condicionalismos da sua criação, rematando pela leitura atenta dos propósitos da clientela, 

seja ela especificamente considerada, ou então genericamente, como um sector do gosto vigente 

que pode ou não condicionar como pano de fundo a intervenção do artista, nem que seja ad 

contrario.

4 Uma primeira reflexão, aplicada à ourivesaria, foi nos nós desenvolvida em SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – A teoria socioartística aplicada 
à inventariação da ourivesaria em Portugal. In SOALHEIRO, João, coord. – Inventário: que futuro? Porto: Câmara Municipal de Vila Nova de Foz 
Côa, 2000, pp. 17-28; dele fizemos eco, por ocasião da prestação das provas de agregação, in SOUSA; Gonçalo de Vasconcelos e – Relatório sobre 
a disciplina ‘História das Artes Decorativas I’. Porto: [s.n.], 2006. Relatório das provas de habilitação ao título de agregado, na especialidade 
de História da Arte apresentada ao Departamento de Ciências e Técnicas do Património da F.L.U.P.. pp. 15-17.

ARTES DECORATIVAS, ESTUQUES E AMBIENTES DECORATIVOS, EM PORTUGAL: BREVE REFLEXÃO DE CONJUNTO
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
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No entanto, todas estas três fases encadeadas de leitura exigem uma especificação mais aturada:

 a) Caracterização do objecto artístico

Nela se há-de incluir:

• Forma (descrição minuciosa, com terminologia adequada);

• Estilo e gramática ornamental (estilo de época, de transição ou revivalismo);

• Natureza do objecto (civil/profana ou religiosa/sacra);

• Funcional (original ou derivada);

• Relação com objectos da mesma família funcional ou tipológica.

 b) Concepção e execução do objecto artístico

Situada a montante da execução do objecto, pode envolver:

• Debuxo (fontes – tratados, gravuras, desenhos, etc.)

• Origem da influência artística (dialéctica centro-periferia)

  I) De outras nacionalidades;

  II) De outras regiões do País;

  III) Metrópole/colónias.

• Autoria, sendo a execução

  I) Isolada;

  II) Em grupo (aprendiz, oficial, mestre).

• Artista versus artífice

  I) Valorização dos ofícios;

  II) Segredo dos ofícios;

  III) Estudo da biografia dos artífices.

• Inserção dos artífices nos ofícios

  I) Regimentos;

  II) Compromissos;

  III) Confrarias.

• Relações artísticas entre artistas/artífices
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c) Clientela e a história do objecto

Situada a jusante da execução do objecto, deverá ter em conta:

• Condicionantes da feitura:

  I) Encomendante

   1) Intervenção no objecto artístico

    A) Sugestão formal e decorativa;

    B) Mera cópia;

    C) Inclusão de simbólica (pessoal, familiar, etc.).

  II)  Comprador (mera aquisição)

• Fidelidades na relação artífice-clientela

• História dos objectos e objectos com História

  I) Proprietários (sucessão geracional dos proprietários);

  II) Petite histoire;

  III) Representações iconográficas do objecto artístico;

   IV)  Documentação (Arquivos nacionais, distritais, locais, institucionais, de família ou 

pessoais).

4 –  Os estuques e a investigação científica:  
que perspectivas?

É urgente desenvolver os estudos na área dos estuques, conquanto sejam perceptíveis alguns 

avanços, evidenciados pelos contributos presentes nas actas deste seminário. As técnicas encontram-

-se conhecidas, embora pouco divulgadas através de livros que contribuam para que a sua 

explanação possa chegar a determinados públicos apreciadores e ao ensino envolvente.

Na averiguação da produção nacional, em Portugal continental, ilhas atlânticas e, numa primeira 

fase, no Brasil, devem ser encetadas investigações que permitam, entre outros aspectos, saber se:

• Haverá diferenciações regionais entre as distintas produções?

• Haverá distinções entre estuques de espaço urbano e de espaço rural?

• Quais as principais influências estrangeiras observáveis na produção nacional e quais as 

formas da sua chegada?

ARTES DECORATIVAS, ESTUQUES E AMBIENTES DECORATIVOS, EM PORTUGAL: BREVE REFLEXÃO DE CONJUNTO
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa



~  104  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

• Porquês a opção pelas distintas soluções artísticas e decorativas, genérica ou especifica-

mente consideradas?

• Qual o papel concreto de Afife no desenvolvimento de diversas gerações de estucadores?

• Que ligação aos estuques brasileiros – o fenómeno da emigração e da imigração de estuca-

dores e da clientela?

Estas indagações, que devem ser solidamente baseadas em pesquisas de fontes manuscritas, ico-

nográficas e outras, implicam o estudo de:

• Oficinas e estucadores;

• Formação e influências estéticas;

• Motivos decorativos utilizados;

• Ligação a outras artes decorativas, integradas ou não na arquitectura.

A leitura de alguns motivos decorativos implicará a formação de um investigador de estuques que, 

para além dos conhecimentos específicos sobre a área, possua noções de iconografia e iconologia 

sacra e profana, dada a frequência com que surgem elementos a necessitar de identificação.

Devemos ainda insistir para que estes estudos, estruturados sob a forma de artigos científicos ou 

de dissertações e monografias, vejam a letra de forma, sendo publicados por editoras que possi-

bilitem a sua divulgação em Portugal e até no estrangeiro.
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            Fig. 1 – Capela da Ordem Terceira do Carmo, no cemitério de Agramonte, Porto.
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 Fig. 2 – Tecto da Capela da Ordem Terceira  Fig. 3 – Representação lateral de diversas alfaias e outras 
 do Carmo, no cemitério de Agramonte, Porto.  evocações, em painel lateral na Capela da Ordem Terceira  

do Carmo, no cemitério de Agramonte, Porto.

  Fig. 4 – Altar e decoração enquadrante, na capela da Ordem Terceira  
de S. Francisco, no cemitério de Agramonte, Porto.
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 Fig. 5 – Pormenor de motivo em parede lateral com panejamento evocativo  
do local (cemitério de Agramonte).

     

Fig. 6 – Pormenor de urna com manto,  Fig. 7 – Tecto da capela da Ordem Terceira de S. Francisco,  
evocativa do local  onde se encontra no cemitério de Agramonte, com a representação 
a capela (cemitério de Agramonte) dos símbolos da Paixão de Cristo.

ARTES DECORATIVAS, ESTUQUES E AMBIENTES DECORATIVOS, EM PORTUGAL: BREVE REFLEXÃO DE CONJUNTO
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Fig. 8 – Pormenor de medalhão e decoração estucada no salão de baile  
da Feitoria Inglesa, no Porto. 

Fig. 9 – Pormenor de capitel de pilastra no salão de baile da Feitoria Inglesa, no Porto.
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                    Fig. 10 – Painel lateral com decoração neoclássica, em, painel lateral do salão de baile   
da Feitoria Inglesa, no Porto.
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Metodologia para Reabilitação  
de Estuques Antigos

Hélder Coelho Cotrim

A reabilitação de estuques antigos exige um trabalho sistemático, no sentido de obter um 

conhecimento integral do contexto de actuação, não apenas para identificar as principais ano-

malias, mas também para seleccionar os materiais e as técnicas necessários à sua realização. As 

características dos elementos construtivos exigem, igualmente, a realização de acções sujeitas a 

um faseamento rigoroso, segundo um processo onde a observação assume papel fundamental na 

identificação e inspecção das diversas componentes do elemento estucado.

A ausência de trabalhos científicos na área dos estuques coloca dificuldades à sua reabilitação, 

pois impede o enquadramento objectivo dos aspectos envolvidos nesta matéria, nomeadamente 

sobre o modo mais adequado de abordar o problema enquanto um todo.

Em Portugal, não apenas escasseiam os trabalhos científicos no âmbito da reabilitação, mas 

também a investigação em torno da história artística, social e técnica dos estuques. Os docu-

mentos existentes resumem-se a alguns artigos e dois estudos de Flórido de Vasconcelos (1991, 

1997), a par de uma monografia sobre Afife, Viana do Castelo (Meira, 1945) e apontamentos dis-

persos em publicações de cariz regional, elaborados por pessoas com ligações familiares e afectivas 

àquela localidade, de onde são naturais muitos estucadores.

Se o panorama acerca da história do estuque é reduzido, a situação é ainda pior quanto à inves-

tigação de carácter técnico, constituindo-se o estudo de Ribeiro (2000) como um trabalho de 

relevo, apesar de não se encontrar publicado, a par de alguns artigos dispersos em revistas de 

especialidade, mas com reduzido relevo científico.

A reabilitação de estuques antigos tem sofrido os efeitos negativos deste contexto, no entanto, 

importa os intervenientes nestas acções interiorizarem que o sucesso de um trabalho de reabili-

tação desta natureza depende do seu enquadramento numa metodologia de intervenção rigorosa. 

Caso contrário, o potencial para se obter um mau resultado é muito elevado.

Com este artigo, analisam-se as fases da reabilitação, de acordo com a sua sequência, ao nível 

da investigação e da própria intervenção. Apesar do incumprimento de fases não ser o único 

factor a contribuir para o insucesso da reabilitação, é comum executarem-se trabalhos desta 

natureza, sem o completo conhecimento do contexto das anomalias e deste procedimento errado 
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resultam acções infrutíferas devido ao desconhecimento do contexto, à permanência de danos e 

à ocorrência de novos.

Para além dos aspectos mencionados, é ainda necessário o conhecimento das técnicas tradicionais, 

da história do edifício e das características dos materiais utilizados, tanto ao nível da composição, 

como da compatibilidade com as pré-existências.

É exigido aos diversos intervenientes a consciência de que uma reabilitação difere da execução 

de um novo trabalho pois no decurso da intervenção, as acções são efectuadas sob a análise 

permanente da situação construtiva dos elementos. Compreende-se, assim, como diversas tarefas 

devem ser realizadas segundo uma abordagem experimental e como em cada momento pode 

tornar-se necessária uma alteração do plano de intervenção previamente estabelecido.

Algumas matérias relativas às fases de intervenção de um trabalho de reabilitação podem encontrar-

-se em artigos dispersos e publicações técnicas da especialidade, designadamente:

• estudos de J. e N. Ashurst (1988) e Gárate (1999), com incidência em estuques antigos;

• estudos de Feilden (1982/2003), relativo a edifícios históricos;

• artigo sobre a reabilitação do Paço Episcopal do Porto, de P. A. Silva (2001); e

Em certos artigos de âmbito geral, é também possível encontrar informação pertinente, nomea-

damente nos seguintes:

• Mateus (1999), sobre o projecto e planeamento de intervenções;

• Vadstrup (2001), sobre ornatos exteriores em fachadas; e

• Faria (2002), sobre reabilitação de estruturas de madeira.

Aconselha-se também o visionamento do documentário da reabilitação do Palácio do Freixo (2003).

Em síntese, o método de intervenção adequado à reabilitação de estuques antigos, descrito nas 

páginas seguintes, deve enquadrar-se em quatro vectores fundamentais, segundo a sequência 

apresentada.

a)  levantamento e inspecção das condições de conservação;

b)  avaliação da informação recolhida;

c)  elaboração do projecto de restauro;

d)  decisão in loco.
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Levantamento e inspecção das condições do edifício

A primeira fase do processo de reabilitação de um edifício histórico consiste na observação, a 

qual deve efectuar-se de forma exaustiva, minuciosa e criteriosa, com vista ao conhecimento do 

objecto e dos mecanismos responsáveis pela sua degradação.

Neste âmbito, referem-se duas linhas de actuação: levantamento e inspecção. Certamente não é 

possível estabelecer uma separação clara entre ambos, mas entende-se que para cada um daqueles 

conceitos existem actuações e objectivos diferenciados.

Ao conceito de levantamento está associada uma investigação de carácter morfológico-construtivo, 

com recurso à observação directa, enquanto ao conceito de inspecção estão associadas acções 

passíveis de caracterizar o nível de degradação dos elementos e as condições de estabilidade em 

função das anomalias e do grau de incidência, recorrendo-se, normalmente, à quantificação e 

comparação de parâmetros de avaliação objectivos.

Em edifícios onde a observação foi descurada, é comum que durante a obra surjam situações até 

então desconhecidas, com implicações na solução de projecto, conduzindo geralmente à sua 

alteração e ao consequente acréscimo de custos e aumento do tempo da empreitada. De acordo 

com Cramer (1986), apenas o conhecimento exaustivo da obra permite uma actuação com vista 

a evitar imponderáveis.

O levantamento e a inspecção possuem ainda a virtude de constituírem o primeiro contacto dos 

arquitectos com os edifícios históricos, tornando-se uma excelente oportunidade para o conhe-

cimento integral do edifício.

As acções a desenvolver devem incidir nos vectores com importância na análise da situação geral 

do edifício, permitindo a sua caracterização construtiva. Importa que o levantamento e a recolha 

de informação incidam nas quatro áreas seguintes:

• histórica, com referência a intervenções posteriores à construção inicial;

• morfológica e compositiva dos elementos construtivos e decorativos, respectivamente;

• estrutural;

• construtiva.

METODOLOGIA PARA REABILITAÇÃO DE ESTUQUES ANTIGOS
Hélder Coelho Cotrim
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Levantamento

O levantamento de um edifício não deve limitar-se a uma descrição. Deve constituir-se como um 

documento de carácter analítico com a informação necessária ao completo conhecimento do 

objecto em estudo, onde para além do registo de técnicas construtivas e anomalias, devem anotar-

-se datas de elementos importantes, transformações do edifício, os materiais de construção e 

quaisquer aspectos que o artífice executou por decisão própria (Cramer, 1984).

Um levantamento minucioso contribui para um controlo de custos efectivo, na medida em que 

permite adoptar soluções que minimizam os factores imponderáveis, tantas vezes responsáveis 

por custos imprevistos, decorrentes de atrasos, alteração de soluções ou paragens na execução 

da obra.

O levantamento histórico consiste na recolha de informação relativa à evolução do edifício, 

nomeadamente ampliações, remodelações, acidentes, mudanças de proprietários e outra, tendo 

em vista a identificação de eventuais intervenções posteriores à obra inicial. Esta informação 

pode ser determinante para identificar movimentos diferenciais do edifício ou detectar vestígios 

de antigas intervenções ocultadas pela actual.

O levantamento morfológico e compositivo, por seu lado, é necessário para conhecer o desenho 

do elemento estucado, ao nível da simetria, da repetição e da forma (figura 1), entre outros e é 

essencial nos processos de reintegração de lacunas. Realiza-se com recurso aos métodos de levan-

tamento correntes e de mais fácil utilização, fotografia e desenho a escalas convencionais ou à 

mão levantada, com indicação de dimensões, registo de características formais, estilísticas e cro-

máticas (Cramer, 1986). Porém, sempre que se considere necessário, deve recorrer-se a meios 

técnicos mais sofisticados, desde a termografia ao uso de formas de energia não luminosa.

No campo da morfologia, devem registar-se: (a) a geometria dos elementos; (b) as lacunas eli-

mináveis através da cópia de outros elementos; (c) as lacunas em áreas em que a cópia é de 

reprodução difícil ou impossível; (d) a configuração do sistema de suporte do estuque.

Relativamente aos materiais e características do estuque, devem registar-se: (a) a composição; 

(b) o número de camadas; (c) a caracterização das pinturas existentes, nomeadamente se são 

originais ou repinturas, estado de conservação, natureza, cores e pigmentos usados.

Quanto às anomalias, devem registar-se: (a) as áreas húmidas; (b) os efeitos da humidade; (c) 

a existência de eflorescências e criptoflorescências e a respectiva configuração dos sais; (d) as 

áreas apodrecidas ou pulverulentas; (e) as fissuras (dimensão, localização e geometria); (f) as 

delaminações; (g) as lacunas; (h) a sujidade; (i) as manchas de origem biológica ou química; e 

(j) as manchas com origem em elementos de ferro.
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Por último, devem registar-se os efeitos de causas fortuitas e acidentais, nomeadamente: (a) 

intervenções inadequadas, devido ao uso de materiais incompatíveis ou a correcções grosseiras; 

(b) repinturas incorrectas; (c) infiltrações de água ocasionais e (d) efeitos resultantes de incên-

dios ou acções de vandalismo.

Os resultados do levantamento e as suas conclusões devem ser compilados num documento que 

constitui o ponto de partida para as acções posteriores, nomeadamente a inspecção e a elaboração 

do projecto de restauro, organizados segundo quatro vectores distintos: morfologia, materiais, 

anomalias correntes e efeitos de causas fortuitas. Esta informação é apresentada sob a forma 

escrita, desenhada e fotografada, no entanto, o registo desenhado é um dos mais importantes 

modos de efectuar uma abordagem científica do edifício (Cramer, 1984), seja qual for a investi-

gação a que se destina, histórica, construtiva ou apenas para executar obras de reabilitação.

Inspecção

Paralelamente ao levantamento, é essencial proceder a acções de inspecção, destinadas a para-

metrizar o estado de degradação dos elementos construtivos e o grau de incidência das anomalias. 

Numa inspecção, adoptam-se parâmetros que permitem a avaliação e quantificação objectivas, 

por comparação com a situação do objecto em estudo.

Para efectuar os trabalhos de inspecção adequados, é necessário estabelecer um conjunto de 

objectivos, enquadrados pelos motivos que determinam a análise das condições gerais ou espe-

cíficas do estuque (Gleeson, 2003), nomeadamente com as seguintes intenções, apesar de as 

inspecções resultarem de mais que um destes tópicos:

• reabilitar parte ou a totalidade do estuque;

• preparar um plano de manutenção;

• avaliar a extensão de danos espontâneos;

• orçamentar trabalhos diversos;

• identificar as condições construtivas ou materiais;

• desenhar, à escala, a ornamentação ou as características construtivas;

• registar fotograficamente a situação.

METODOLOGIA PARA REABILITAÇÃO DE ESTUQUES ANTIGOS
Hélder Coelho Cotrim
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O sucesso da reabilitação, segundo Feilden (1982/2003), resulta, em grande medida, da correcta 

selecção das técnicas adequadas a determinada investigação e da capacidade de interpretação 

dos dados, de modo a garantir a máxima fiabilidade na capacidade de decisão durante o processo 

de reabilitação.

Composições simétricas: diagramas 1, 3, 4 e 5.
Composições modulares: diagramas 6, 7 e 8.
Composição assimétrica e sem repetição de módulos: diagrama 2

 Figura 1. Diagramas de composição de tectos estucados.
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Particularidades dos estuques

A avaliação das condições de um estuque não pode incidir apenas sobre este revestimento e as 

suas propriedades intrínsecas, pois tendo como função primária ocultar e revestir os materiais 

constituintes de paredes e tectos, pode impedir uma completa percepção dos danos nos suportes 

e a respectiva extensão.

Todavia, sendo o estuque um material frágil, com reduzida capacidade de deformação, tem também 

a capacidade de testemunhar de forma expressiva algumas anomalias, nomeadamente as defor-

mações estruturais que actuam sobre o edifício, através da fissuração; a existência de entrada de 

água pela envolvente, através de manchas e empolamentos ou a existência de desenvolvimentos 

biológicos, igualmente através de manchas, sem contudo, revelar a origem dos danos.

Para efectuar uma inspecção objectiva, importa saber observar a parcela de danos ocultos nos 

edifícios antigos, que o estuque ajuda a revelar. Existem situações em que aquela inspecção exige 

o uso de técnicas de elevada complexidade, que recorrem a equipamentos dispendiosos e de uti-

lização difícil, como os que utilizam formas de energia não-convencionais como ultra-sons, 

radiações ionizantes e campos magnéticos.

Fases da inspecção

A inspecção tem como ponto de partida as pesquisas e inspecções iniciais, sendo posteriormente 

elaborado o plano da inspecção, onde se estabelecem as regras de execução das diversas acções, 

bem como os métodos e técnicas a utilizar. Por último, é elaborado o relatório da inspecção, 

descrito no subcapítulo dedicado à análise da informação recolhida.

Pesquisas e inspecções iniciais

A abordagem inicial dos problemas efectua-se através da inspecção visual, esclarecendo dúvidas 

motivadas pela análise dos documentos existentes. Esta inspecção permite, ainda, uma primeira 

aproximação às possíveis causas que originaram as anomalias e assim direccionar a inspecção 

numa determinada direcção e a identificação de aspectos acessórios que necessitam de prévio 

planeamento, como o acesso aos locais em altura, a zonas ocultas e em risco de ruína e outros 

de menor importância mas com potencialidade para dificultar o desenvolvimento do trabalho.
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Plano da inspecção

As informações existentes sobre o edifício possibilitam a preparação do plano da inspecção, o 

qual estabelece uma metodologia que permite maximizar a eficácia dos resultados e impedir o 

retorno ao local para confirmação ou recolha de dados incompletos ou inexistentes.

O plano da inspecção é o documento prévio onde se registam todas as condicionantes às opera-

ções de inspecção, nomeadamente restrições impostas pelo local, recursos necessários e dados 

a recolher, a par de uma estimativa do custo da inspecção.

Inspecção das condições

No caso dos estuques, podem variar entre uma simples observação e a utilização de equipamento 

sofisticado de análise electrónica. Contudo, desde o início da inspecção, é essencial conseguir 

interpretar as evidências expostas nos estuques, nomeadamente manchas, fungos ou bactérias e 

descolorações. No caso dos suportes, vestígios de poeiras resultantes de insectos xilófagos, odor 

de madeiras apodrecidas e a presença de fungos. Todos os sentidos devem, assim, ser utilizados 

na procura de pistas (Feilden, 1982/2003).

Através da inspecção visual, primeiro nível da inspecção, observam-se evidências, identificando-se 

defeitos visíveis, reveladores de anomalias ocultas, na maior parte das situações, designadamente 

danos em estruturas de suporte dos estuques, a relação entre o fasquiado e os revestimentos de 

piso ou cobertura, as condições das madeiras, o estado da fixação de ornatos, as condições da 

fissuração ao nível da configuração, disposição e ângulo, evidências de trabalhos mal executados, 

tanto iniciais como em operações de reabilitação, registando-se os aspectos bem executados, 

que assim podem contribuir para a definição da futura reabilitação (Feilden, 1982/2003).

Finalmente, ao nível das policromias, a inspecção interessa não apenas sob o ponto de vista 

artístico, histórico e arqueológico, mas também para efectuar os estudos necessários à sua rea-

bilitação, que envolve complexas acções de limpeza e restauro e que no caso de pinturas antigas 

cobertas por camadas de tinta recentes exige a remoção das camadas, de forma quase cirúrgica, 

em áreas delimitadas, designadas por janelas, de dimensão adequada para a visualização da 

policromia ou das composições decorativas (figura 2).

O segundo nível de inspecção, consiste no exame físico de impacte reduzido, ou seja, em acções 

que não deixam qualquer vestígio ou não provocam qualquer efeito adverso nas superfícies ou 

na ornamentação. Este exame constitui um complemento à inspecção visual, como é o caso da 

utilização de pancadas na superfície, para determinação da aderência de pedaços aparentemente 

destacados do suporte ou em delaminação.
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  Figura 2. Remoção de pinturas contemporâneas  
para inspecção de policromias ocultas.  
Palácio do Marquês de Pombal, Lisboa.

A utilização de uma inspecção manual permite, igualmente, determinar a consistência da orna-

mentação ou a eventual desagregação de pigmentos, em decorações policromas.

Num terceiro nível, surgem os ensaios não destrutivos, em virtude dos edifícios históricos apre-

sentarem menos de 10 % do seu material em condições de ser analisado por meio de observação 

directa (Feilden, 1982/2003), pois grande parte dos danos visíveis em estuques resulta de causas 

com origem nos restantes 90 %, ou seja, em elementos construtivos ocultos abaixo do nível do 

solo, no interior destes ou cobertos por revestimentos e decoração. Torna-se assim necessário 

efectuar investigações em locais ocultos e de acesso muito difícil, podendo a observação e análise 

ter de realizar-se no decurso da obra.

Segundo o autor, é neste âmbito que devem seleccionar-se os ensaios não destrutivos, de forma 

a não provocar alterações ou novos danos. Importa, no entanto, ter em atenção que grande parte 

destas técnicas de inspecção é dispendiosa e algumas são mesmo de difícil aplicação, porém, a 

sua adopção revela-se vantajosa em face de elementos de elevado valor patrimonial que não 

admitem qualquer dano, mesmo no âmbito da sua reabilitação.

A determinação de danos em zonas ocultas efectua-se com recurso a instrumentos de medição, 

de modo a identificar anomalias cuja eliminação necessita de intervenção física, nomeadamente 

a estabilização de suportes. São inspecções complexas e que podem envolver custos elevados. 

No entanto, pressupõe-se que não provocam qualquer dano sobre os elementos existentes. De 

entre as técnicas não destrutivas, refere-se a radiografia, a termografia e fotografia de infraver-

melhos, a ultra-sonografia, a magnetometria e a endoscopia, no entanto, estas técnicas têm como 

desvantagens o facto de necessitarem que os equipamentos sejam utilizados por profissionais 

com elevada experiência e dos dados que fornecem serem de interpretação complexa.

Estas técnicas não destrutivas são ferramentas utilizadas para responder a questões específicas 

e pontuais. Deve, contudo, ter-se presente que não existem substitutos para a experiência, 
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nomeadamente a observação e a compreensão dos resultados obtidos em inspecções efectuadas 

a muitos edifícios antigos.

Por último, recorre-se a intervenções de elevado impacte físico sempre que é necessário remover 

pequenas amostras de elementos construtivos para análise laboratorial, como é exemplo a extrac-

ção de carotes para verificação das condições construtivas e do estado das paredes. Estas operações 

devem realizar-se em locais o menos expostos possível e numa extensão estritamente necessária 

para efectuar a análise.

Nas situações onde se verifiquem danos muito elevados, pode também ser necessário remover a 

decoração deteriorada para posterior cópia ou recolocação.

Importa, ainda, no contexto da inspecção referir a monitorização de anomalias. A importância 

deste procedimento deve-se à multiplicidade de acções que influenciam o comportamento e a 

degradação dos elementos construtivos de um edifício histórico ao longo do tempo, tornando a 

monitorização do seu envelhecimento numa inspecção de extrema importância, no que respeita 

ao controlo eficaz da evolução das anomalias.

Neste contexto, a existência de relatórios anteriores permite avaliar a progressão das anomalias 

e ajudar na tomada de decisão (Feilden 1982/2003). Todavia, a progressão de certos danos apenas 

pode medir-se através de uma observação permanente, ao longo de determinado período. Esta 

acção envolve, assim, uma medição absoluta ou relativa que permita obter dados fiáveis, com 

capacidade de registar a progressão das variações dimensionais.

A monitorização permanente da evolução das anomalias permite compreender, mais eficazmente, 

as causas da decadência, permitindo estabelecer formas de actuação mais adequadas, segundo 

uma intervenção cingida ao essencial.

Registo da informação

À semelhança da informação recolhida nas acções de levantamento, também os dados da inspecção 

devem registar-se em documentos desenhados (plantas, alçados, cortes e desenhos de pormenori-

zação) e escritos (memória descritiva do desenvolvimento da inspecção e outros), os quais servem, 

em grande medida, para a quantificação rigorosa dos danos e da intervenção necessária.

Após a recolha e registo daquela informação procede-se à sua avaliação, de modo a estabelecer 

as estratégias de intervenção e uma estimativa dos custos envolvidos na reabilitação.
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Análise da informação recolhida

Nesta matéria, aconselha-se novamente a consulta de Feilden (1982/2003), pois assinala a ins-

pecção como uma acção essencial para a definição das futuras acções de reabilitação. No caso 

dos estuques, as anomalias testemunham os danos sofridos pelo edifício, ao nível da envolvente 

e das condições estruturais. Importa, assim, efectuar uma avaliação rigorosa dos dados recolhidos, 

para estabelecer os princípios da reabilitação de outros elementos.

Essa avaliação permite estabelecer o enquadramento geral e os critérios tendentes à elaboração 

do plano de intervenção, contribuindo para o estabelecimento de objectivos, a definição de fases 

e para a rentabilização dos recursos financeiros disponíveis. Pode ainda ser motivo suficiente 

para examinar a utilidade de métodos conhecidos e chamar a atenção sobre novas técnicas (Cra-

mer, 1984).

Embora o principal objectivo da reabilitação de estuques seja a restituição da sua estabilidade 

e características estéticas, as conclusões extraídas dos resultados da inspecção devem também 

permitir a anulação das anomalias existentes e prevenir a ocorrência de novas, através da adopção 

de processos e materiais sobre os quais não subsistam dúvidas quanto à compatibilidade com as 

condições pré-existentes, nomeadamente estruturais, químicas, materiais ou estéticas.

Por último, a avaliação deixa na posse dos diferentes intervenientes (promotores, projectistas e 

executantes) a informação necessária à correcta actuação, tendo em vista uma eficácia máxima 

nas diferentes áreas.

Resultados da inspecção

Os dados obtidos na inspecção constituem o ponto de partida para informar a decisão e estabe-

lecer a lógica global de intervenção, sobre a necessidade de actuação, inclusive em termos de 

prioridades.

A inspecção é um mecanismo metodológico. Neste sentido, deve ser elaborado um documento 

composto pela compilação e análise da informação, designado por relatório da inspecção. Este é 

acompanhado de propostas de actuação ou recomendações de qualquer outra natureza e, segundo 

Feilden (1982/2003), deve organizar-se nos seis capítulos a seguir indicados:

a)   relatório inicial, capítulo que consiste no registo de todas as anomalias e sua descrição, bem 

como na análise das condições construtivas do edifício; baseia-se na inspecção visual;
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b)   plano de manutenção, capítulo onde se estabelecem as prioridades de intervenção, em 

função do risco de degradação de determinados elementos;

c)   pesquisa histórica, capítulo que procede à análise das características históricas do edifí-

cio; efectua-se através de registo fotográfico e pesquisa bibliográfica;

d)   registo do estado geral do edifício, capítulo que descreve as condições do solo, dos níveis 

de humidade, etc.;

e)   análise estrutural, capítulo que descreve as condições estruturais do edifício e regista 

quaisquer estudos complementares que tenham sido realizados para o efeito;

f)   estimativa de custos das propostas de intervenção, capítulo destinado às entidades res-

ponsáveis pela gestão do edifício, para a devida avaliação financeira.

Com o plano de manutenção, consegue-se seleccionar as estratégias de intervenção, em função 

das particularidades das anomalias, comprovando-se novamente a importância dos estudos 

iniciais.

A propósito da potencial variedade de soluções, cita-se, a título de exemplo, o estudo desenvol-

vido por Henriques (2001) sobre a humidade em paredes. Nesse estudo, são classificadas diversas 

estratégias de intervenção, que oscilam entre intervenções de carácter provisório até intervenções 

de fundo, com incidência no reforço das características funcionais da envolvente, conforme apre-

sentado em seguida:

a)   eliminação das anomalias, com carácter provisório, sem tomada de medidas de fundo;

b)   substituição de elementos ou materiais afectados, em caso de situações de reabilitação 

difícil ou inviável;

c)   protecção contra agentes agressivos (por exemplo, os trabalhos da reabilitação da igreja 

de Cowdray House, segundo J. e N. Ashurst (1988));

d)   eliminação das causas das anomalias, a efectuar antes de qualquer operação sobre os 

estuques; e

e)   reforço das características funcionais dos elementos da construção, podendo envolver 

intervenções sobre outros elementos, que não o estuque ou o suporte.
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A importância do plano de manutenção

O plano de manutenção consiste num conjunto de recomendações destinadas a hierarquizar as 

prioridades de actuação, desde os trabalhos de execução imediata, até à indicação de situações com 

potencial para desencadear novos danos e que, por isso, devem ser mantidos sob observação.

Determinados danos apresentam tal gravidade que se tornam potencialmente perigosos para a 

segurança estrutural do edifício ou dos seus utilizadores. Neste sentido, é necessária uma actuação 

imediata, devendo destacar-se esta informação.

Para a situação particular dos estuques, o plano de manutenção não deve mencionar apenas as 

acções destinadas a travar danos activos, mas também as que impeçam o desenvolvimento de 

outros que a curto prazo comprometam a manutenção do estuque.

Quanto à estrutura do documento, Feilden (1982/2003) apresenta uma hierarquia de acções, a 

considerar na elaboração do plano de manutenção. Este nível de actuação deve estar subjacente 

à inspecção, desde os momentos iniciais, sendo a ordem de prioridades a seguinte:

1.   trabalhos imediatos: acções destinadas a garantir a segurança estrutural do edifício ou a 

segurança dos utilizadores;

2.   trabalhos urgentes: acções destinadas a prevenir a deterioração em curso, como é o caso 

do ataque de insectos xilófagos, entradas de água ou queda iminente de ornatos;

3.   trabalhos necessários: acções destinadas a adequar o edifício ao uso actual ou pretendi-

do; deve conter matéria relativa à manutenção preventiva;

4.    trabalhos desejáveis: acções destinadas a enfatizar a aparência dos elementos e a melho-

rar ou adaptar o uso do edifício; as acções desta natureza são de extrema pertinência, no 

caso dos estuques;

5.   aspectos a manter sob observação: identificação de aspectos passíveis de provocar futu-

ros danos, como é o caso de movimentos estruturais activos, das condições das cobertu-

ras e das condições de redes e instalações técnicas, próximo do fim da vida útil.

No diagrama da figura 3 apresenta-se uma síntese dos aspectos e fases mais importantes numa 

acção de inspecção de estuques antigos, conforme referido anteriormente.

Terminada a fase de análise, compilação e estabelecimento das propostas de actuação, o trabalho 

de reabilitação entra numa fase de consolidação de estratégias e de definição dos elementos onde 

intervir. Inicia-se, então, a elaboração do projecto de restauro.
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 Figura 3. Diagrama com a sequência das acções no decurso de uma inspecção

Projecto de restauro

O projecto de restauro é um documento fundamental, aconselhado pela Carta de Cracóvia (2000), 

no qual são materializadas as decisões de escolha crítica e o estabelecimento das regras para 

intervenção sobre os estuques degradados. O projecto baseia-se em opções técnicas apropriadas, 

resultantes do processo de investigação e análise da informação e consequente conhecimento do 

imóvel a diversos níveis: estrutural, construtivo, gráfico, volumétrico, histórico, artístico e 

sociocultural.

Elaborado à semelhança do projecto de outras especialidades, no projecto de restauro regista-se 

a informação necessária à execução dos trabalhos, nomeadamente o levantamento da situação, 

as exigências a observar na execução, as quantificações e outras informações essenciais à 

reabilitação.

A sua elaboração deve ser coordenada por um técnico da área da construção, com conhecimentos 

de conservação e restauro e de execução e coordenação de projectos de reabilitação, preferen-

cialmente um arquitecto, pela necessidade de articulação com as diferentes especialidades 

envolvidas na reabilitação.
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Este projecto deve, também, identificar anomalias noutros elementos que, antes do tratamento 

dos estuques, revelem a necessidade de intervenção prévia, devendo contemplar os seguintes 

aspectos:

• elementos construtivos degradados que indirectamente afectam os elementos estucados;

• sequência das intervenções, nos diversos elementos construtivos;

• objectivos a alcançar em cada intervenção.

A ponderação de opções, quanto à escolha de materiais e soluções implica que no projecto de 

restauro se registe a que se considera a mais adequada, enquadrada nos princípios de conservação 

do património. Deve, contudo, prever-se a possibilidade de elaboração de propostas variantes, 

para posteriormente serem apreciadas em face das situações.

O coordenador do projecto de restauro deve, ainda, estar consciente da necessidade do estabele-

cimento de prazos mínimos de actuação nas diferentes fases do trabalho, de forma a que a sua 

determinação não seja aleatoriamente adoptada, segundo as necessidades do empreiteiro res-

ponsável pela reabilitação, permitindo, também, a elaboração de orçamentos que contemplem 

etapas essenciais à correcta realização dos trabalhos, principalmente pela inclusão de tempos 

mínimos entre operações.

O projecto de restauro deve ser constituído por um conjunto de peças escritas e desenhadas, com 

a descrição rigorosa dos trabalhos a efectuar, cuja adaptação deve ser efectuada a partir dos 

elementos que compõem um projecto corrente, designadamente com memória descritiva e justi-

ficativa das soluções e técnicas adoptadas; dados sobre o levantamento da situação e eventual 

plano de manutenção, desenhos da situação global (plantas, cortes e alçados, à escala 1:50 ou 

1:100) (figura 4) e pormenorização (escala 1:1 a 1:20), quantificações, cláusulas técnicas e 

estimativa orçamental.

Pode também constar deste projecto uma definição prévia da estratégia para a conservação, a 

longo prazo, dos diversos elementos que foram objecto de intervenção.

A decisão in loco

Decidir no acto de execução dos trabalhos, pode constituir-se como um procedimento indispen-

sável, por muito exaustivos que sejam o levantamento, os resultados obtidos na inspecção e o 

nível de pormenor do projecto de restauro, pelo que qualquer acção de reabilitação deve iniciar-

-se com a confirmação de todos esses dados no local da intervenção.
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Neste sentido, a decisão in loco torna-se necessária em qualquer momento dos trabalhos de rea-

bilitação podendo, eventualmente, obrigar à adequação do plano de intervenção estabelecido. 

Este aspecto é particularmente importante no caso de áreas ocultas, apenas visíveis durante os 

trabalhos, onde a confirmação dos dados se processa durante os preparativos da execução. Esta 

exigência assume uma maior pertinência nas situações que envolvam anomalias nos suportes ou 

onde seja determinada a remoção ou a consolidação do estuque, antes da realização de qualquer 

outro trabalho.

Avaliação da situação real

As acções de reabilitação efectuam-se num nível de certeza que, em princípio dispensam altera-

ções ao quadro de intervenção definido em projecto. Contudo, se a análise das condições reais 

não confirmar os pressupostos, obrigando à adopção de uma nova lógica de intervenção ou a 

novo faseamento dos trabalhos, reavaliam-se a execução de determinada intervenção, o estabe-

lecimento da sequência dos trabalhos e a definição dos materiais e soluções mais adequados às 

propriedades físicas do estuque, mesmo com a aplicação experimental da solução preconizada 

em projecto.

A importância deste diagnóstico está bem patente na reabilitação dos estuques da Igreja de 

Cowdray House, onde J. e N. Ashurst (1988) descrevem diferentes opções apenas decididas no 

contexto real de actuação. Naquela situação, mesmo conhecendo as anomalias e o modo de cor-

recção, as equipas de restauro executaram os trabalhos sem certezas acerca das acções a implementar 

e à medida que o trabalho evoluía, após a identificação das condições reais dos elementos, a 

execução das operações foi constantemente objecto de análise.

Este exemplo comprova como a avaliação permanente dos resultados pode condicionar os trabalhos 

de reabilitação, devido à identificação de novas anomalias, da extensão das já identificadas ou 

do aparecimento de comportamentos imprevistos no decurso dos trabalhos.

Ainda a título de exemplo, assinala-se o caso dos tectos, geralmente constituídos por madeira, 

onde os danos encontrados resultam, na maior parte dos casos, da má conservação do suporte 

devido à entrada de água. Esta anomalia, no entanto, apenas se identifica claramente depois da 

desmontagem dos revestimentos e antes da execução dos trabalhos de reabilitação (figuras 5 e 

6) corroborando a necessidade de uma inspecção exaustiva, nomeadamente ao nível do sistema 

de vigamento dos tectos, no sentido da determinação dos elementos a substituir ou a tratar no 

local (Faria, 2002).



~  127  ~

Figura 4. Alçados interiores de uma igreja, com um exemplo do registo das intervenções  
a efectuar em diferentes áreas [adaptado para português a partir de Comin e Citter (1998)].

     

Figura 5. Apodrecimento de frechal encostado a parede  
exterior, apenas visível após desmontagem do pavimento.  
Villa Morais, Ponte de Lima.

Figura 6. Extradorso de tectos estucados: 
estrutura original e novo suporte do telhado. 
Palácio do Marquês de Pombal, Lisboa.
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Preparação, observação e estabilização

Pelo exposto, verifica-se que os trabalhos de reabilitação devem efectuar-se na sequência da 

implementação e articulação de três operações prévias à intervenção: observação, preparação e 

estabilização, conforme indicado na figura 7. A conjugação destas operações concorre para a 

confirmação e validação do modo de execução das acções de reabilitação, segundo um determi-

nado contexto e perante condições reais de actuação.

 Preparar

 Reparação

Observar Estabilizar

Figura 7. Diagrama com as acções prévias  
à intervenção nos estuques

Pode concluir-se que o desconhecimento das condições de actuação certamente potencia um 

trabalho mal efectuado. Qualquer tarefa deve, assim, realizar-se em plenas condições de segurança, 

com o máximo de situações imprevistas já controladas e num quadro de intervenção objectivo. 

Torna-se pois essencial observar os elementos sobre os quais não foi possível, na fase de levan-

tamento e inspecção, determinar em pleno as suas condições de conservação.

A sequência da implementação daquelas operações não é única, nem pode ser estabelecida pre-

viamente. Apenas em função das características dos danos, da sua extensão e do local atingido 

é que os trabalhos de reabilitação podem seguir um fluxo de trabalhos de acordo com o contexto 

de actuação.

O acesso a zonas ocultas pode, também, revelar anomalias ou situações construtivas não identi-

ficadas nas inspecções, tais como más condições de estabilidade que, por razões de segurança, 

envolvam a necessidade de instalação de estruturas provisórias para circulação sobre o tecto.

Em conclusão, salienta-se que a metodologia para a execução da reabilitação de estuques antigos 

não segue um fluxo estanque. Contudo, conclui-se que todas as acções prévias destinadas a 

identificar e caracterizar exaustivamente as anomalias, contribuem decisivamente para a execução 

de um trabalho objectivo e racional, permitindo o seu enquadramento num projecto de restauro 

capaz de controlar a quase totalidade das situações, nomeadamente os custos.
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Revestimentos Decorativos Tradicionais  
de Cal e Estuque em Portugal
Eduarda Moreira da Silva1

1.  Revestimentos com Técnicas de Cal. Rebocos, Guarnecimentos, 
Esgrafitos e Grafitos. Enquadramento histórico e tratadístico.

1.1. Rebocos e Guarnecimentos

«Os revestimentos cumprem duas funções primordiais: funcionam como camada de protecção, 

auto-sacrificável e ciclicamente renovável salvaguardando as paredes e as estruturas dos efeitos 

nefastos da humidade (nos seus diversos mecanismos de penetração, nomeadamente por conden-

sação, por gravidade, capilaridade) e das agressões físicas (acção do vento, choques físicos, etc); 

e determinam o aspecto de um edifício, funcionando como uma camada de apresentação estética, 

que regulariza as superfícies e lhes acrescenta uma função comunicativa importante, em termos 

expressivos, participando activamente na composição arquitectónica.»2 Verifica-se uma constância 

de princípios desde o período romano no âmbito dos revestimentos e acabamentos. Vitrúvio 

descreve-nos as três fases da técnica multi-estrato, o Trullisatio, o Arenatum e o Marmoratum. 

A designação de Trullisatio provém de trulla, uma espécie de talocha larga com a qual esta camada 

era executada, correspondendo a uma primeira camada de reboco de regularização, sobre a qual 

se aplicavam mais três camadas de uma argamassa de cal e areia, o Arenatum, podendo também 

incorporar pó de tijolo cozido, numa espécie de coccio pesto. Uma vez finalizado o reboco, 

executava-se em seguida o Marmoratum, sendo aplicadas três camadas de um guarnecimento à 

base de uma argamassa de cal e pó de mármore, o Opus Marmoratum, de granulometria progres-

sivamente mais fina, obedecendo a uma criteriosa selecção das malhas e do pó de mármore.3 

A última camada desse acabamento era feita com cal e pó de mármore mais fino, cuja superfície 

acabada era geralmente de cor branca, o Opus Albarium, muito semelhante ao mármore sobre a 

qual se aplicavam as cores. Nas paredes interiores, o lustro das superfícies era assegurado pelo 

emprego de ceras e óleos. Este tipo de acabamento feito com pó de mármore (Marmoratum) deu 

origem à designação popular de Marmorino. Em Portugal, o acabamento à base de pasta de cal 

1 Mestre em Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico pela Universidade de Évora.Diploma de Estudos Superiores Avançados em 
Conservação e Restauro do Património Histórico-Artístico pela Universidade Politécnica de Valência. Membro do Centro de Conservação e Restauro 
da U.P.T.

2 José Aguiar – Estudos Cromáticos nas Intervenções de Conservação em Centros Históricos, dissertação de doutoramento, Évora, LNEC/EU, 1999., 
p. 309.

3 Helena Rua – Os Dez Livros de Arquitectura de Vitrúvio, Lisboa, Instituto Superior Técnico., pp. 236-239 (Vitrúvio, Livro VII, Cap. III).
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e pó de pedra, corresponde ao barramento ou guarnecimento. Contudo, este tipo de revestimento, 

constituído por sete camadas, apenas era empregue em edificações de maior importância, tendo-

-se generalizado em obras mais comuns, procedimentos mais simples.4

Vitrúvio descreve cuidadosamente as técnicas básicas para revestimentos e acabamentos, bem 

como a utilização das cores e técnicas de pintura, dedicando-lhes um livro completo do seu tra-

tado. A validade das suas descrições é comprovada pela Arqueologia, tendo sido destacada entre 

nós por José Fortes e Jorge Alarcão.5

A tipologia dos revestimentos foi condicionada desde sempre pelas condições microclimáticas, 

assim como pelo manancial de materiais disponíveis, tanto ligantes como agregados. As dificul-

dades de transporte impuseram métodos para compensar as deficiências dos materiais locais, 

gerando saberes tradicionais registados pela pena de alguns tratadistas.

Vitrúvio dedica o capítulo II do seu Livro VII à preparação da cal para revestimentos, insistindo 

na execução dos stuchi interiores, a qual não difere substancialmente da dos exteriores6. Alberti, 

denota uma razoável preocupação com a escolha dos materiais destinados ao fabrico de arga-

massas, recomendando o uso de cal extinta há pelo menos três meses e o seu apagamento com 

água pura.

Muito embora o tratadismo histórico enalteça as qualidades da cal branca gorda e em pasta, é 

possível obter bons resultados, para certos revestimentos, com cal preta e cal parda.7 Os trata-

distas também não descuraram as técnicas para a execução de revestimentos de cal aérea, bem 

como os diversos problemas que a mesma coloca. Tanto em Vitrúvio como em Alberti, encontramos 

conselhos pragmáticos sobre técnicas de execução e formas de contornar os problemas da boa 

adesão, entre argamassas e respectivos suportes, e entre várias camadas entre si, ou mesmo como 

optimizar os resultados da carbonatação dos rebocos frescos, sem esquecer os seus aspectos 

estéticos e construtivos.8

4 Após o rinfazzo feito na técnica de coccio pesto, fazia-se o arricio, aplicando-se um reboco rugoso de cal e areia para facilitar a adesão das ca-
madas posteriores, ao qual se seguia o intonachino, à base de uma argamassa de cal e agregados mais finos, podendo incluir pó de mármore.

5 Jorge Alarcão – Argamassas Romanas na Antiguidade, em História, nº 2, Lisboa, Projornal, 1987, pp. 20-24.
 Para este assunto destacamos ainda:
 Jean Pierre ADAM –La Construction Romaine, Máteriaux et Techniques, (2ªEdição), Paris, A& J. Picard, 1989.
 V. Flores-Alés, e – A Guiraúm Pérez, Estudio de una selección de morteros de época romana de la provincia de Sevilla, em Boletín del Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 21, Diciembre,1997, pp. 92-97.
6 Helena Rua, ob. cit., p. 236 (Vitrúvio, Livro VII, Cap. II).
7 Cf. José Aguiar, ob. cit., pp. 311-315.
8 Cf. José Aguiar, ob. cit., pp. 315-317.
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Foto 1 – Mosteiro de Tibães Guarnecimento exterior da torre a simular pedra.  
O efeito cromático foi obtido através de apurada selecção de agregados.

Considerando que o revestimento é o plano intermédio entre espectador e arquitectura, importa 

frisar que a expressão dos acabamentos foi sempre condicionada por uma plêiade de factores, 

onde ombreiam a duração das jornadas de trabalho, e as linhas de andaimes e respectiva distri-

buição (que condicionava os próprios gestos dos operários na projecção das argamassas sobre as 

paredes), a que não é alheia a forma das ferramentas, com as quais se imprimia um cunho espe-

cífico aos acabamentos de cal.

Dimensão e textura são fundamentais na obtenção dos efeitos finais. A colher de pedreiro e a talocha 

são os instrumentos chave na feitura dos rebocos, embora as suas dimensões e materiais tenham 

variado no tempo, concretamente, da madeira para o plástico e do cobre para o aço inoxidável.

A alteração do desenho, das dimensões e dos pesos das ferramentas acarreta inevitavelmente 

alterações de textura, reflectindo-se também nos gestos dos operários. Entre nós, só Liberato 

Telles e João Segurado avultam como os autores que mais se preocuparam em legar ao futuro 

informação sobre revestimentos, acabamentos e ferramentas.9

Se o acabamento final dos rebocos que mais se vulgarizou é o liso, executando-se com uma ou 

duas camadas de um guarnecimento de cal e pó de pedra, ou com areia fina, pintado ou deixado 

à cor natural, «Foi sempre frequente a imitação das formas e texturas de outros materiais com 

9 Liberato Telles, Pintura Simples. A decoração na construção civil, Tomo I, Typografia do Commercio, 1898.  
João Segurado, Acabamentos das Construções. Estuques e pinturas, (3ª edição) Lisboa, Livraria Bertrand, s.d..
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os rebocos. Entre estas eram particularmente frequentes as imitações da estereotomia das texturas 

da pedra, de silhares e de juntas imitadas com a passagem do ponteiro, quando as argamassas 

ainda estavam frescas.

     

Foto 2 – Casa de Eiró de Baixo. Mondim de Basto. Fachada principal  
barroca com elementos em cantaria.

Foto 3 – Casa de Eiró de Baixo. Mondim 
de Basto. Fachada lateral com elementos 
arquitectónicos fingidos em argamassa moldada.

Algumas destas simulações eram extremamente complexas envolvendo o uso de pigmentos, a 

projecção de inertes, a passagem com rolos, martelando com maços de bojardar, etc, para simular 

a cor, a textura e o aparelho da pedra. Por vezes, utilizavam-se também moldes para pré-fabricar 

placas de reboco que, posteriormente, eram “coladas” nas paredes imitando a silharia. Era também 

usual conjugarem-se diversas técnicas de acabamento, como a aplicação de grafitos e de pinturas 

a fresco.»10

Ignacio Gárate Rojas constitui a principal fonte sobre as técnicas tradicionais de acabamento de 

rebocos em Espanha. No seu levantamento, incluiu o reboco à tirolesa, o reboco brilhante, o apo-

mozado, o lavrado ou bojardado e os rebocos raspados.11 «Em trabalhos pouco perfeitos pode o 

reboco ser alisado à colhér e depois caiado à vassoura simplesmente.»12 Contudo, nas grandes obras, 

os barramentos ou guarnecimentos representavam um acabamento complexo que cumpria uma 

função decorativa assaz relevante. O barramento a pasta de cal era uma tradição na Antiguidade 

Clássica, terminando a superfície e preparando-a para a recepção da cor, que se aplicava tanto em 

10 José Aguiar, ob. cit., p. 320.
11  Cf. I. Gárate-Rojas, Artes de la cal, Madrid, Didot, 1994, pp. 146-153.  

Cf. José Aguiar, ob. cit., p. 321.
12 João Segurado, ob. cit., p. 145.
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paredes exteriores como nos interiores. Tecnicamente, «os guarnecimentos consistem na aplicação, 

sobre as paredes previamente rebocadas, de um fino estrato obtido pela sobreposição de camadas 

(geralmente duas a três) de uma argamassa de cal em pasta, e agregados muito finos, geralmente 

obtidos da trituração dos mármores, de outros tipos de rochas calcárias, de areia siliciosa fina (do 

tipo empregue em estuques) ou ainda de pó de tijolo e de óxido de ferro.»13 Este tipo de acaba-

mento difundiu se muito entre nós, por influência da tradição greco-romana e por via da influência 

cultural norte-africana, atingindo um cume de expressividade no Barroco, onde se mistura com a 

plástica decorativa dos azulejos e dos estuques. O Historicismo do século XIX recupera esta tradição 

decorativa, que serve agora as práticas de fingimento típicas do Ecletismo, cujo período áureo cor-

responde à época de maior esplendor das Artes Decorativas, em finais do século XIX e inícios do 

século XX.14

1.2. Esgrafitos e Grafitos

     
Foto 4 – Guarnecimento imitando  
cantaria com técnica de esgrafito. Évora.

Foto 5 – Combinação de esgrafitos com rebocos de massa moldados – Évora.

Os Romanos celebrizaram-se pela quantidade e qualidade dos seus guarnecimentos, absorvendo 

e desenvolvendo a tradição helénica. Os guarnecimentos receberam uma atenção especial de 

Vitrúvio, que narra ao pormenor as suas técnicas de execução. O desejo de simular a aparência 

de diferentes tipos de pedra, fez os Romanos alcançar um requinte técnico sem paralelos até 

13 José Aguiar, ob. cit., p. 323.
14 José Aguiar refere que o uso de uma espécie de estanhado sobre os rebocos de cal, saibro e areia, feito com uma camada de guarnecimento à 

base de uma argamassa rica em cal hidráulica ou cimento (para impermeabilização) seguida de outra camada feita com pasta de cal (camada 
para pintura), carregada por vezes com pigmentos na massa ou acabadas a óleo de linhaça, se vulgarizou na década de 30 do século XX. Este 
tipo de estanhados substituíram a partir dos anos 60 as técnicas de cal, desaparecendo a tradição dos guarnecimentos. 
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à actualidade. Adicionando à pasta de cal agregados finos, em geral desperdícios de mármore 

mais branco e cristalino, esmagando-os e triturando-os, os técnicos romanos resolveram o 

problema da fissuração, obtendo efeitos cromáticos excepcionais na imitação de muitas pedras. 

As diferentes granolumetrias e calibrações dos agregados a usar nas diferentes camadas, 

obtinham-se através da sua peneiração por malhas de distintas aberturas. Em geral, os agre-

gados de maiores granulometrias eram usados nas primeiras camadas de guarnecimentos, 

devendo o acabamento oferecer uma superfície rugosa, para permitir uma boa adesão das 

camadas seguintes. A segunda camada fazia-se com os agregados de grão médio, sendo a 

última acabada com o pó mais fino. Por fim, o guarnecimento era finalizado com uma textura 

lisa, empregando-se a talocha de madeira ou de metal. Caso se pretendesse uma superfície 

muito polida, semelhante à dos estuques interiores, o acabamento era dado por afagamento 

a pano húmido, não ultrapassando em regra, o conjunto, três milímetros. As superfícies finais 

ou eram deixadas na cor natural, ou eram pintadas a fresco ou a seco, podendo ainda optar-se 

por incorporar pigmentos de terra, pó de tijolo ou de pedra na própria massa, para conseguir 

cores específicas.

Manteve-se sempre uma relação estreita entre as cores pretendidas e as texturas finais, alcançando-

-se efeitos bicromáticos de claro/escuro dentro do mesmo tom de cor, num resultado final 

semelhante à técnica dos esgrafitos. Nos interiores, os acabamentos das superfícies pressupunham 

maior morosidade e complexidade, utilizando-se amiudadamente ceras e óleos, conseguindo-se 

superfícies lisas que serviam na perfeição a linguagem da arquitectura, da decoração e da simu-

lação de materiais.

«Os guarnecimentos foram, desde sempre, o suporte de aplicação do “fresco” ou de outros tipo 

de expressões decorativas por pintura, para realce arquitectónico.»15 Alberti descreve o fingimento 

de pedras pelo recurso às técnicas de stucco-marmo, baseadas na selecção dos agregados e ligan-

tes, sendo especialmente conciso na descrição dos polimentos que permitiam a imitação do brilho 

do mármore ou do alabastro. Andrea Palladio foi um dos arquitectos que maior partido tirou do 

fingimento aplicado à decoração de interiores e de exteriores. Toda a sua arquitectura comprova 

o recurso constante ao fresco e aos fingidos. Palladio tanto finge a fábrica pétrea no exterior, 

realçando os volumes, como finge as brechas e mármores mais raros nos interiores, empregando 

os estuques e as técnicas de fresco, entregando estas decorações a artistas fresquistas e estu-

quistas de renome.16

15 José Aguiar, ob. cit., p. 328.
16 Não obstante, e tal como já se mencionou, o seu tratado é completamente omisso no que concerne aos guarnecimentos e fingimentos.
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 Foto 6 – Pintura mural a fresco imitando azulejo de padrão meia-cara.

Em Portugal existem várias referências históricas às técnicas dos guarnecimentos, aplicadas a 

determinados edifícios desde o século XVI (campanhas de obras da Igreja de S. Francisco em 

Évora), destacando-se, no século XVII, as descrições de Filipe Nunes (1615), na “Arte da pintura, 

symetria e perspectiva” e no século seguinte, Alberto Jacqueri Sales. O século XIX é, sem dúvida, 

aquele que nos fornece mais elementos sobre os processos e técnicas de guarnecimentos vigentes, 

destacando-se David Xavier Cohen e as suas Bases para Orçamentos (1896).17

Ainda no campo dos revestimentos baseados nas tecnologias da cal, destacam-se os esgrafitos, 

técnica decorativa muito usada em exteriores, que atingiu grande expressividade em toda a Península 

Ibérica. Em Portugal, esta técnica decorativa vinca, desde há muito, a identidade específica da 

arquitectura alentejana. Muito embora as palavras “grafito” e “esgrafito” possam parecer semelhan-

tes, os seus significados correspondem a técnicas de execução e expressão decorativa completamente 

distintas. «O grafito é uma inscrição marcada num revestimento quando este ainda não está endu-

recido. O esgrafito consiste em, depois de aplicar um desenho por estresido (passando o desenho 

do “papel de pique”) ou utilizando um molde recortado em folha de zinco que se fixa no local 

desejado, remover partes da camada de acabamento, ou de uma película de tinta (arranhando com 

uma lâmina, com um pedaço de serra, com ponteiros, ou qualquer outro instrumento apropriado), 

de modo a que seja revelada a camada anterior. Conseguem-se assim jogos plásticos de claro-escuro 

e de texturas, geralmente entre a massa branca e lisa da pasta de cal e o reboco subjacente, mais 

texturado e de cor amarela, vermelha (dependendo da cor dos agregados), ou cinzento e preto 

17 Para maior detalhe sobre este assunto consulte-se José Aguiar, ob. cit., pp. 332-336.
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(acrescentando palha ardida, ou carvão moído, por exemplo).»18 A origem das técnicas dos grafitos 

e dos esgrafitos remonta à Antiguidade Clássica, tendo a arqueologia dado a conhecer inúmeros 

vestígios da sua divulgação. Gnoli situa na Idade Média o uso do esgrafito como um jogo simples 

de bicromia entre partes claras e escuras, e partes escuras e texturadas. Na Alta Idade Média, 

desempenharam um papel relevante, permitindo pôr em destaque os elementos da composição 

arquitectónica, tendo sido extensivamente usados tanto em interiores como em exteriores, em 

soluções quer à base de cal quer à base de gesso, atingindo grande expressividade no Norte de 

África e no Sul da Europa. Contudo, foi na Itália do Renascimento que estas técnicas ressurgiram 

com maior intensidade. Vasari foi o tratadista que melhor descreveu a técnica do sgrafitto.

 Foto 7 – Esgrafito. Évora.

No final da primeira metade do século XVI, a influência italiana espalhara-se já por todo o norte da 

Europa. Os esgrafitos popularizaram-se muito durante o Revivalismo, atingindo a seu máxima expressão 

em finais do século XIX. Em Espanha, os esgrafiados representam uma técnica decorativa cuja origem 

remonta à arte islâmica do período califal, caracterizando a imagem urbana de Segóvia e Granada.

Entre nós, existem poucas referências escritas sobre a tradição dos grafitos e esgrafitos19. As 

influências estilísticas mais antigas são, por um lado mudéjares, e por outro, originárias do 

Renascimento e maneirismo italianos, não sendo de menosprezar o contributo da vizinha Espanha, 

onde estas técnicas estavam muito divulgadas. Quer os grafitos, quer os esgrafitos «permitiam 

efeitos plásticos muito expressivos, nos jogos de claro e escuro, transmitindo eficientemente uma 

mensagem estética facilmente legível.»20

18 José Aguiar, ob. cit., pp. 338-339.
19 Cf. José Aguiar, ob. cit., p. 341.
20 Idem, ibidem.
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 Foto 8 – Fachada modernista decorada com esgrafitos  
 e estuques exteriores. Valência.

Eram técnicas de fácil execução, económicas e com grande adaptabilidade às superfícies arquitec-

tónicas, pelo que vão marcar indelevelmente as alvenarias pobres do Centro e Sul, numa simultaneidade 

decorativa e protectora. Este tipo de decoração teve sucesso no nosso país, onde existiam hábeis 

executantes das técnicas de cal e onde abundavam as matérias-primas, o que explica o seu uso 

corrente até ao início do século XX. Os grafitos relacionam-se mais directamente com a temática 

arquitectónica, sendo comum a sua combinação com outras tipologias decorativas como os estuques 

e fingidos exteriores. Em geral revestem as paredes de edifícios religiosos, de fortificações (onde 

fingiam uma construção mais rica e sólida), de grandes edificações apalaçadas e de solares urbanos, 

simulando a esterotomia de aparelhos de pedra regular, realizando a continuação de cunhais em 

pedra para o pano das fachadas. O facto de estarmos em presença de revestimentos sacrificiais de 

durabilidade limitada, ciclicamente reparados ou renovados, reduz fortemente as possibilidades de 

encontrar exemplares muito antigos. Com o Barroco, a popularização dos grafitos, dos esgrafitos e 

dos estuques exteriores multiplica o reportório de soluções no que concerne à sua aplicação à 

arquitectura. Évora é talvez o exemplo nacional melhor conservado, embora, e à semelhança de 

outros, pouco estudado.21 No que diz respeito à execução, registam-se pequenas variações regionais, 

embora o processo base consista na sobreposição de duas ou mais camadas de argamassas de cal 

com cores diferentes, retirando-se partes da camada superficial, de acordo com o desenho aplicado 

pela técnica do estresido, até ficarem à vista as cores da camada subjacente.

O reboco base era muitas vezes pigmentado e texturado intencionalmente, através da selecção dos 

agregados (areias amarelas, vermelhas ou cinzentas), ou com a cor fornecida por outro tipo de 

21 Para maior pormenor no que toca a informação sobre exemplares históricos que ainda sobrevivem, bem como sobre a sua aplicação durante o 
século XIX, consulte-se José Aguiar, ob. cit., pp. 342-346.
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materiais (terras colorantes, palha ardida ou carvão moído). Sobre este reboco aplicava-se um 

guarnecimento, em geral de duas camadas, à base de pasta de cal e pó de pedra, ou com areia sili-

ciosa muito fina, o qual ou era pintado com ocres, sienas ou terras verdes, ou era deixado à cor 

natural. Só se procedia à aplicação de uma nova camada quando a anterior já estivesse completa-

mente endurecida, dependendo os efeitos cromáticos da textura e granulometria das diversas 

camadas. Os traços e desenhos eram aplicados pela técnica do estresido, com uma boneca suja em 

pó de carvão sobre os guarnecimentos já prontos.22 Se os desenhos fossem repetidos, usavam-se 

escantilhões em chapa de zinco. A fase posterior consistia no recorte do desenho com lâminas, em 

incisões de 45º para o exterior do desenho, de modo a formar um ângulo obtuso para uma protecção 

mais eficaz da água. Após acção de esgrafitar por raspagem limpava-se todo o conjunto com uma 

escova, podendo por vezes conjugar-se esta técnica com pinturas de cal a fresco. A semelhança 

desta técnica com a da pintura a fresco, tornava imperioso um cálculo rigoroso das jornadas e um 

bom desempenho dos executantes. Constata-se ainda a pervivência de outras técnicas de esgrafitos 

noutras zonas do país.23 Esta é uma das mais interessantes técnicas de revestimentos, mas, infeliz-

mente, estudos recentes comprovaram que se trata de uma tradição em rápido desaparecimento.24

2.  O Gesso e as Técnicas de Estuque. Stucco Lustro, Stucco-Marmo e 
Scagliola. Dados históricos e tratadismo.

«El arte del estuco es una de las manifestaciones más brillantes del uso de la cal y el yeso y 

posiblemente la más sofisticada, pues así como la pintura al fresco es el exponente de las artes 

realizadas con cal (...)»

Ignacio Gárate Rojas, Arte de Los Yesos, Yeserias y Estucos

Segundo Gárate – Rojas, podemos dividir os estuques em três grandes famílias: 1ª Os compostos 

de gesso e cal, sendo o gesso previamente amassado em água de cal. 2ª Compostos de cal e pó 

de mármore, e passados com ferros quentes. 3ª Estuques com composições a imitar mármore com 

mistura de gesso, colas e pigmentos. Numa descrição sumária destes revestimentos, José Aguiar, 

por sua vez, faz corresponder aos primeiros a técnica dos guarnecimentos executados a pasta de 

cal e pó de mármore, podendo ter acabamentos diferentes (pintados ou deixados à cor natural, 

22 José Aguiar refere que estes trabalhos eram em geral executados ou na Primavera ou no Outono, devido à humidade relativa presente no ar, 
sendo necessário cobrir os andaimes no Verão.

23 Cf. José Aguiar, ob. cit., p. 348.
24 Mónica Braga e Alexandra Charrua, Estuques e Esgrafitos de Évora, Lisboa, DGMEN, 1992.  

José Aguiar, Estudos Cromáticos nas Intervenções de Conservação em Centros Históricos, Évora, dissertação de doutoramento em Conservação do 
Património Cultural, 1999.  
Helena Mourato, Salvaguarda da Imagem Urbana de Natureza Histórica de Évora, Évora, dissertação de Mestrado em Recuperação do Património 
Arquitectónico e Paisagístico, 2000.
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brunidos ou passados a ferros quentes), aos segundos acabamentos similares aos já descritos, e 

aos últimos acabamentos de desbaste e polimento.25

«Partindo destas técnicas base, desenvolveram-se as técnicas de trompe l’oeil e práticas de fingi-

mento de pedras nobres, como alguns tipos de mármore e de brechas, que se tornaram 

extraordinariamente populares em toda a Europa, sobretudo a partir de meados do século XVII, as 

principais práticas são: (I) o Stucco-Lustro, que imitava os mármores, ou brechas através da pintura 

(a fresco ou a seco) sobre estuques lisos (feitos de argamassas de cal e de areia finíssima, ou de 

pasta de cal com pó de mármore, ou também argamassas de gesso e cal), no fim a pintura era 

cuidadosamente acabada, sendo por vezes brunida a ferro quente e depois polida, podendo levar 

um acabamento final a cera ou a verniz; (II) O Stucco-Marmo (Scagliola ou Escaiola), uma outra 

técnica onde a simulação se conseguia incorporando pigmentos nas próprias argamassas, utilizando-

-se argamassas de gesso e pasta de cal. As diferentes cores e veios das pedras eram conseguidos 

misturando diversas massas pigmentadas em diferentes cores, depois de cortadas em fatias finas 

e comprimidas sobre as paredes. A sua finalização é bastante mais complexa do que a do Stucco-

-Lustro, pois implica um grande desbaste, seguido de uma cuidadosa lixagem, com o acabamento 

final assegurado por um polimento com pedra de polir e aplicação de ceras.»26

Há a registar algumas referências históricas relativas ao uso de estuques de gesso nos revestimentos 

decorativos de exteriores, prática muito adequada a regiões de clima seco, como a Península Ibérica 

ou o Norte de África. Na Europa central o seu uso está dependente de tipos especiais de gesso (o 

gesso de Paris), que, uma vez calcinado a temperaturas elevadas adquire propriedades hidráulicas. 

Muitos especialistas consideram existir uma semelhança formal entre os estuques exteriores e os 

interiores27, embora os materiais empregues sejam diferentes, dado os limites de durabilidade e 

resistência do gesso, facto que determina com frequência a junção de aditivos às argamassas.28

A arqueologia tem comprovado, de modo sistemático, o uso do gesso nos diversos tipos de reves-

timento, desde o Neolítico até ao final da Antiguidade Clássica. Em Çatal Hüyük, na Turquia (6.000 

a. C.), em Creta na cultura Minóica (nos palácios) ou mesmo na Etrúria (nos túmulos de Cerviteri), 

o gesso revelou-se o suporte ideal de múltiplas policromias. Os antigos egípcios empregaram-no 

quer como ligante, na pirâmide de Cheops (2.600 a. C.), quer como material de decoração das 

25 I.GÁRATE-ROJAS, ob. cit., p. 173.  José Aguiar, ob. cit., p. 351.
26 Idem, p. 351-352.
27 Flórido de Vasconcelos defende a designação uma vez que «(...) formal e esteticamente e, até, no processo de execução, lhe é inteiramente 

semelhante.», Flórido de Vasconcelos, Considerações sobre o estuque Decorativo, em Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, nº 2, Vol V, 
1966, p. 34.

 José Aguiar citando Piero Sampaolesi e Scolari conclui «Um noção alargada de “estuques”, que não aceita separações artificiais entre arquitectura 
de fachadas e arquitectura de interiores – responsável pelos sectarismos que têm afectado tão profundamente o nosso património (...)», em 
José Aguiar, ob. cit., p. 352.

28 Vitrúvio recomendava a aplicação manual de três ou quatro camadas de azeite nos estuques de exterior, recomendando uma boa incorporação 
na gordura na massa, e até o uso de gordura de porco rançosa., I. Gárate – Rojas, ob. cit., p. 171.
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suas artes industriais, quer como base das pinturas dos paramentos dos túmulos. Na Grécia, o 

gesso foi material de eleição para os estuques dos revestimentos, sendo comum o emprego de 

certos tipos de gesso, para fabricar finas placas que se aplicavam nas janelas para filtrar a luz. 

Neste caso os Gregos usavam apenas a selenite, que corresponde ao tipo de gesso usado muitos 

séculos depois na técnica da scagliola. Vitrúvio, em Roma, recomenda no seu Livro VII, Cap. III 

que no estuque das abóbadas se empregue o gesso misturado com uma pasta de cal e pó de 

mármore, a fim de obter um trabalho mais perfeito, evitando os problemas decorrentes de uma 

rápida secagem do gesso. Tal como já tivemos oportunidade de salientar, e apesar dos romanos 

o considerarem um material secundário, são várias as referências ao gesso como material auxiliar 

na arte da construção, demonstrando com clareza um profundo conhecimento, quer da tradição 

helenística neste campo, quer daquela que souberam desenvolver no campo das tecnologias da 

cal. Os romanos souberam sempre tirar partido das propriedades do gesso, usando-o sempre que 

precisavam de recorrer a uma matéria-prima mais económica. Foi no tempo de Diocleciano, já no 

final do Império, que apareceu a figura do modelador de gesso, o plaster gypsarius.

Foto 9 – Stucco-marmo aplicado em lambrim. Palacete Abrunhosa. Viana do Castelo.

A presença árabe na Península Ibérica deixou um importante legado de técnicas decorativas de 

estuques, de tipologia diversa, executados por vezes in situ, ou em baixos relevos em painéis de 

cal e gesso, de que são exemplo os riquíssimos revestimentos do Alhambra. 29

29 A tratadística espanhola distingue duas designações: estucos e yeserias. A primeira aplica-se ao revestimentos de cal e gesso, ou de cal e pó de 
mármore onde se incluem os fingidos de pedras (marmoreados e jaspeados); a segunda aos estuques decorativos e a tudo aquilo que pressuponha 
ornatos modelados.

 Assim, I. Gárate – Rojas defende que tanto os estucos como as yeserías representam duas culturas distintas: a espanhola, mais ligada às yese-
rías, e a italiana, mais ligada aos estucos, tendo ambas como elemento comum o gesso. I. Gárate – Rojas, Arte de los Yesos. Yeserías y estucos, 
Madrid, editorial Munnilla-Lería, 1999.
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«Nas arquitecturas islâmicas o facto mais surpreendente consiste na observação do contraste 

entre uma construção pobre de muros grossos, geralmente em argila cozida ou argamassada, 

e maravilhosamente lavrados em complexas geometrias, elementos florais, e uma profusão 

de inscrições em belíssimas caligrafias, policromadas com cores brilhantes, alguns mármores 

brandos nos fustes e capitéis ou pavimentos e a constante presença da água que penetra na 

arquitectura fazendo-a doméstica com o seu som e reflexos como se se tratasse de mais um 

material de construção (...) A cor e a geometria foram os protagonistas e o gesso o seu 

suporte.»30 Em Espanha os gessos estão excepcionalmente bem representados nas culturas 

Almóada, Nazarí, no Gótico, Plateresco, no Barroco e nos séculos XVIII e XIX. Após o Renas-

cimento, a fonte difusora destas técnicas é a Itália, que exportou ao longo dos séculos XVII 

e XVIII, para toda a Europa, a arte e o saber dos seus stuccator, os quais foram substituindo 

gradualmente as técnicas da cal pelas técnicas conjuntas de cal e gesso para aplicação em 

interiores (Stucco-Lustro, Stucco-Marmo e Escaiola), na execução de elementos decorativos 

dos edifícios.

Foto 10 – Stucco-lustro aplicado em revestimento parietal. Vila Beatriz.  
Póvoa de Lanhoso.

Depois de Vitrúvio, Alberti em 1472, no seu Livro VI, Cap. IX aponta as possibilidades expressivas 

dos altos e baixo-relevos e as suas distintas vocações. No início do século XVI, Vasari, no Trattato 

della Pittura dá especial atenção à execução do “grottesche” com técnicas de estuque, descrevendo 

alguns métodos de execução particulares como os de Giovanni da Udine, que trabalhou nas loggias 

de Rafael, no Vaticano. Em Espanha, Francisco Pacheco, o Vasari castelhano, dedica também um 

30 I. Gárate –Rojas, ob. cit., p. 30 (tradução livre).
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capítulo inteiro (Cap. III) no seu tratado, “Arte de la Pintura: Su Antiguedad y Grandeza” (1649) 

às técnicas pictóricas de Udine e Rafael de Urbino. Vennoccio Biringuccio editou em Veneza, em 

1540 o tratado “La Pirotechnia”, no qual descreve com detalhe os moldes de gesso para a fundição 

e modelação de ornatos e figuras.

Os estuques tendem progressivamente a emparceirar com as pinturas a fresco e a seco nas 

decorações. A pintura a fresco, intimamente relacionada com o estuque, mereceu uma atenção 

especial dos tratadistas do Renascimento em Itália, conhecendo-se numerosas descrições técnicas 

que incluem pormenores relativos à composição das argamassas, pigmentos e técnicas de res-

tauro.31 Tradicionalmente realizada sobre intonacos de cal pintores houve que se celebrizaram 

em aplicar a pintura a fresco sobre intonacos de gesso, como foi o caso de António Palomino 

de Castro y Velasco autor do conhecido tratado de pintura El museo pictórico y escala 

óptica.(1715-1724).

Entre nós, Francisco de Holanda, em 1548, confirma o gosto pelas decorações de estuques e pintu-

ras.32 «(...) no início do período maneirista – é de chamar à atenção para o papel que os estuque 

vai desempenhar fora da Península Itálica, sendo de realçar a importância que os artistas italianos 

tiveram em França, onde Francisco I chamou para as obras de Fointainebleau, cerca de 1530, um 

discípulo de Udine, Francisco Primaticcio – o qual juntamente com João Battista Rosso, foi intro-

dutor do novo estilo de estuques em território francês. João Battista, conhecido pelo Rosso Fiorentino, 

é designado como “condutor de obras de estuque e pintura” nas contas daquele palácio. Aliás, tanto 

Rosso como o Primatccio, não trabalharam em França, exclusivamente para Fointainebleau. Mas é 

também aqui que irá colaborar (embora não se saiba exactamente qual o seu trabalho) o grande 

arquitecto – teorizador do maneirismo, Sebastiano Serlio, a partir de 1540. E as formas depuradas, 

serenas e elegantes do seu reportório irão ter enorme repercussão no estuque.

No dobrar do século XVI para o século XVII, inicia-se em Roma uma nova aventura artística que 

se irá prolongar por todo o século, e cujos criadores, no campo da Arquitectura (a que juntaram 

a Escultura e a Pintura, embora em escala menor), foram Gian Lorenzo Bernini e Francesco Bor-

romini.»33 Para além da difusão da coluna salomónica, ambos utilizaram o estuque de modo 

sistemático como matéria plástica por excelência nas suas obras.

31 Vulgarizam-se as receitas dos grandes mestres como Da Vinci, que aperfeiçoou a técnica de retoque a seco sobre o reboco já carbonatado, 
Il Secco.. Os grandes artistas realizam experiências com pigmentos de vários tipos descobrindo a técnica do pastel, à qual contrapõem a dos 
pigmentos de terra na técnica do fresco, ambas com resultados muito diferentes, descobrindo assim os diferentes efeitos cromáticos obtidos 
através da carbonatação da cal. Uma análise química e microscópica a obras coevas permite concluir a lenta ascensão do pintor individual 
através da determinação da giornata.

32 «Junto ao grutesco é fazer de stuque, a qual é pintura de baixo relevo feita de pó de marmor e calcina muito apurada e terra puteolana. É antigua 
pintura muito frequentada d’elles. Quer-se feita sobre cravos de metal e não de ferro, por amor da ferrugem; toma muito bem em cima o ouro 
e azul de cré, e o seu modo é de grutesco e de histórias poucas; e é muito eterno.», Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga (1548), Lisboa, 
Imprensa Nacional, 1983. (Com introdução e notas de Angel González-Garcia).

33 Flórido de Vasconcelos, ob. cit., p. 41.
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Em 1736, Frei Lorenzo de San Nicolás descreve o modo de obter bons acabamentos fazendo 

estuques com guarnecimentos de cal, em complementaridade ou em substituição da técnica dos 

gessos, retomando as técnicas vitruvianas, realçando que a aplicação de técnicas especiais permite 

alcançar efeitos cromáticos de grande expressividade.

André Felibien (1674) cujo tratado “ Des Principes de l’archittecture de la sculpture, et la peinture 

et des autres arts qui en dependent”, teve alguma repercussão no plano nacional, pela influência 

que exerceu no enciclopedismo artístico dos finais do século XVIII e do XIX, dá-nos conta da 

importância estética dos estuques no desenho dos populares “grotescos”.

«(...) entre as artes do estuque, destaca-se em Itália, a partir do Cinquecento e inícios do sei-

cento, a técnica da Scagliola, dita “ mischia”, ou “mista”, ou ainda em “tavolini”, que consistia 

na incorporação de pigmentos na massa de cal, ou de cal e gesso, do que resultavam simulações 

extraordinárias de pedras nobres.».34 Autores como Jacopo Sansovino, relatam receitas de estu-

ques com pigmentos carregados na massa, preferindo estas técnicas com as quais obtinham 

cores mais vivas do que com as técnicas de stucco-lustro. O século XVIII é, na opinião de I. 

Gárate Rojas, o século das imitações por excelência. Imitam-se pedras preciosas e mármores 

sobre madeira, sobre estuque, pintadas com técnicas a óleo e secantes, com têmperas, que se 

estendem desde os revestimentos murários, aos tectos e ao mobiliário, conjugando-se com os 

papéis pintados, tecidos e outros ornamentos. Nesta época, o mercado europeu foi inundado 

por belíssimas imitações de vários mármores e outras pedras, peças de mobiliário, com grande 

destaque para as placas de scagliola imitando mármores com técnicas de estuque. As mais afa-

madas procediam do Valle de Intelve35, embora não se deva esquecer o papel dos arquitectos 

franceses como Jacques François Blondel, e dos seus discípulos, na introdução destes gostos 

decorativos em vários países europeus.

A «Arte do Estuque e os artistas italianos espalham-se por toda a Europa católica e pelas colónias 

portuguesas e espanholas, ao mesmo tempo, que artistas do Centro e Norte europeus, vão à Itália 

aperfeiçoar os seus conhecimentos daquela arte.

34 José Aguiar, ob. cit., p. 355.
35 A escaiola do Valle de Intelve, na região do Lago de Como, na Emilia, filia-se numa tradição que remonta ao século XVII, e que se afirma no 

século seguinte no Piemonte e no cantão suiço de Ticino. A técnica da “meschia”(o que em italiano se designa por l’impasto della scagliola) foi 
inventada por Guido Fassi (1584-1649) que a realiza com pequenas tiras de massa pigmentadas, polida e pintada a óleo. Em Carpi, nasceram 
dois escaiolistas de renome: Giovanni Gavignani (1622 - 684) e Don Giovanni Massa (1659 - 741). Esta técnica regista sucessos na arte sacra, 
onde se aplica com profusão nos frontais de altares, por se tratar de uma técnica requintada. Nos mosteiros, a sua difusão está intimamente 
ligada aos ideais de pobreza, com os quais os mármores verdadeiros entravam em choque.  
Em geral, os mestres de escaiola deslocavam-se mais do que os mestres do stucco-lustro, uma vez que a natureza do trabalho destes exigia uma 
presença quase constante no estaleiro. As técnicas de estuque originaram tradições familiares nos Alpes, cujos trabalhos se destacaram ao 
longo de gerações. De entre os mais conhecidos nos séculos XVII e XVIII estão os Silva, os Casella, os Carloni e os Barberini.  
Actualmente, o património artístico do vale de Intelve é protegido por uma associação cultural criada para esse fim, a APPACUVI, estando a 
memória técnica desta arte salvaguardada no Museo dello Stucco e Scagliola Intelvese.
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«Consideraríamos, porém, uma falta grave deste esboço da história dos estuques, se não referís-

semos a disseminação deste tipo de decoração arquitectónica na Europa Central e do Norte, e 

especialmente nos países germânicos, balcânicos e na própria Rússia. Tal como aconteceu com 

a França, são artistas italianos que levam à Alemanha e a à Áustria os primeiros esplendores do 

Barroco – logo seguidos dos naturais desses países, que aprendem na Itália as técnicas e a esté-

tica do estuque barroco, dando origem a uma numerosa e completa plêiade de artistas, a quem 

devemos, talvez, a maior e mais esplêndida demonstração da beleza do estuque (...) as corpora-

ções germânicas distinguem entre os seus membros os “Quadratoren”, os “marmorier”, os 

“Polierer”.»36

Há notícias de importantes trabalhos de estucadores e escaiolistas italianos em monumentos 

espanhóis ao longo dos séculos XVI e XVII. Gárate Rojas analisou recentemente a opinião de 

alguns especialistas italianos, que defendem poder ter havido uma relação causa/efeito de influ-

ência entre espanhóis e italianos, na difusão da técnica da escaiola nos frontais de altares.37 As 

receitas de escaiolas não são muito frequentes, encontrando-se algumas das melhores no manual 

espanhol “Arte de Hacer el estuco, o Imitar Jaspes a poca costa y con la Mayor Propriedad”, da 

autoria de Ramon Pasqual Diez, racionero da catedral de Ciudad Rodrigo38, onde esclarece por-

menorizadamente a técnica base de execução de colunas em stucco-marmo imitando jaspe, através 

de massas carregadas de pigmentos inorgânicos, aludindo a diversas variantes de fingimento de 

jaspes. O peso da tradição decorativa dos gessos e estuques em Espanha originou uma ampla 

produção de tratados e manuais, que hoje constituem fontes disponíveis. No campo dos estuques, 

podemos também salientar, e ainda no século XVIII, Juan de Villanueva e o seu tratado “Arte de 

Albañilleria”, para o século XIX, Manuel Fornes Gurrea, com a obra “Observaciones sobre la Práctica 

de Edificar”, publicado em Valência em 1841. José Aguiar refere o trabalho de Balletti datado de 

1924 “Le sacgliole colorate e le loro tecnica”, que contém descrições e receitas de várias técnicas 

italianas dos séculos XVII e XVIII, indicando ainda receitas de esgrafitos imitando embrechados, 

bem como o de Aletti, “La Tecnica della Pittura Greca e Romana e l’Encausto”, no qual o autor 

pormenoriza as fases de execução da técnica de stucco-lustro brunido a ferro quente.39 Por último, 

ainda em Espanha, não podemos olvidar o trabalho do eminente islamista Torres Balbás, o qual 

num estudo sobre a evolução da decoração mural hispano-muçulmana, e citando Ortiz Sanz, nos 

comprova o uso comum do gesso para os rebocos, no século XVIII, em algumas regiões, como 

por exemplo em Valência.

36 Flórido de Vasconcelos, ob. cit., p. 42.
37 Cf. I. Gárate Rojas, ob. cit., p. 43.
38 Cf. I. Gárate Rojas, Artes de la Cal..., pp. 185 – 194.
39 Cf. José Aguiar, ob. cit., p. 356.
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Em Portugal os trabalhos de melhor qualidade confinam-se durante o século XVIII á habitação 

nobre ou aos edifícios religiosos com os programas decorativos integrais executados sob a super-

visão de grandes mestres como Nicolau Nasoni no palácio do Freixo. O século seguinte assiste à 

industrialização da arte do estuque sobretudo no tocante aos estuques decorativos modelados 

aplicados à decoração de interiores, continuando-se a tradição de uso de stucco-lustro e stucco-

-marmo, distinguindo-se a execução técnica e mestria de duas oficinas principais: a oficina 

Baganha e posteriormente a oficina Meira40.

40 Tanto o século XVIII como o seguinte representam ainda períodos mal estudados e pouco conhecidos no que respeita às técnicas, modos de 
execução e artistas. Este assunto integra o nosso projecto de investigação para tese de doutoramento a apresentar durante o ano em curso.
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Mónica Braga

• Vive no Porto, nasceu em 1971, em Lourenço Marques, licenciada em Design de Interiores pela Escola Superior de 
Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva.

• Bolseira da Fundação Oriente em 1995 com o tema “Estuques Decorativos Portugueses no Oriente” levantamento de 
revestimentos de argamassas no património imóvel em Macau, Taipa e Coloane e na Índia em Goa e Diu e nos dois 
anos seguintes bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian com o tema “Estuques e Esgrafitos Exteriores do 
Alentejo”levantamento de revestimentos de argamassas no património imóvel nos distritos de Évora e Portalegre.

• Publica em 1996 pelos Monumentos Nacionais “Estuques e Esgrafitos Exteriores de Évora” e ainda em 1996 participa 
numa conferência sobre o património, com a comunicação “Estuques e Esgrafitos de Goa e Diu”, integrada nas palestras 
”Olhares sobre a Índia” promovidas pela Fundação Oriente.

• Colabora desde 1994 com o gabinete de arquitectura Sua Kay Arquitectos. A partir de 1998 foi para o Porto onde tra-
balhou em diversos gabinetes de arquitectura. Em 2001 retoma a sua colaboração com a Sua Kay, coordenando as 
obras e os projectos deste gabinete no Porto.

Alexandra Charrua

• Vive em Évora, onde nasceu em 1970, licenciada em Design de interiores pela Escola Superior de Artes Decorativas 
da Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva em 1993, conclui a parte lectiva do mestrado em recuperação do património 
arquitectónico e paisagístico pela Universidade de Évora em 1996.

• Bolseira da Fundação Oriente em 1995 com o tema “Estuques Decorativos Portugueses no Oriente” levantamento de 
revestimentos de argamassas no património imóvel em Macau, Taipa e Coloane e na Índia em Goa e Diu e nos dois 
anos seguintes bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian com o tema “Estuques e Esgrafitos Exteriores do 
Alentejo”levantamento de revestimentos de argamassas no património imóvel nos Distritos de Évora e Portalegre.

• Publica em 1996 pelos Monumentos Nacionais “Estuques e Esgrafitos Exteriores de Évora” e em 1996 participa numa 
conferência sobre Património, com a comunicação “Estuques e Esgrafitos de Goa e Diu”, integrada nas palestras 
”Olhares sobre a Índia” promovidas pela Fundação Oriente.

• Desde 1997 Técnica Superior na Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Évora onde iniciou a sua colaboração com 
o estudo e inventário dos espólios metrológicos, séc.XV-XX, do Museu de Évora, Câmara Municipal de Évora e da 
colecção particular de Joaquim Pisco Martins e posteriormente na construção da Casa da Balança com Joaquim Pisco 
Martins que abre ao público em 1999, como primeiro projecto na área da museologia da autarquia www.cm-evora.pt/
casadabalanca e onde desenvolve com a equipa da CB os projectos O Mundo do Trabalho e a Oficina de Aferição de 
Évora, 1999, O Almotacé, 2000; A Oficina do Pequeno Cientista em colaboração com Eduardo Costa e o Departamento 
de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora, 2001. Em 2006 inicia o estudo sobre tipografia em Évora e o 
inventário do antigo espólio da Tipografia Nova de Évora, séc.XIX-XX, da autarquia.
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Argamassas decorativas: estuques e esgrafitos
Visões complementares da arquitectura em território 
português: de Évora e Portalegre, de Macau, Taipa  
e Coloane, de Goa e Diu

Mónica Braga | Alexandra Charrua

Não podemos começar esta comunicação sem explicar o caminho que percorremos. Como uma 

“aula de estuques” de Florido Vasconcelos incentivou estes estudos e posteriormente a ideia de 

construção de uma base de dados para gerir quatro levantamentos sobre estuques e esgrafitos 

registados no património imóvel em território português, realizados entre 1992 e 1998.

Ao iniciar o estudo em 1992 apercebemos o pouco que se sabia. Pareceu-nos prioritário fazer o 

levantamento do território, fazer um ponto da situação. Localizar, analisar que técnicas existiam 

e estavam associadas, que expressões decorativas assumiam, datar, quantificar o número de 

imóveis, quantificar ruínas, demolições, investigar a história dos imóveis, materiais e técnicas, 

localizar o “saber fazer” ainda existente de mestres, estabelecer contextos patrimoniais, de con-

servação, de classificação, de protecção legal; em síntese: registar, reunir e analisar a informação 

e, não menos importante, divulgá-la publicamente para que quem tem responsabilidades em gerir 

o território, o património, para quem investiga1, para quem conserva, para proprietários e insti-

tuições de tutela, para que o cidadão ou o turista, possa usufruir destes registos.

Cronologia dos levantamentos realizados

1992-1993

Levantamento do Centro Histórico de Évora

Braga, Mónica; Charrua, Alexandra – Estuques e esgrafitos de Évora, Direcção Geral dos Monumentos 

Nacionais, Lisboa, 1995.

1995-96, argamassas decorativas, estuques

Levantamento do território português de Macau: Macau e ilhas de Taipa e Coloane

Apoio financeiro e logístico, Fundação Oriente.

1 As teses destes autores, extremamente interessantes, provam o contributo deste tipo de estudos-guias para o conhecimento das técnicas. 
AGUIAR, José – Estudos Cromáticos nas intervenções de conservação em Centros Históricos. Bases para a sua aplicação à realidade Portuguesa. 
Dissertação de Doutoramento, Universidade de Évora, 1999, p.362; GUILHERME, Sofia Salema – As superfícies arquitectónicas de Évora. O esgrafito: 
contributo para a sua salvaguarda. Dissertação de Mestrado, Universidade de Évora, 2005, p. 41, etc.
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1995-96, argamassas decorativas, estuques e esgrafitos 

Levantamento dos antigos territórios portugueses na Índia, o estado de Goa e Diu no estado de 

Gujarat

Apoio financeiro e logístico, Fundação Oriente

1996, 14 Mai. – comunicação “Estuques e esgrafitos de Goa e Diu” sob o tema Património Cultural 

integrada no ciclo Olhares sobre a Índia promovido pela Fundação Oriente. (Consultar anexo – Apre-

sentação de Goa e Diu na Índia em Power Point).

1996-98, argamassas decorativas, estuques e esgrafitos

Levantamento dos Distritos de Évora e de Portalegre

Apoio financeiro, Fundação Calouste Gulbenkian.

Os levantamentos

O fio condutor destes estudos é o território português. Procurou-se confirmar a existência das 

técnicas (estuques e esgrafitos) no antigo estado de Goa e em Diu no estado de Gujarat2; no ter-

ritório de Macau, coincidindo com o período de transição de soberania; e em Portugal continental, 

nos Distritos de Évora e Portalegre no Alto Alentejo.

Cronologicamente os registos documentam o período compreendido entre os séc. XVI e XX em 

relação a Goa e Diu, e entre os séc. XVIII-XX em relação a Macau, Évora e Portalegre.

Os estudos delimitam-se aos núcleos urbanos nos Distritos de Évora e Portalegre e no território 

de Macau. Registaram exemplos na arquitectura civil, militar, religiosa e paisagista, destacando-

-se nesta última os jardins de Macau e ainda elementos pontuais como fontes e chafarizes, noras, 

muros, pequenos oratórios de estrada, etc. 

No caso de Goa e de Diu traçaram-se itinerários, atendendo à vastidão do território, não sendo 

possível adoptar a metodologia anterior. O registo efectuou-se ao longo das estradas e nos prin-

cipais núcleos urbanos (os 15 itinerários, definidos para o trabalho de campo, segundo pistas 

fornecidas por José Meco3 e Hélder Carita4, transformaram-se em 8 itinerários que podem ser 

também usados como roteiros de visita a Goa e Diu).

2 O plano inicialmente proposto à Fundação Oriente incluía Goa, Damão e Diu. Infelizmente não foi possível registar Damão.
3 Agradecemos formalmente a José Meco pela listagem de imóveis|locais que nos permitiu traçar alguns dos itinerários no estado de Goa.
4 Agradecemos ainda a Hélder Carita, pelo testemunho e ensinamentos. CARITA, Hélder – Palácios de Goa, Modelos e tipologias de Arquitectura 

Civil Indo-Portuguesa. Quetzal Ed., 1995.
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Os levantamentos implicaram a concepção de um sistema de inventário específico para o registo 

de técnicas|imóveis, subdivido em: listagens gerais de técnicas|imóveis organizadas geografica-

mente (País, Estado|Região, Distrito, Concelho, Freguesia Urbana|Rural, Lugar); ficha síntese do 

imóvel; e fichas de registos complementares (Cartografia; Imagem; Desenho; Técnicas-Materiais; 

Conservação; Bibliografia; Entervistas). A nível documental a pesquisa histórica, patrimonial e 

técnica foi efectuada em continuo, em Portugal, e nos restantes territórios.5

E estabeleceram-se contactos com serviços de cartografia dos territórios em pesquisa.

Planificou-se a logística do trabalho de campo: equipamento, materiais, itinerários, transporte, 

horários, custos, contactos locais, etc. Executou-se o trabalho de campo: os itinerários. Finalizou-

-se o trabalho com elaboração de relatórios, análise e a organização informática de dados para 

definição de uma futura base de dados.

As argamassas: técnicas e materiais

Estuque – stucco. Revestimento de argamassa composta por cal, areia fina, pó de mármore e 

gesso, aplicada no revestimento de paredes exteriores, paredes interiores, tectos, etc. É uma 

massa fácil de modelar e útil para a decoração de relevos nas paredes, obtendo superfícies muito 

lisas e ornamentos e guarnições com relevo. Além da sua função decorativa o estuque também 

protege muros e paredes das acções agressivas dos factores ambientais. Os autores (Gárate, 1994; 

Aguiar, 1999; Vieira, 2002) caracterizam os estuques stuccos segundo três famílias:

1| revestimentos executados com pasta de cal ou argamassa de cal e pó de mármore deixados 

à cor natural ou pintados com distintos tipos de acabamentos finais, do brunido ao acaba-

mento a ferro quente; 

2| revestimentos de argamassa com gesso e cal deixados à cor natural ou pintados;

3| revestimentos de gesso carregados na massa com pigmentos e colas orgânicas depois des-

bastados e polidos.6

5 Arquivo Distrital de Évora; Biblioteca Pública de Évora, Biblioteca da Universidade de Évora; Núcleo de Documentação da Câmara Municipal 
de Évora; Museu de Évora (espólio fotográfico de Carlos de Azevedo); Biblioteca Nacional, Biblioteca Fundação Calouste Gulbenkian; Arquivo 
Nacional Ultramarino; Biblioteca Central de Macau; Livraria Portuguesa; Instituto Cultural de Macau; Direcção dos Serviços e Cadastro de Macau; 
Casa Museu Camões da Fundação Oriente, Macau; Biblioteca e Arquivo Histórico de Goa; Arquivo da Cúria da Patriarcal de Panjim; Biblioteca 
Central do Instituto Menezes de Bragança, Panjim.

6 Técnica de estuque, in, GÁRATE, Ignacio Roja – Artes de la Cal. Instituto Español de Arquitectura, Ed. Universidade de Alcalá de Henares, 2ª 
Ed., 1994, pp.171-214; AGUIAR, José – Estudos cromáticos nas intervenções de conservação em centros históricos. Bases para a sua aplicação à 
realidade portuguesa. Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, 1999, pp.350-367; VIEIRA, Eduarda – Técnicas tradicionais de fingidos e 
de estuques no Norte de Portugal. Contributo para o seu estudo e conservação. Tese Mestrado, Universidade de Évora, 2002, pp.180-186.
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Usando estas técnicas-base desenvolveram-se diversos tipos de decoração trompe l´oeil, de fin-

gimento de materiais nobres:

O stucco-lustro representou sempre uma técnica mista de estuque e de pintura afresco ou a 

secco ou ainda afresco-secco. Associa, o estucador que faz o estuque liso – o suporte, e o pin-

tor que executa o fingido de mármores, de brechas, de pedra lioz, de granito, etc. que seriam 

acabados com o brunido a ferro quente e aplicação de ceras e vernizes, ou brunidos a colherim 

e polidos a pó de jaspe e pano de sarja ou linho;7

O stucco-marmo ou a escaiola representava uma técnica, muito refinada, que simulava os 

mármores, com tal exactidão e rigor que transmitia inclusive o toque frio da pedra. Era com-

posta por uma massa de gesso e pasta de cal carregada com pigmentos de terra, misturada 

de acordo com determinados preceitos, cortada em fatias e aplicada na parede humedecida, 

sendo depois desbastada e cortada à grosa e lixada, polida e acabada.8

Na sua tese (Vieira, 2002) refere outras técnicas. O fingido de azulejos em pintura mural em 

exteriores e interiores9 e a pintura de faixas, frisos, rodapés, molduras para realçar o estuque liso 

em exteriores e interiores.10

Nos estuques exteriores gostaríamos de chamar a tenção para as sancas “executadas com moldes 

de madeira ao correr da massa” nas cimalhas, que estabelecem a ligação entre as paredes e a 

cobertura dos imóveis, o perfil. Os levantamentos registaram inúmeros desenhos. Os frisos de 

esgrafitos na cimalha surgem sempre entre sancas e réguas.

Esgrafito – “esgrafiar”, arranhar, esgravatar. Na sua tese (Salema, 2005) define esgrafito como 

“técnica de decoração mural (em interiores e exteriores) baseada na sobreposição de diferentes 

camadas de argamassa de cal, com cores diferentes. Sobre a camada mais recente é desenhado 

o motivo. Posteriormente são removidas através de uma lâmina ou estilete partes desta última 

capa enquanto não se fez presa (endureceu) de modo a mostrar a camada anterior. O resultado 

é um jogo plástico entre dois ou mais planos paralelos, muito expressivo de chiaroscuro – claro-

-escuro e de texturas – baixo relevo. Esclarece ainda que “o primeiro plano, a camada de 

argamassa mais superficial é de coloração branca e textura fina, no(s) plano(s) subjacente(s) 

e consoante a complexidade decorativa, utiliza-se uma argamassa com uma textura mais áspera 

e colorida, de coloração acinzentada (adição de carvão ou palha cozida) de cor avermelhada 

7 Técnica de stucco–lustro, Op. cit. VIEIRA, 2002, p.184-203.
8 Técnica de stucco–marmo, Op. cit. VIEIRA, 2002, p.180-183.
9 Técnica de fingido de azulejo, Op. cit. VIEIRA, 2002, p.214.
10 Técnica de pintura sobre estuque, Op. cit. VIEIRA, 2002, p.226.
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(com tijolo partido), ou de coloração amarela parda (através do emprego de diferentes tipos 

de areia).”11

Na sua tese sobre o esgrafito em Segóvia (Robles 1991) subdivide os esgrafitos em termos da 

espessura ou profundidade em três: escasso, médio e grosso12. De acordo com esta classificação, 

o relevo dos esgrafitos que registamos é escasso (Distritos de Évora e de Portalegre e no estado 

de Goa).

Évora

No levantamento de 1992-93 registaram-se todos os imóveis das freguesias intramuros da cidade 

de Évora: Sé e S. Pedro, Santo Antão e S. Mamede. Delimitou-se o registo ao exterior dos imóveis, 

mas não se excluíram contudo registos de alguns interiores como o caso das obras de estuques 

de Domingos da Silva Meira na cidade, no Palacete Barahona (1884) e no Teatro Garcia de Resende 

(1889).13

Em Évora destacamos duas áreas urbanas pelo número, qualidade e riqueza decorativa impressa 

no conjunto dos seus imóveis: a Praça do Giraldo e o Largo Luís de Camões. Na Praça o estuque 

tem o protagonismo acompanhado naturalmente pelo esgrafito14 e pelos fingidos, mas no Largo, 

é sem dúvida, do esgrafito.15

Évora apresenta uma enorme diversidade em termos de estilos decorativos que nos permitem 

viajar do maneirismo ao neo-classicismo percorrendo as suas artérias.

11 Técnica de esgrafito, GUILHERME, Sofia Salema – As superfícies arquitectónicas de Évora . O esgrafito: contributo para a sua salvaguarda. Tese 
de Mestrado, Universidade de Évora, 2005. p.25. Sobre a técnica do esgrafito veja-se ainda ROBLES, Aurora de la Puente – El Esgrafitado en 
Segovia e Provincia. Modelos e Tipologias. Diputación Provincial de Segóvia (publicação com base na sua Tese de Doutoramento), 1990, p.31; 
GÁRATE, Ignacio Roja – Artes de la Cal. Instituto Español de Arquitectura, Ed. Universidade de Alcalá de Henares, 2ª Ed., 1994, pp.159-170; 
AGUIAR, José – Estudos cromáticos nas intervenções de conservação em centros históricos. Bases para a sua aplicação à realidade portuguesa. 
Tese de Doutoramento, Universidade de Évora, 1999, pp.336-350.

12 Op. cit. ROBLES, 1990, p.31.
13 “A Oficina de Domingos da Silva Meira (1850-1928) veio a ser uma das mais importantes de Lisboa, tomando a responsabilidade de inúmeros 

trabalhos. (…) Em Évora, Domingos da Silva Meira coordena os estuques do Palacete Barahona (1884) e do Teatro Garcia de Resende (1889)”. 
Op. cit. VIEIRA, Eduarda, 2002, p.235.  
Refere-se a título complementar as dinastias de estucadores-artistas (os Meira, os Ramos, os Baganhas) neste ramo das artes decorativas 
oriundos de Afife, Viana do Castelo, in VASCONCELOS, Flórido de – Estuques Decorativos do Norte de Portugal, FCG-CRAT, Porto 1991; “Oficina 
Avelino Ramos Meira - fundada na primeira década do século passado no Porto, conseguiu manter-se em funcionamento e na posse da família 
Meira até 1999, tendo sido a última oficina do género a encerrar portas (especializou-se nas artes do estuque e da pintura decorativa).” in, 
MARQUES, Maria Augusta – Espólio da Oficina Avelino Ramos Meira – A arte de ornamentar com estuque. Resumo, policopiado, in I Jornadas 
sobre Estuque em Portugal, Universidade Católica, Porto, Out. 2006.

14 Recentemente provas fotográficas da Praça do Giraldo, propriedade de João Cabral Silveira, datadas do séc. XIX, anteriores à construção do 
tabuleiro central, documentam cabalmente que a maioria dos alçados a Nordeste tinham esgrafitos nas cimalhas. in  - Évora Desaparecida, 
Fotografia e Património, 1839-1919, Exposição, Convento dos Remédios, Arquivo Fotográfico de Évora, Nov.2006/Fev.2007.

15 Os imóveis localizados na Rua Elias Garcia e no alçado Nordeste da Praça foram, em 2001-02, alvo de intervenção pioneira na cidade, no âmbito 
do projecto de salvaguarda de revestimentos e acabamentos tradicionais no Centro Histórico de Évora, orientada por José Aguiar. AGUIAR, José 
– Évora exemplar e pioneira. in, «Centros Históricos», 2º ano, n.º6, Jan./Mar.2001, pp.20-23.
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Estuques exteriores e interiores, Domingos da Silva Meira, Centro Histórico de Évora
Teatro Garcia de Resende, Praça Joaquim António de Aguiar
1-2| Salão nobre: stucco-marmo e estuques nas paredes e tecto; salas laterais
3| sala rosa: ornatos em estuque nas paredes e tecto
4| salas da Família Barahona junto ao seu camarote no Teatro, hall: frisos no tecto; sala com paredes e tecto totalmente 
revestidas por painéis em estuque de inspiração árabe
5| Entrada antigo Palacete Barahona na Rua da República, frente ao Jardim Público de Évora
Fotos AC/MB 2007

Ao nível de arruamentos destacamos um, a título de exemplo, a Rua e Largo das Portas de Avis. 

No início da rua temos um imóvel de inspiração romântica, onde podemos observar uma balaustrada 

de elementos cerâmicos e aplicações de estuques pré-moldados vegetalistas e figurativos (R. Avis 

n.º20-24); mais abaixo registamos um imóvel com estuques neoclássicos estilo Adam, em avançado 

estado de degradação (R. Avis n.º56-62); a seguir o imóvel sede da Região de Turismo totalmente 

revestido com uma padronagem esgrafitada de inspiração gótica (R. Avis n.º88-90)16, mais a baixo 

16 O imóvel apresenta os alçados totalmente esgrafitado com padronagem de inspiração gótica. O revestimento total da superfície com a técnica 
do esgrafito é uma tipologia muito usual nos imóveis de Segóvia. Op. cit. ROBLES, 1990.
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um imóvel com estuques de inspiração renascentista nos lintéis e pilastras (R. Avis n.º93); no 

Largo das Portas de Avis destaca-se um imóvel com um friso em estuque junto à cimalha e peque-

nos apontamentos nas pilastras, de inspiração vegetalista (Portas Avis/R. Mestre Resende n.º1)17; 

um imóvel esgrafitado de elementos geométricos (Portas Avis n.º132-137); e um imóvel com um 

friso esgrafitado de inspiração renascentista (R. Avis n.º172) friso que se repete no início da Rua 

(R. Avis, n.º19-21).

Ao nível dos imóveis destacamos um situado na Rua 5 de Outubro, n.º19-21, onde se registam 

várias técnicas: estuque exterior, moldado no local e pré-moldado, que decora as molduras das 

janelas do 1º e 2º piso; esgrafitos nos remates; imitação de pedra nos basamentos e fingidos de 

azulejos pintados e com incisões. O imóvel foi recuperado numa intervenção pioneira na cidade, 

coordenada por Nuno Ribeiro Lopes e José Aguiar, no âmbito do projecto integrado de salvaguarda 

de revestimentos e acabamentos tradicionais no Centro Histórico de Évora.18

Macau

De Évora viajámos para Macau, um território complexo aos olhos de um ocidental onde coabitam 

culturas tão diferentes, onde o clima rapidamente tudo destrói e as reconstruções estão sempre 

na ordem do dia. Contudo verificamos que aqui existe uma riqueza e variedade ornamental impar, 

produto da perícia técnica dos seus executantes. Aqui inserimos um excerto de um texto sobre 

as obras de renovação do Hospital de S. Januário (1873), que hoje já não existe, mas que nos 

permite compreender como se trabalhava a este nível “… rápida descrição dos operários de que 

dispomos: pedreiros – entre os chinas conhecem-se três classes de pedreiros, pertencentes à mais 

inferior os que trabalham em alicerces e muros d´ alvenaria, e são conhecidos por pedreiros de 

pedra; a segunda os que trabalham em paredes de tijolo ou em telhados, e a estes denominam 

pedreiros de tijolo; finalmente chegando à classe mais elevada, os que trabalham em frisos, estuques 

e ornatos, em que alguns são muito peritos, chegando a causar admiração. A paciência ou a calma 

que consomem nesta espécie de trabalho, e os utensílios ordinários de que se servem … .” outros 

dados surgem sobre os materiais que entravam na composição de estuques “… conforme a arga-

massa entra algodão, papel ou palha os chinas denominam a cal, cal algoodão que usam para 

estuques superiores, cal papel para rebocos e ordinária para cafêlos … .”19

17 A decoração deste imóvel torna-o um caso único na cidade de Évora e no Distrito, não é muito vulgar encontrar o estuque, em friso, no lugar 
onde normalmente surge o esgrafito, junto à cimalha.

18 AGUIAR, José – Évora exemplar e pioneira. in, «Centros Históricos», 2º ano, n.º6, Jan./Mar.2001, pp.20-23.
19 CARVALHO, H. A. Dias de – Memória dos trabalhos que se empreenderam pela edificação do Hospital de S. Januário. Macau, Tipografia Mercantil, 

1873, p.8
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O território de Macau foi registado na sua totalidade, imóvel a imóvel, núcleo a núcleo, em per-

cursos realizados a pé e de transportes públicos.20

Em Macau, ao nível do registo de estuques, destaca-se a Igreja do Seminário de S. José21, a Igreja 

no Largo de Sto. Agostinho22 e a Igreja de S. Domingos23; a sede e jardins do Clube Militar24; o 

conjunto da Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida25 onde se localizam os imóveis da Biblio-

teca Central, dos Serviços de Saúde, do Arquivo Histórico de Macau, do IPOR e alguns imóveis 

particulares dignos de nota26; o Teatro D. Pedro V27; o Lilau28; o Largo do Leal Senado29 onde 

desembocava a Avenida de Almeida Ribeiro, principal eixo comercial da cidade durante décadas30; 

O Colégio Leng Nam na Estrada dos Parses; o Colégio Mateus Ricci na Rua da Praia Grande do 

Bom Parto31 e o antigo Bairro de S. Lázaro.32

Na ilha da Taipa, a Igreja de N. Sra. do Carmo33 e o edifício da Biblioteca no Largo de N. Sra. do 

Carmo, e a Casa Museu da Taipa na Avenida da Praia34, ainda hoje um lugar magnifico. 

E na ilha de Coloane, a Igreja de S. Francisco Xavier na Rua do Caetano35 e a Biblioteca na Av. 5 

de Outubro.

20 Cartografia usada em Macau 1:5000 (registo geral) e 1:2000 (registo imóvel a imóvel) adquirida na Direcção dos Serviços de Cartografia e 
Cadastro de Macau.

21 Monumento classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
22 Monumento classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
23 Monumento classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
24 Edifício de interesse arquitectónico classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
25 “desde o edifício de gaveto com a estrada do Cemitério até ao n.º95G”.  

Conjunto classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
26 Imóveis recuperados na sua maioria pela Fundação Oriente nos últimos anos.
27 Edifício de interesse arquitectónico classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
28 Conjunto classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
29 Conjunto classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
30 Conjunto classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
31 Edifício de interesse arquitectónico classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
32 Conjunto classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
33 Monumento classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
34 Conjunto classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
35 Monumento classificado, in, Decreto Lei n.º83/92/M, 4º Suplemento ao B.O. n.º52 de 31/12/1992.
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Estuques exteriores. Macau, Macau
1| Freguesia Sé, Rua de Santa Clara, antigo Grémio Militar hoje Clube Militar de Macau, fundado em 1870.
2| Freguesia S. Lourenço, Largo Sto. Agostinho, Igreja Sto. Agostinho.
3| Freguesia de S. Lázaro, Calçada de S. Lázaro, n.4, Habitação. 
4| Freguesia de S. Lourenço, Rua do Almirante Sérgio, 65, Habitação/Espaço Comercial.
5| Freguesia de S. Lázaro, Av. do Conselheiro Ferreira de Almeida/Estrada Adolfo Loureiro, Jardim Lou Lim Ioc, Fonte.
Fotos AC/MB 1995

Goa e Diu

De Macau viajámos até Goa. Apresentamos um total de 8 itinerários que podem ser visualizados 

no mapa do estado de Goa de acordo com o trabalho de campo36. Os itinerários incluíram o registo 

de imóveis situados junto à rede viária; o registo de imóveis cuja localização ficava mais isolada; 

36 Quer em Goa, quer em Diu não conseguimos obter a cartografia indispensável para documentar a localização dos nossos registos.
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e o registo dos imóveis situados em núcleos urbanos, dos quais se destacou um conjunto mais 

significativo nas cidades de Margão e Panjim no estado de Goa e na cidade de Diu.37

Itinerários em Goa

1|  Tiswadi| Panjim-Ribandar-Chimbel-Panelim-Velha Goa-Merces-Daugim-Divar-Jua-Merces-Chorão.

2|  Tiswadi-Mormugão| Santa Cruz-Miramar-Caranzalem-Taleigão-Bambolim-Goa Velha-Curca-Talaulim-

-Mandur-Carambolim-Agassaim-Cortalim-Sancoale-Ilha de S. Jacinto.

3|  Mormugão-Salcete| Nagoa-Consoa-Vernã-Arossim-Cansaulim-Majorda-Seraulim-Benaulim-Colva-

-Betalbatim-Varca-Carmona-Cavelossim.

4|  Salcete| Raçaim-Carvota-Loutulim-Nuvem-Raia-Fatorda-Borda-Rachol-Curtorim-Macasana-Chandor-

-Betani.

5|  Salcete-Quepem-Canacona| Margão-Navelim-Orlim-Sarzora-Chinchinim-Assolna-Velim-Murida/

Cuncolim-Cuncolim-Ambelim-Quepem-Cabo de Rama.

6|  Bardez| Reis Magos-Nerul-Sinquerim (Linhares) estrada Igreja de Candolim-Candolim-Saligão-

-Pilerne-Calangute-Arporá-Verlã-Baga-Anjuna-Parra-estrada para Assagão-Assagão-Mapuça.

7|  Bicholim-Ponda| Britona/Penha de França-Socorro/Porvorim-Salvador do Mundo-Guirim-Bastora-

-Moira-Tivim-Colvale-Pomburpa-Ucassaim-Carona-Aldona-Nachnola-Maem-Mulgão-Ponda.

8|  Bardez-Pernem| Cunchelim-Marna-Siolim-Oxel-Camorlim-Mandrem-Arambol-Paliem-Tiracol.

Diu

1| Diu| Diu-Fundam-Yanakbara

Em Goa, demos prioridade ao registo dos estuques das igrejas do quinteto barroco: Igreja de 

S. Francisco de Assis em Velha Goa; Igreja de N. Sra. da Piedade em Divar; Igreja de Santo 

Estevão em Jua; Igreja de Santana em Talaulim; e a Igreja do Espírito Santo em Margão. Mas a 

quantidade, qualidade e exuberância dos trabalhos em argamassa é única no contexto destes 

levantamentos.

Em Goa registámos também esgrafitos, na arquitectura religiosa católica, em interiores de Velha 

Goa (Tiswadi) e Rachol (Salcete), e na hindu, em exteriores e interiores de Paliem e Mandrem 

37 AZEVEDO, Carlos de – Igrejas de Goa, Lisboa, 1956; A Arte de Goa, Damão e Diu, Lisboa, 1969; A Arte Cristã na Índia Portuguesa, 1959; CHICÓ, Mário 
Tavares – A Arquitectura Indo-Portuguesa, in  «Colóquio», n.º17, Fev. 1962; CARITA, Hélder – Palácios de Goa, Modelos e tipologias de Arquitectura 
Civil Indo-Portuguesa. Quetzal Ed.,1995; NORONHA, Percival de – Old Goa in the context of Indian Heritage, Panjim, policopiado, 1996, pp.7-12.
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(Pernem), onde a camada mais superficial é de coloração vermelha e o plano subjacente é de 

coloração branca, contrariamente a tudo o que foi registado em Évora e Portalegre. Carita (Carita, 

1994) registou e divulgou decoração esgrafitada na arquitectura civil, no Palácio do Suamy de 

Partagal (Canacona).38

      

Esgrafitos Velha Goa em Tiswadi, Estado de Goa
1|Lambrim capela-mor da Igreja do priorado do Rosário, Velha Goa
2|Lambrim sala do Paço dos Bispos anexo à Sé de Goa, Velha Goa
3|Lambrim Igreja N. Sra. do Monte, Velha Goa
Fotos AC/MB 1995

      

Esgrafitos, Paliem e Mandrem em Pernem, Estado de Goa
1-2|Templo de Vetal, Paliem, paredes exteriores, pormenores: árvore da vida e frisos elementos vegetalistas e geométricos
Fotos AC/ MB 1995
3|Templo de Bagawatti, Mandrem, interior, tecto: motivos geométricos
Fotos AC/MB 1995

Em Goa, entrevistámos em 1995, graças a Percival de Noronha, um antigo estucador, Luís Fernandes 

(n.1914-) que trabalhou na velha cidade com o Mestre Luandel, na época dos portugueses, e nos 

descreveu materiais e técnicas do reboco “…reboco – areia fina, lavada, vinda do mar, na água 

durante dois dias para sair o sal, 6 medidas de areia e 4 de cal. Bate-se com maços de madeira. 4 

Mulheres vão juntando mãos de água, poucas, quase seco e batem durante uma manhã. Durante sete 

dias a cal queima, em cima de uma rede metálica, ao lume. Tudo forma um bloco que é o resíduo 

que se junta à água (como a cal portuguesa) usado para caiar; há um pó que cai e é usado para a 

mistura com a areia. Depois de batida a argamassa junta-se uma bilha de água para “argamassar”, 

depois faz-se um montículo cónico e um buraco no meio onde se põe a água e deixa por 10 dias 

38 Fotografia, a cor, do Palácio do Suamy, Partagal, Canacona, Goa. CARITA, Hélder – Arquitectura Civil Indo-Portuguesa, Génese e Primeiros Modelos, 
in «Oceanos» Indo-portuguesmente, n.º19-20, Set./Dez. 1994, p.127.
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sempre com o nível da água à sombra. Para curar a argamassa leva 30 dias a secar. O cimento seca 

rápido e dura pouco. Os estuques de parede ficavam 6 meses a curar.”39

Évora e Portalegre

De volta a Portugal seguiu-se o levantamento do Distrito de Évora e do Distrito de Portalegre, 

no Alto Alentejo. Registaram-se 28 Concelhos e 138 Freguesias, tendo o registo decorrido entre 

1996 e 1998. 

A sua apresentação teve lugar no seminário. Mas gostariamos de chamar a atenção para três 

registos que se destacam pela sua raridade, riquesa decorativa e técnica no âmbito do levamento 

do Alto Alentejo.

Na cidade de Évora (Distrito de Évora) registamos em 1992-93 um imóvel com dois alçados total-

mente esgrafitados, tipologia muito comum noutras regiões40, mas que constitui até á data, registo 

único. O vulgar, no exterior, são composições de esgrafitos a encimar janelas, em frisos, pilastras 

e cimalhas, chaminés. No interior, contrariamente, constatou-se com os registos efectuados que 

existem tectos totalmente revestidos por padronagens em diversos imóveis do Distrito de Évora.

    

Esgrafitos, Centro Histórico de Évora, Concelho e Distrito de Évora
Freguesia de São Mamede, Rua de Avis, n.º88-90
Esgrafito. Assinado por Joaquim Calhau – friso, alçado lateral esquerdo41, e por Mamede – friso, alçado principal,  
assinatura visível no canto superior esquerdo.
Fotos AC/MB 2007.

Um outro registo digno de nota surge no Convento de Santa Cruz de Rio Mourinho no Concelho 

de Montemor-o-Novo (Distrito de Évora), que apresenta o alçado pincipal e torres sineiras muito 

trabalhadas com barras e diversas composições de esgrafitos.

39 O último percurso em Goa ficamos a devê-lo a Percival de Noronha que nos conduziu a este estucador e teve a amabilidade de nos mostrar a 
Igreja de N. Sra de Chimbel, arruinada, mas inesquecível.

40 Op. cit. ROBLES, 1990; GÁRATE, 1994.
41 Registo do imóvel e do autor do esgrafito: Joaquim Calhau in Inventário dos esgrafitos de Évora, Op. cit, GUILHERME, 2005.
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Esgrafitos, Freguesia de São Mateus, Concelho de Montemor-o-Novo, Distrito de Évora
Alçado principal da Igreja, Convento de Santa Cruz de Rio Mourinho, km10, pela EN2  
Montemor-o-Novo/Santiago do Escoural. Propriedade Privada.
Fotos AC/MB 2007.

E um último destaque para uma padronagem de pintura de fingimentos de azulejos em Estremoz, 

que se soma a duas anteriormente identificadas no Centro Histórico de Évora (GUILHERME, 2005).

   

Pintura, Estremoz, Concelho de Estremoz, Distrito Évora
Rossio de Estremoz, Rua D. Vasco da Gama, n.º38
Pintura de fingido de azulejos. Padronagem a cal sobre fundo azul, registada sob caiações.
Fotos AC/MB 1997.

Para concluir gostaríamos de chamar a atenção para a reflexão sobre a importância dos levanta-

mentos e registos para o conhecimento e investigação das artes decorativas e do património 

imóvel português, macaense e indo-português.
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Estuques Decorativos em Igrejas de Lisboa
– A viagem das formas –

Isabel Mayer Godinho Mendonça

Parente pobre da escultura (pelos materiais económicos que utiliza – argamassa de cal, gesso 

e areia, aplicada sobre um fundo estucado liso – e não pela qualidade das obras realizadas), o 

estuque trabalhado em relevo teve um papel de destaque na decoração das igrejas de Lisboa, 

adaptando-se com extrema facilidade às formas e aos estilos das várias épocas. Talvez por isso 

mesmo, os estuques decorativos constituem uma área de eleição para a observação dos ornatos 

e da evolução de todos os seus cambiantes.

A análise do longo período que aqui nos propomos realizar – dos raros exemplos ainda existentes 

conotados com o Maneirismo, no último quartel do século XVI, aos primórdios do erudito gosto 

neo-clássico em finais do século XVIII − procurará delinear o sinuoso percurso das formas, reflexo 

das modas e dos gostos das sucessivas gerações de encomendadores e artistas, e encontrar os 

modelos de inspiração de tantas composições decorativas ainda existentes nas igrejas de Lisboa.

A decoração do tecto da capela-mor da igreja do Mosteiro  
de Santa Marta de Jesus

São muito raros em Lisboa os estuques atribuíveis ao século XVI, realizados segundo a estética 

maneirista. Um dos tectos estucados mais interessantes deste período chegou até aos dias de 

hoje escondido por trás de um outro tecto, realizado na transição do século XVII para o XVIII, 

na capela-mor da igreja de Santa Marta, em Lisboa.

A construção deste segundo tecto, em abóbada de aresta, pintada de brutesco, acompanhou a 

criação de um recesso para inserção do novo retábulo de estilo nacional1, mais profundo que o 

primitivo, ainda maneirista2. Na mesma altura, foi rasgada a estreita abóbada do vão onde se 

colocou o retábulo, de forma a permitir que a tela que cobria a tribuna deslizasse no sentido 

1 Tanto a pintura de brutesco como o retábulo foram pormenorizadamente descritos por volta de 1704 pelo autor anónimo da História dos Conven-
tos, Mosteiros e Casas Religiosas de Lisboa, vol. II, Câmara Municipal de Lisboa, 1972. Da pintura restam apenas ténues vestígios e o retábulo 
foi transferido em 1904 para a capela-mor da igreja de Santo António do Estoril, onde ainda se encontra. 

2 O primitivo retábulo, realizado em 1584, enquadrava uma pintura que representava “Jesus em casa de Marta”, do pintor Amaro do Vale, de que 
resta um estudo preparatório. Veja-se Vítor SERRÃO, “O arquitecto maneirista Pedro Nunes Tinoco – novos documentos e obras”, in Boletim 
Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, 3ª série, nº 83, 1977, p. 19 e nota 50.
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ascendente. Foi através desse “rasgão” que se tornou possível entrever e fotografar o primitivo 

tecto estucado3.

Este tecto, em forma de masseira de planta rectangular apoiada numa sanca moldurada, mostra 

nos cinco panos que o compõem – um rectilíneo, central, de perfil rectangular, e quatro panos 

oblíquos de formato pentagonal – painéis decorados com relevos em estuque, enquadrados por 

finas molduras também relevadas.

Os relevos, em estuque branco, destacam-se sobre um fundo simulando o liós bege. Os painéis 

são delimitados por bandas imitando o mármore raiado de vermelho. Nas paredes laterais, até ao 

nascimento da abóbada de aresta, são ainda visíveis vestígios da decoração estucada das paredes: 

painéis geométricos enquadrados por molduras relevadas, alternando com faixas vermelhas 

marmoreadas.

Os cinco painéis da masseira são decorados com três eruditas composições ornamentais (duas 

delas repetidas nos panos oblíquos), centradas por elaboradas cartelas de obra de laço (roll-werk), 

que conjugam as bandas furadas e pregadas (beschlagwerk), enroladas nas extremidades, com 

pendurados de fitas, cordões e festões de flores e frutos, e com diversos mascarões representados 

de frente e de perfil.

Protegidos da acção do tempo e do homem, os estuques deste tecto encontram-se bem preser-

vados, com os relevos bem definidos e as cores dos fundos muito vivas. Faltam pedaços de dois 

mascarões e caiu o ornato central do painel rectangular, deixando à mostra os pregos que os 

fixavam ao suporte. Uma fenda percorre o pano oblíquo que se sobrepõe ao arco triunfal, 

prolongando-se pela parede da nave.

A investigação que realizámos no fundo do cartório da igreja de Santa Marta, do Arquivo Histórico 

do Ministério das Finanças, hoje guardado na Torre do Tombo, conjugada com as informações já 

publicadas4, permitiu-nos esclarecer algumas das questões relacionadas com as obras da igreja. 

Na origem do mosteiro esteve um recolhimento criado em 1571 para albergar as órfãs dos criados 

de D. Sebastião, falecidos durante a peste que assolou Lisboa em 1569, transformado em mosteiro 

da regra e ordem de Santa Clara a 23 de Setembro de 1577, por breve do papa Gregório XIII.

Entretanto a congregação foi recebendo avultadas doações, entre as quais se destacou uma de 

90 000 réis anuais, realizada em 18 de Junho de 1588 por Helena de Sousa, filha do primeiro 

3 O tecto foi fotografado pela equipa da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), em 2002. Realizámos então uma in-
vestigação que conduziu ao artigo publicado na revista desta instituição. Cf. Isabel Mayer Godinho MENDONÇA, “Um tecto quinhentista na 
capela-mor da igreja do convento de Santa Marta em Lisboa,” in Monumentos, Lisboa, DGEMN, nº 17, Setembro de 2002, pp. 124-131.

4 Sobre a igreja de Santa Marta vejam-se José Mendes da Cunha SARAIVA, Documentos da fundação do Convento de Santa Marta de Jesus em 
Lisboa, Lisboa, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, 1948, Vítor SERRÃO, ob. cit., Maia ATHAYDE, “Igreja e Mosteiro de Santa Marta”, 
in Monumentos e Edifícios Notáveis do Distrito de Lisboa, vol. V, tomo 2º, Lisboa, 1975, Luísa CORTESÃO, “O antigo convento de Santa Marta 
– as intervenções em curso”, in Monumentos, nº 2, DGEMN, Março de 1995, e Isabel Mayer Godinho MENDONÇA, ob. cit..
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governador do Brasil, Tomé de Sousa e viúva de Diogo Lopes de Lima, vedor e sumilher de D. Se-

bastião, que, em troca da construção de um carneiro, se obrigou a fazer de novo a capella moor 

deste mosteiro de Jesus de santa marta pella traça que já está dada, e conforme a obra da dita 

capella se vai fazendo à sua própria custa e despesa, obrigando-se igualmente a realizar todas as 

reedificações necessárias e a contribuir com 1 000 réis de juros para custear as despesas de 

decoração da capela-mor: ornamentos, peças de prata e tudo o mais. As obrigações e os encargos 

assumidos ficaram também perpetuados numa lápide ainda existente na capela-mor, sendo esti-

pulado no contrato que as armas da doadora seriam colocadas sobre o arco triunfal e no interior 

da capela-mor (tal como veio a acontecer). Além da doação para a construção, Helena de Sousa 

comprometeu-se ainda a entregar ao mosteiro 40 000 réis anuais a troco da abertura de uma 

porta de comunicação com as casas que possuía junto à capela-mor5.

A 30 de Setembro do mesmo ano, Helena de Sousa fez ainda uma doação de 22 000 réis para 

subsidiar a compra de umas casas que ficavam junto do mosteiro, sendo-lhe permitido, em con-

trapartida, a construção de uma caza em cima da samchristia do ditto mosteyro a modo de Tribuna, 

pera da ditta caza poder ver e ouvir missa (…)6.

A obra da capela-mor da nova igreja (o mosteiro possuía uma outra igreja que servia ao culto 

desde o início do recolhimento), da autoria do arquitecto régio Nicolau de Frias, iniciada em 

1583, foi dirigida pelo mestre pedreiro António Correia e pelo mestre carpinteiro Gonçalo de Lima. 

A esta obra diz certamente respeito um pormenorizado contrato, não datado, realizado entre os 

dois mestres pedreiro e carpinteiro, em que são estabelecidos os preços para as obras que se vão 

realizar, comprometendo-se o mestre pedreiro a tudo fazer pela traça que o dito nicolao de frias 

tinha dado do dito mosteyro7.

A obra da nave foi iniciada apenas em 1612 e seguiu um projecto de Pedro Nunes Tinoco que, a 15 

de Fevereiro de 1616, assinou um contrato da obra da pedraria do corpo da igreja, do coro e do 

antecoro, com três mestres pedreiros: Miguel Fernandes, Jerónimo Dias e Pedro Domingues8.

A 8 de Março de 1638 o mosteiro contratou com a irmandade de Nossa Senhora da Natividade a 

colocação do revestimento a azulejo dos dois alçados da capela-mor (padrão policromo de 12x12), 

em troca da doação da capela colateral do Evangelho9. Estes painéis, ainda existentes, vieram 

tapar o estuque de fundo liso em tom amarelo, parcialmente visível.

5 Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo (I.A.N./T.T.), Arquivo Histórico do Ministério das Finanças (A.H.M.F.), Cartório de Santa Marta 
de Jesus, Cx. 152, Documento 23.6.

6 Idem, Cx. 145, Documentos 71-10 a 12. Assim se explica o entrosamento entre o actual palácio do conde de Redondo e a capela-mor da igreja 
de Santa Marta, bem como o parentesco formal dos dois edifícios, cuja construção deve ter prosseguido em paralelo. 

7 Idem, Cx. 154, Documento 70.39.
8 Vítor SERRÃO, ob. cit., Documento 1, pp. 45 a 50.
9 I.A.N./T.T., A.H.M.F., Cartório de Santa Marta de Jesus, Cx. 182, Documento 89.3.
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A escolha da decoração a realizar no tecto em masseira da capela-mor será, muito provavelmente, 

da responsabilidade do arquitecto Nicolau de Frias, não aparecendo nenhuma referência ao estu-

cador ou estucadores que trabalharam na obra.

Como fonte de inspiração foram utilizadas três gravuras (de um conjuntos de 28) realizadas na ofi-

cina do gravador Hieronimus Cock, de Antuérpia, a partir de desenhos do artista florentino Benedetto 

Battini10. Este conjunto de gravuras mostra elaboradas cartelas decoradas com “obra de laço”, pen-

durados e elementos ornamentais retirados dos grotescos, servindo de enquadramento a inscrições 

em latim, com excertos filosóficos e moralizantes de autores latinos e gregos: Séneca, Cícero, Horá-

cio, Salústio e Platão. Na folha de rosto, onde é indicado o nome do autor dos desenhos e o 

“excudebat” de Cock, inscreve-se uma alusão à morte – Vigilate quia nescitis neque horam – e, em 

vez de fitas e festões, estão representadas caveiras com vermes e pendurados compostos por tíbias, 

costelas e outros ossos. A última gravura representa uma das marcas do impressor, acompanhada 

de quadras picarescas em flamengo, alusivas ao seu nome (Cock, hoje kok = cozinheiro).

A gravura nº 22 serviu de inspiração quase fiel aos painéis dos panos oblíquos dos lados maiores 

da masseira. Só as urnas de remate têm uma forma diferente, e os pequenos mascarões e florões 

que rodeiam o medalhão central foram substituídos por motivos de pregaria.

Os painéis dos panos dos lados menores inspiraram-se em parte na cartela do lado esquerdo da 

gravura nº 10, repetindo-se a máscara feminina com o cesto de frutas à cabeça e as tranças 

furando as bandas laterais, os festões de frutos pendurados e os mascarões de perfil cuspindo 

fitas. A principal diferença reside no medalhão central, quadrilobado, inspirado no da gravura  

nº 22, e na substituição da máscara inferior por uma concha.

Finalmente, o painel central do tecto inspirou-se na gravura nº 7, repetindo simetricamente a 

composição do seu eixo maior, mas mantendo o mascarão zoomórfico e introduzindo fitas, acantos 

e um medalhão central que não existiam na gravura.

Todas as inscrições em latim das gravuras foram suprimidas.

As alterações introduzidas nos painéis do tecto foram impostas pela adaptação a um espaço 

diferente, de forma pentagonal, especialmente notório nas composições dos panos oblíquos dos 

lados menores, onde o medalhão quadrilobado substituiu o medalhão oval, enquanto foram alar-

gadas as tranças do mascarão feminino e as bandas enroladas que o ladeiam. O mesmo aconteceu 

no painel rectilíneo central, onde era necessária uma composição simétrica que não existia em 

nenhuma das gravuras.

10 Existem exemplares destas estampas na Biblioteca Pública Municipal do Porto, inseridas no Libro d’Antonio Labacco appartenente a l’Architettura 
nel qual si figurano alcune notabili antiquità di Roma (Y-14-16). As gravuras aqui utilizadas foram reproduzidas a partir do conjunto gravado de 
H. Cock existente na Bibliothèque Royale Albert I (Albertine), em Bruxelas, e são identificadas pela numeração original. 
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Os desenhos de Benedetto Battini (a única obra conhecida deste artista florentino11) foram 

realizados durante a estada de Hieronimus Cock em Roma (antes de 1550) e gravados em 1553 

em Antuérpia. Cock12, que viria a ser o mais importante editor de gravuras do seu tempo no 

Norte da Europa, foi um dos responsáveis (a par de Cornelis Bos, Vredeman de Vries e Cornelis 

Floris) pela difusão da nova linguagem ornamental, criada em Itália e desenvolvida pelos 

artistas italianos Rosso e Primaticcio na decoração do palácio de Francisco I em Fontainebleau, 

realizada ainda na década de 1530 e divulgada através das gravuras do bolonhês António Fan-

tuzzi, entre 1542 e 1548. Nos desenhos de Battini, a linguagem de Rosso associa-se pela 

primeira vez aos novos elementos decorativos que viriam a ser identificados com a “obra de 

laço” flamenga.

A presença de um conjunto das gravuras de Cock na Biblioteca Pública Municipal do Porto, oriundo 

do convento de Santa Cruz de Coimbra, prova que a obra deste impressor foi divulgada em Por-

tugal, talvez através de Cristophe Plantin, um outro editor de Antuérpia que teve contactos com 

a Península Ibérica e com quem Cock manteve relações comerciais13.

Este conjunto de gravuras foi aliás utilizado em Inglaterra com a mesma finalidade, entre 1560 

e 1620, pelos membros da família Abbott, conhecidos estucadores de Devon. Não só existe no 

museu Victoria & Albert, de Londres, uma colecção destas gravuras, impressas sobre papel azulado 

e colorido à mão, como também se guarda no Arquivo de Devon County um desenho realizado a 

partir de uma das gravuras, destinado a servir de modelo a uma composição em estuque14.

A inspiração directa dos painéis deste tecto nas três gravuras realizadas por Cock a partir dos 

desenhos de Benedetto Battini revela um encomendador erudito e atento às últimas novidades 

artísticas da Europa. Embora na transposição das gravuras para a superfície estucada se tenham 

perdido os valores filosóficos e moralizantes nelas enunciados, a sua utilização numa capela 

sepulcral não foi certamente arbitrária e poderá ter tido em conta a função a que o espaço se 

destinava: a de última morada de Helena de Sousa, a mecenas da obra da capela-mor da igreja 

do mosteiro de Santa Marta de Jesus.

11 Cf. THIEME-BECKER, Allgemeines Kuenstler Lexikon (…), vol. III, 1909 e SAUER, Allgemeines Kuenstler Lexikon (…), vol. VII, 1993.
12 Sobre H. Cock, veja-se sobretudo Timothy RIGGS, Hieronymus Cock (1510/1570), printmaker and Publisher in Antwerp – At the sign of the four 

winds, Yale University, dissertação de doutoramento, 1971, e o catálogo da exposição que lhe foi dedicada In de Vier Winden, Roterdão, Museu 
Boymans van Beuningen, 1988.

13 Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, “L’image ornementale et la littérature artistique importées du XVIe au XVIIIe siècles : un patrimoine méconnu 
des bibliothèques et musées portugais“, Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1983, 2ª série, nº 
1, pp. 152 e 153, nota 22. 

14 Design and the Decorative Arts in Britain 1500-1900, Londres, Victoria & Albert Publications, 2001, p. 77, figs. 25 e 26. A gravura do Victoria 
& Albert tem a cota VAM 14357.9; o desenho do espólio da família Abbott guarda-se no Devon County Record Office.
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Os estuques nas igrejas de S. Roque  
e de S. Domingos de Benfica

Em outras igrejas de Lisboa encontram-se ainda alguns apontamentos em estuque relevado, com 

a utilização de grandes cartelas de inspiração flamenga, muito próximas das que encontrámos no 

tecto de Santa Marta.

Na capela de S. Roque da igreja homónima, em Lisboa, dos padres jesuítas, a abóbada de berço 

é decorada com cartelas sobre fundo colorido onde se destacam os enrolamentos, as bandas 

furadas e uma invulgar concha espalmada, servindo de enquadramentos aos emblemas de S. Roque 

(as pernas com a chaga e a cabaça). Na abóbada do transepto, as cartelas sobre fundo branco, 

com idêntica volumetria e espírito decorativo, são centradas por pontas de diamante ou por 

rosetas.

A decoração estucada terá acompanhado o revestimento azulejar policromo da capela de S. Roque, 

com idêntica linguagem decorativa, datado de 1584, da autoria de Francisco de Matos, onde, 

aliás, este artista utiliza uma linguagem decorativa muito próxima do tecto de Santa Marta15.

Na igreja do convento dominicano de Benfica merecem destaque as cartelas flamengas de 

grandes dimensões e volumetria acentuada (com enrolamentos e bandas furadas) nas paredes 

do retrocoro e nos tímpanos sobre os altares laterais da nave, e ainda as cartelas menores com 

idênticos enrolamentos e bandas furadas, alternando com medalhões quadrados, na abóbada 

do retrocoro.

Tanto as cartelas de S. Roque como as de S. Domingos de Benfica se reportam a modelos fla-

mengos, muito provavelmente às gravuras de Antuérpia. Em Portugal circulavam essas gravuras, 

como atrás referimos, e como bem demonstrou Marie Thérese Mandroux-França, ao identificar 

mais de 220 exemplares, da autoria de Benedetto Battini, Jan Floris e H. Vredeman de Vries, 

gravados nas oficinas de Hieronimus Cock e Hans Liefrinck entre 1553 e 1567, que estiveram 

depositados na Academia de Belas-Artes do Porto, provenientes das colecções dos conventos 

extintos16.

Na sacristia de S. Domingos, o estuque está presente tanto na abóbada de berço (em caixotões 

quadrados intercalados por faixas rectangulares) como nas paredes, onde domina uma grelha 

geométrica com uma malha de diagonais convergindo para um caixotão quadrangular central. 

15 Veja-se a Ficha de Inventário da DGEMN, IPA PT031106150012, onde está sintetizado o essencial da informação sobre este edifício, em www.
monumentos.pt.

16 Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, ob. cit., p. 152.
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É óbvia a sugestão de duas das composições para decoração de tectos de Sebastião Serlio, inclu-

ídos no Livro IV do seu conhecido e muito divulgado tratado17.

Todos os elementos decorativos em estuque branco relevado, presentes na igreja dominicana de 

Benfica, se destacam sobre fundos coloridos e devem ter acompanhado a construção da igreja, 

ocorrida entre 1624 e 1632, durante o priorado de frei João de Vasconcelos18.

Os estuques da igreja do mosteiro  
de Nossa Senhora da Piedade da Esperança

Ainda uma outra igreja reuniu no seu interior magníficas obras em estuque relevado: a igreja do 

convento da Esperança, da invocação de Nossa Senhora da Piedade, no sítio da Boa Vista. Esta 

igreja e convento anexo, de freiras franciscanas, de raiz quinhentista, ocupou até cerca de 1890 

o espaço onde hoje se rasga a Av. D. Carlos I e onde de seguida (entre 1891 e 1893) foi implan-

tado o edifício do Quartel de Bombeiros Municipais, obra do arquitecto da Câmara de Lisboa, 

José Luís Monteiro. Em frente à fachada principal da igreja erguia-se um cruzeiro medieval figu-

rado na conhecida vista da cidade de Lisboa pintada em azulejo, em inícios do século XVIII, e 

atribuída a Gabriel del Barco (hoje exposta no Museu do Azulejo), e nas suas imediações foi 

construído, no reinado de D. João V, o ainda existente fontanário da Esperança, da autoria de 

Carlos Mardel, integrado na rede de abastecimento de água à capital.

Segundo Francisco da Fonseca Benevides19, José Luís Monteiro mandou retirar do interior do 

convento, em 1891, “quadros em relevo sobre uma espécie de alvenaria na própria parede em 

que se achavam, sem a menor deterioração” e remeteu-os para o Museu de Belas-Artes20. Eram 

vários e figuravam cenas da vida de “Santa Clara, no primeiro plano, de corpo inteiro, e muitas 

figuras ao longe, esculpidas e cobertas de pintura ou esmalte”. Um desses quadros tinha a data 

17 S. SERLIO, De Architectura Libri Quinque quibus cuncta fere Architectonicae facultatis mysteria docte; perspicuè, uberrimeque, explicantur, Veneza, 
Apud Franciscum de Franciscis Senensem, & Ioannem Chrigher, 1569, Livro IV, fls. 347 e 352, respectivamente. Sebastiano Serlio (1475/1553-5), 
arquitecto, teórico e pintor, é autor de um dos tratados de Arquitectura do Renascimento que maior influência exerceu sobre a arte de todos os 
tempos. Natural de Bolonha, estudou em Roma, sofrendo a influência de Bramante e de Baldassare Peruzzi, e trabalhou em Bolonha, Roma, Veneza 
e em França, na corte de Francisco I. Em Veneza adaptou temas da Arquitectura romana às tipologias construtivas locais, absorvendo mais tarde 
as características da Arquitectura francesa. Os vários livros do seu tratado, amplamente ilustrados, alguns publicados postumamente, tiveram uma 
amplíssima divulgação e tradução para várias línguas. No Livro IV, onde são discutidas as cinco ordens da Arquitectura e a sua utilização e aplicação 
na construção contemporânea, Serlio reuniu várias propostas para a decoração de tectos e paredes, repetidas amiúde em Portugal – Cf. o nosso 
artigo Estuques Maneiristas em Portugal, Actas do seminário organizado pelo Fórum UNESCO, Cascais, 2007, no prelo. Alguns dos tectos analisados 
no Alto Alentejo (na igreja de Santo António, do convento dominicano de Montemor-o-Novo, na igreja da Saudação de freiras dominicanas na 
mesma vila, na sacristia da igreja do Espírito Santo em Évora, na capela de Nª Sª da Conceição do Colégio do Espírito Santo em Évora e na igreja 
da Consolação de Estremoz) revelam quer uma aplicação directa, quer uma óbvia inspiração nas gravuras do tratado de Serlio. 

18 Veja-se a Ficha de Inventário da DGEMN, IPA PT031106390046, onde está sintetizado o essencial da informação sobre este edifício, em www.
monumentos.pt.

19 Francisco da Fonseca BENEVIDES, No tempo dos franceses, pp. 52, 53 (referido por Esteves PEREIRA e Guilherme RODRIGUES, Portugal Diccionário 
..., vol. IV, Lisboa, Romano Torres e Cia. Ed., 1909, pp. 285, 286).

20 Dois desses quadros encontram-se no Museu de Arte Antiga, no átrio da Rua das Janelas Verdes. 
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de 1560. Na casa do capítulo, havia, sobre o arco,”belas figuras de mulheres com azas, tendo 

uma na mão alguns pregos e a outra um martello (…) também esculpidas em uma espécie de 

alvenaria, que fazia parte da parede [e] datavam do ano de 1600”. O próprio Fonseca Benevides 

mandou “tirar algumas reproduções em gesso, pelo formador Guido Lippi”, que enviou para algu-

mas das escolas industriais do Norte e do Sul de que era inspector.

Estas obras deviam destacar-se no panorama da arte lisboeta – algumas décadas antes, em 1823, 

já Cirilo Volkmar Machado21, o conhecido memorialista dos artistas portugueses, se referia elo-

giosamente à decoração em estuque existente na “pequena Capella no Convento da Esperança 

com bellissimos ornatos, e baixos relevos”, que considerava entre as mais antigas existentes na 

cidade, a par de “huma casinha de estuque”, na Quinta dos Bichos, como era conhecida a Quinta 

de Baixo, onde se erguia o palácio de Belém22.

A importante descrição das igrejas e mosteiros de Lisboa, de autor anónimo, escrita por volta de 

1704, dá igualmente destaque à decoração da capela estucada do convento da Esperança: “He o 

capitulo deste mosteyro casa muy singular e a juízo de quem tem visto muytas nos mosteyros 

desta cidade lhe dam preferência a todas. Tem huma capella do Descendimento da Cruz, de figuras 

de gesso de meyo relevo, feytas muyto pello natural. No altar fica o sepulcro, no qual se vê a 

imagem de Christo morto que he de grandíssima devoçãm; he de statura natural. A casa he muy 

dourada e ornada com vários quadros de figuras de meyo relevo e florões de gesso e columnas 

de jaspe encarnado com veyas brancas”23.

Estuques e estucadores italianos em Lisboa  
nos anos anteriores ao terramoto

Só voltaremos a encontrar decoração em estuque em igrejas de Lisboa já em pleno período bar-

roco, na última década do longo reinado de D. João V.

Foi o já referido Cirilo quem referiu a presença de vários estucadores estrangeiros, provavelmente 

italianos, em Lisboa, na primeira metade do século XVIII: Salla e Bill, que faziam ornato e figura, 

e trabalharam no palácio do Provedor; Plura, que estucou uma casa na torre da pólvora e uma 

ermida junto à sé; e Francisco Gomassa, “mero ornatista”, que também trabalhou no palácio do 

Provedor e na fachada da ermida dos soldados, em Alcântara24.

21 Cirilo Volkmar MACHADO, Collecção de Memorias Relativas às vidas de pintores, e escultores, e architectos, e gravadores portuguezes, e dos estran-
geiros, que estiverão em Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1922, pp. 215, 216 (1ª ed. de 1823). 

22 Sobre os estuques da Real Quinta de Baixo, veja-se Isabel Mayer Godinho MENDONÇA, Dos Estuques do Palácio de Belém, Lisboa, Museu da 
Presidência da República, 2005.

23 História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa, vol. II, pp. 317/327.
24 Cirilo Volkmar MACHADO, ob. cit..
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Ainda segundo Cirilo, João Grossi, o estucador que veio revolucionar a arte do estuque em Por-

tugal, iniciou-se nesta arte no tecto da igreja dos Mártires, em parceria com Plura e com Gomassa, 

por volta de 1748. Aí foram usadas “formas para florões e outros ornamentos”25.

Cirilo afirma ter recebido todas as informações sobre Grossi de um dos seus alunos, João Paulo 

da Silva, que conheceu pessoalmente26, e que lhe transmitiu os acontecimentos picarescos que 

rodearam a sua vinda para Portugal: nascido em Milão em 1719, onde aprendeu a modelar cera 

e barro, trabalhava em Espanha, como desenhador dos exércitos de Fernando VI, quando se 

envolveu num duelo, de que resultou a morte do sobrinho do coronel da sua unidade. Fugiu então 

para Portugal, disfarçado de lavadeira, refugiando-se em Lisboa em casa de um primo, Domingos 

Lepori, comerciante de profissão, que lhe angariou a referida obra do tecto da igreja dos Mártires, 

realizada por volta de 1748 / 174927.

A recolha de informações adicionais em fontes directas (no arquivo da comunidade italiana em 

Lisboa, na igreja do Loreto) permitiu-nos precisar alguns aspectos da biografia de Grossi. Nasceu 

não em Milão mas na freguesia de S. Maurício da cidade de Como28, na fronteira ítalo-suíça, uma 

região com grande tradição na formação de estucadores. Não conseguimos confirmar a data de 

nascimento adiantada por Cirilo (1719), nem obtivemos elementos sobre a sua formação em Itá-

lia29 ou sobre a sua actividade em Espanha, embora, face aos novos elementos recolhidos, não 

possa, obviamente, ter trabalhado nos exércitos de Fernando VI, que só subiu ao trono espanhol 

após a morte de Filipe V, ocorrida a 9 de Julho de 1746.

A consulta do arquivo da igreja do Loreto revelou-nos que Grossi estava já em Lisboa em 1743, 

ano em que pela primeira vez o encontrámos referido no “Livro de Desobriga Pascal” desta igreja 

que congregava os italianos residentes em Portugal. Em 1743 vivia na paróquia de S. Sebastião30, 

no ano de 1745 aos Remolares31, na freguesia de S. Paulo, mudando-se no ano seguinte para 

S. Caetano aos Mártires32. Nessa mesma fonte comprovámos a presença, em 1747, de um outro 

25 Idem, Ibidem.
26 Segundo o próprio Cirilo refere no Prefácio da Colecção de Memórias …, a p. 7: João Paulo fez-nos scientes do que tocava à aula dos estuques.
27 Cirilo Volkmar MACHADO, ob. cit., pp. 215, 216.
28 Arquivo do Loreto (A.L.), Livro Segundo dos Baptizados, fls. 5, 25, 35v, 66, 101v. A naturalidade de Grossi — a cidade de Como — era até à data 

desconhecida. Ela aparece repetida nos registos de baptismo dos seus filhos: Sebastião Floriano, nascido a 10 de Agosto de 1765 e baptizado 
a 24 de Agosto, Francisco Xavier, nascido a 14 de Janeiro de 1767 e baptizado a 4 de Fevereiro, Maria, nascida a 25 de Dezembro de 1767 e 
baptizada a 20 de Janeiro de 1768, Justina, nascida a 28 de Maio de 1770 e baptizada a 22 de Junho, e João Alexandre, nascido a 28 de Março 
de 1773 e baptizado a 28 de Abril. Cirilo refere a cidade de Milão e o ano de 1719 como o local e a data de nascimento do estucador italiano 
— ob. cit., p. 215.

29 A informação sobre a passagem de Grossi por Roma, adiantada por Hélia Tomás da SILVA, Giovanni Grossi e a evolução dos estuques decorativos 
no Portugal Setecentista, exemplar policopiado, Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, 2005, não está correcta. A autora 
confunde o estucador comasco Giovanni Grossi com o escultor Giovanni Battista Grossi, que trabalhou com Vanvitelli em Roma. **** Ver mais 
elementos sobre este Grossi.

30 A.L., Livro da Dezobrigação do Perceito Annual da Quaresma da Nação Italiana (1739/1744), fl. 30v.
31 Idem, Ibidem (1745/1751), fl. 11.
32 A.L., Ibidem, fl. 21v.
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italiano, primo de Grossi, igualmente referido por Cirilo: Sebastião Toscanelli33. Este italiano, 

natural de Lugano, vivia então ao Campo Pequeno, na freguesia de S. Sebastião34.

Grossi estava pois em Lisboa em 1743, cinco anos antes da data adiantada por Cirilo para a sua 

chegada. Também a sua colaboração com Plura e Gomassa no tecto da igreja dos Mártires foi 

certamente anterior à data adiantada por Cirilo, já que a decoração em estuque, rodeando uma 

tela alusiva à tomada de Lisboa, da autoria de Vieira Lusitano, é já referida numa descrição datada 

de 174535. A sua permanência na freguesia de S. Sebastião da Pedreira, no ano de 1743 (e possi-

velmente também em 1744, ano em que não comparece no Rol dos Confessados do Loreto), local 

onde o arquitecto e Provedor dos Armazéns, Fernando Larre, tinha o seu palácio, iniciado em 

1730, poderá estar relacionada com a sua colaboração na decoração deste palácio, a par dos 

estucadores estrangeiros mencionados por Cirilo36.

Terá sido através de Larre que Grossi conheceu o futuro marquês de Pombal, segundo também afirma 

Cirilo. Este contacto com Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras em 1759 e marquês 

de Pombal em 1770, terá provavelmente acontecido após o seu regresso de Viena em 1749.

A análise estilística de algumas composições em estuque relevado ainda existentes em espaços 

religiosos de Lisboa37 permitiu-nos atribuir à década de 40 três interiores religiosos onde poderão 

ter trabalhado os artistas estrangeiros mencionados por Cirilo: a abóbada de aresta com pene-

trações da pequena capela do Senhor dos Passos, da irmandade do mesmo nome, no claustro da 

igreja de Santos-o-Novo, o tecto em forma de masseira do oratório do Santíssimo, no convento 

das Necessidades, que viria a ser entregue aos padres oratorianos, e o tecto em forma de masseira 

de planta rectangular na escadaria do convento dos Agostinhos, ou dos Grilos, na zona do 

Beato.

Nos dois primeiros tectos encontramos apontamentos da linguagem da Regência francesa, com 

alguns elementos decorativos característicos deste estilo, nomeadamente a palmeta, uma concha 

vista de frente de acentuado barroquismo, as fitas encadeadas inicialmente associadas ao orna-

33 Cirlo afirma que Toscanelli era pintor, discípulo de Corrado, e aluno da Academia de S. Fernando em Madrid, onde recebeu vários prémios de 
desenho, ibidem, p. 216.

34 A.L., Livro da Dezobrigação do Perceito Annual da Quaresma da Nação Italiana (1745/1751), fl. 34.
35 Manuel Ferreira da SILVA, Igreja dos Mártires”, in Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1994, pp. 566-569. “O 

tecto era de volta e em estuque (…) com um quadro alusivo à tomada de Lisboa atribuído a João Vieira, cujo desenho se encontra ainda na 
actual sacristia”.

36 Cirilo Volkmar MACHADO, ob. cit., p. 215. O palácio do Provedor dos Armazéns foi comprado em 1859 pelo capitalista Eugénio de Almeida, 
que nele mandou realizar obras profundas que encomendou a Colson e a Cinatti. No interior do palácio, hoje sede da Região Militar de Lisboa, 
existem numerosos estuques decorativos, todos contemporâneos da obra de reconstrução. Veja-se o nosso trabalho académico, policopiado, 
realizado no âmbito da cadeira de História da Arte Moderna e Contemporânea, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1989, 
Palácio Vilalva ou Palácio Eugénio de Almeida, e a entrada de Maria do Carmo CORTEZ, “Palácio de Vilalva”, in Dicionário da História de Lisboa, 
pp. 961, 962.

37 A maioria destes estuques foram inventariados em 1992 por um grupo de alunos da cadeira de Elementos Decorativos, do bacharelato em Artes 
Decorativas / Interiores, da Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que tive o prazer de coordenar.
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mentista francês Jean Bérain, os ornatos em C e em S e os festões de flores conjugados com 

grande leveza. No tecto das Necessidades é utilizado o motivo das gradinhas, igualmente apanágio 

deste estilo.

A restante decoração da capela dos Passos – azulejos e talha dourada38 – aponta para a mesma 

época, a década de 40, numa interessante combinação de artes decorativas complementares num 

espaço paradigmático da “arte total” que tão bem caracterizou o período barroco. O tecto do 

oratório das Necessidades, encomiasticamente referido em 1756 pelo padre oratoriano Manuel do 

Portal como “obra tão primorosa, e de tanta perfeyção”, terá sido realizado ainda na década de 

40, segundo Leonor Ferrão, que dedicou um bem documentado estudo a este palácio39.

O tecto da casa da escada do antigo convento do Grilo, com uma inscrição numa das cartelas 

que assinala a data de realização – “Feito em 1746”40 –, revela elementos oriundos de uma outra 

linguagem decorativa associável ao barocchetto de matriz italiana − conchas e gordos concheados 

de contornos contidos e cartelas ainda associáveis ao estilo auricular e aos enrolamentos manei-

ristas, nos quatro vértices do tecto – em paralelo com os característicos encadeados e engradados 

de Bérain. A acentuada volumetria, que não encontrámos nos outros três tectos anteriormente 

analisados, está relacionada com a altura muito maior de implantação do tecto e também com 

a utilização de motivos figurativos de carácter alegórico, alguns representados quase em vulto 

perfeito.

Nos anos 40 temos assim dois tipos de decoração, uma ainda influenciada pela Regência francesa 

e uma outra de sugestão italiana, conotada com o barocchetto41. O gosto da Regência francesa 

foi igualmente divulgado neste mesmo período nas outras artes decorativas, com uma especial 

incidência no azulejo e na talha dourada (como aliás pode ser avaliado na decoração da capela 

do Senhor dos Passos). Na origem desta moda poderão estar as vinhetas que François-Laurent 

Debrie e Pierre Rochefort gravaram por esta altura para várias edições da Academia Real de His-

tória e que ajudaram a divulgar o estilo de Jean Bérain, com o qual ambos tinham contactado 

durante o período da sua formação artística, na Holanda e em Paris42.

38 Veja-se Francisco LAMEIRA, e José MECO, *** Ver artigos revista Monumentos.
39 Leonor FERRÃO, A Real Obra de Nossa Senhora das Necessidades, Lisboa, Quetzal Ed., 1994, p. 301.
40 A inscrição deve ter sido aqui colocada por altura do restauro, igualmente assinalado neste tecto, na cartela diametralmente oposta. 
41 Encontramos estas duas linhas de influência no palácio Cabral à calçada do Combro, hoje sede da Junta de Freguesia de Santa Catarina (então 

pertencente à família Figueiredo Cabral, senhores de Belmonte), numa pequena sala de tecto plano onde está presente a primeira linha ainda 
de influência Regência e na capela privada do mesmo palácio, onde o barocchetto se desenvolve com grande pujança. Duas outras salas viradas 
para a calçada do Combro (em enfilade e em comunicação com a sala de menores dimensões) reúnem elementos estilísticos dos dois estilos. 
Também no vizinho palácio Pombal na Rua do Século, numa das salas que abre para a fachada principal, encontramos a mesma linguagem 
decorativa, indicando uma data próxima de realização, anterior ao terramoto de 1755. 

42 Veja-se a recolha destas vinhetas em Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, “Information Artistique et Mass-media au XVIIIe siècle: la difusion de 
l’ornement gravé rococo au Portugal “, in AA.VV., A Arte em Portugal no século XVIII, vol. II, in Bracara Augusta, Braga, Câmara Municipal de 
Braga, 1973, pp. 412-445, fig. 17.
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Quanto aos elementos estilísticos do barocchetto (também presentes nos azulejos produzidos nos 

numerosos exemplares associáveis ao período da “Grande Produção Joanina”), podem ter sido 

introduzidos tanto pelos estucadores como por outros artistas italianos activos em Portugal.

Um outro interior religioso pode ser atribuído aos anos imediatamente anteriores ao terramoto: 

a capela anexa ao palácio do Mitelo (no largo do Mitelo, junto ao Campo de Santana), construída 

em 1752 para sede da Irmandade do Senhor Jesus dos Perdões, da freguesia dos Anjos, com a 

invocação da Via Sacra. Foi construída por esta irmandade em terrenos cedidos pelo Dr. Alexandre 

Mitelo de Menezes, conselheiro de D. João V, desembargador da Casa da Suplicação e do Conselho 

Ultramarino e ainda diplomata (chefiou a famosa embaixada de D. João V à China), em troca de 

um acesso directo ao seu palácio43.

Os tectos da capela-mor e da nave mostram uma bem elaborada quadratura em estuque relevado, 

figurando rasgamentos centrais enquadrados por moldura (na capela-mor) a que se associa uma 

balaustrada perspectivada (na nave), e colunatas antecedidas de parapeitos de perfil ondulante, 

percorrendo longitudinalmente os lados da nave e da capela-mor. Nos dois lados menores do tecto 

da nave são representados plintos preenchidos por gradinhas, enquadrados por volutas contra-

curvadas. Estão igualmente presentes outros elementos decorativos da Regência francesa: plumas, 

fitas e ornatos em C e em S. Toda esta composição enquadra os bustos do Evangelistas (dentro 

de medalhões ovais, a meio dos parapeitos, na nave e na capela-mor). Nos rasgamentos centrais 

é figurada a pomba do Espírito Santo, na capela-mor, e putti ostentando cruzes e objectos euca-

rísticos, na nave.

Estamos perante um primeiro exemplo conhecido da utilização da quadratura (ou seja de elementos 

arquitectónicos perspectivados) numa composição realizada em estuque relevado, adaptando a 

esta arte uma tradição introduzida em Portugal, em inícios do século XVIII, pelo pintor florentino 

Vincenzo Baccharelli.

Estuques em igreja de Lisboa nos anos a seguir  
ao terramoto de 1755

O terramoto de 1755 e o incêndio que se lhe seguiu destruíram e danificaram seriamente uma 

boa parte do património construído da cidade de Lisboa. A construção de tectos em fasquiado 

de madeira, já utilizados em Lisboa na primeira metade do século XVIII, servindo de suporte a 

43 Norberto de Araújo, Peregrinações, IV, Lisboa, Parceria António Maria Pereira, pp. 45, 46, Maria Júlia Jorge, “Palácio do Mitelo”, in Dicionário 
da História de Lisboa, dir. de Francisco SANTANA e Eduardo SUCENA), Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1994, pp. 582/583. Na capela, no 
fecho do arco triunfal, estão as armas dos condes da Lapa que foram proprietários do palácio até 1990 e o receberam por herança de José de 
Vasconcelos Soares de Albergaria, barão de Moçâmedes. Este, por sua vez, comprara o palácio ao almotacé-mor do reino, Lourenço Coutinho, a 
quem a víúva de Alexandre Metelo o tinha vendido após a morte do marido, em 1766.
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pintura ou mesmo a estuque, tornou-se a alternativa rápida e económica às pesadas abóbadas 

em cantaria e às coberturas em abobadilha de tijolo.

A presença em Lisboa dos estucadores atrás referidos e a vinda de outros após o terramoto, tam-

bém referida por Cirilo (Chantoforo, Guadri e Toscanelli – este, como vimos, na cidade desde 

1747) permitiram a divulgação desta prática decorativa, que, além da maior rapidez e economia 

de realização, se adequava muito bem ao gosto rococó que então dominava os interiores lisboetas, 

pela extrema ductilidade da matéria – prima utilizada. Segundo Cirilo, Agostinho Guadri trouxe 

consigo o método de trabalhar o estuque em fresco e lustrá-lo misturando-lhe cola (ou seja, a 

técnica do “stucco lustro”) depois de ter viajado na Alemanha, na Prússia e na Holanda, enquanto 

Toscanelli, pintor de formação, fora discípulo de Corrado e recebera prémios na Academia de 

S. Fernando em Madrid44.

Os mestres que vão trabalhar o estuque nos anos a seguir ao terramoto seriam pois, muito pro-

vavelmente, oriundos da zona da Alta Lombardia e sobretudo do Cantão do Ticino, no Norte de 

Itália (Toscanelli era natural de Lugano e Grossi da cidade de Como), uma região com fortes tra-

dições no trabalho do estuque, de onde, ao longo de todo o século XVIII saíram levas sucessivas 

de estucadores (alguns deles constituindo verdadeiras oficinas familiares) rumo a outros estados 

e cidades italianos – Lombardia, Piemonte, Veneza, Turim, Génova, etc. – e às principais cortes 

da Europa de então, do centro da Europa e Alemanha às ilhas britânicas e à Península Ibérica, 

passando pela Suécia, Dinamarca, Países Baixos, etc45. A maioria desses artistas regressava à sua 

terra natal durante o Inverno, período durante o qual os estaleiros de obra em países frios encer-

ravam, o que certamente não aconteceu com os que se deslocaram para países mais distantes e 

de clima menos rigoroso, como Portugal.

Duas igrejas em Lisboa, muito danificadas pelo terramoto, receberam novos tectos em estuque 

relevado nos anos imediatamente a seguir ao terramoto: a igreja do convento dos Eremitas de 

S. Paulo, também conhecidos como Paulistas (a actual igreja paroquial de Santa Catarina) e a 

capela da Ordem Terceira de S. Francisco de Jesus, anexa à igreja franciscana (hoje igreja paroquial 

das Mercês). Na obra de estuque destes dois templos (talvez os mais belos tectos da cidade de 

Lisboa), participaram, segundo Cirilo, Grossi e os seus dois primos Toscanelli e Guadri e ainda 

Pedro Chantoforo46.

A igreja dos Paulistas reabriu ao culto a 22 de Novembro de 1757, tendo o Santíssimo ficado à 

guarda da capela dos Terceiros do convento de Jesus durante o período em que esteve em obras. 

44 Cirilo Volkmar MACHADO, ob. cit. 
45 Vejam-se as actas do encontro que reuniu em Como estudiosos de alguns desses países da Europa, onde ainda existem numerosos exemplos de 

estuques realizados por esses artistas: Arte e Artisti dei Laghi Lombardi, vol. II, Gli stuccatori dal Barocco al Rococo (dir. de Edoardo ARSLAN), 
Como, Tipografia Artística Antonio Noseda. 

46 Cirilo Volkmar MACHADO, ob. cit..
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O actual tecto em abóbada de berço e de arestas que cobre, respectivamente, a nave, os braços 

do transepto e o cruzeiro, foi colocado cerca de um metro acima do anterior, que caiu com o 

terramoto, decorado com pinturas de António Pimenta Rolim47.

Na abóbada da comprida nave, de planta rectangular, organiza-se uma bem ordenada composição 

em estuque relevado branco com apontamentos a ouro, sobre um fundo liso em escaiola de tons 

pastel, rosa e azul. A composição é enquadrada nos lados maiores por quadraturas simulando um 

parapeito apoiado em mísulas, sobre o qual se erguem frontões semicirculares, e nos lados menores 

é delimitada por faixas compostas por uma grelha de motivos geométricos (medalhões estrelados 

e polilobados alternando com cruzes de braços iguais, uma adaptação de um dos desenhos para 

tectos de Serlio48), intercaladas por cartelas com cenas alusivas à ordem dos eremitas de 

S. Paulo.

No eixo maior da composição, duas grandes molduras de perfil polilobado enquadram duas cenas: 

a primeira figurando a glorificação de S. Paulo Eremita, representada em sotto in sù, a segunda 

Nossa Senhora da Conceição, representada frontalmente, como um quadro recolocado, mas rodeada 

de nuvens e de anjos perspectivados. Figuras femininas e masculinas alegóricas − as quatro vir-

tudes cardiais e ainda a caridade − apoiam-se nos frontões que enquadram as duas cenas centrais, 

enquanto que grandes cartelas de perfil assimétrico, servindo de moldura a emblemas marianos, 

decoram os pedestais onde se apoiam os frontões. O espaço entre as duas grandes molduras e as 

quadraturas laterais é sabiamente preenchido por molduras de fino recorte, decoradas por plumas 

e ramos floridos atados com fitas a concheados assimétricos e vazados (que igualmente compõem 

as cartelas com os emblemas marianos); nos dois topos do eixo longitudinal ressaltam outras 

duas grandes cartelas centradas por imensas rosetas radiais.

A abóbada do cruzeiro é centrada por mais uma grande moldura de perfil polilobado idêntico às 

duas molduras da nave, enquadrando uma composição alegórica ao Santíssimo Sacramento (dois 

anjos ajoelhados dos lados de uma custódia). Na estreita abóbada de berço que remata cada um 

dos braços do transepto repetem-se as faixas geométricas que encontrámos na nave, desta feita 

intercaladas por medalhões com os bustos dos quatro Evangelistas. Nos quatro panos da abóbada 

do cruzeiro, finas molduras enquadrando plumas enlaçadas por fitas e coroas alternam com quatro 

grandes cartelas de concheados assimétricos, centradas pelas mesmas rosetas radiais que já 

encontrámos na nave. Sobre o arco triunfal, dois anjos de vulto tocando trombetas ostentam as 

armas coroadas da Ordem, enquanto duas outras figuras de vulto, sentadas em plintos dos lados 

47 Do mesmo Rolim, discípulo de Baccharelli, o introdutor da pintura de quadratura em Portugal, preservou-se a pintura da abóbada da capela-mor, 
recentemente restaurada. Veja-se Vítor SERRÃO, “A pintura na capela-mor – o tecto de António Pimenta Rolim e as telas de André Gonçalves”, in 
Igreja dos Paulistas ou de Santa Catarina – intervenção de conservação e restauro, Lisboa, Câmara Municipal, 205, pp. 128-147, onde é revelado 
o contrato para a pintura dos tectos da igreja, realizado em 1730 entre a Ordem e o pintor.

48 S. SERLIO, De Architectura Libri Quinque quibus cuncta fere Architectonicae facultatis mysteria docte; perspicuè, uberrimeque, explicantur, Livro 
IV, fl. 351.
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do mesmo arco, afirmam os valores da Fé e da Esperança (completando assim, com a Caridade, 

representada na nave, a tríade das virtudes teologais).

A decoração em estuque relevado da nave da capela da Ordem Terceira de S. Francisco de Jesus 

estava em curso a 14 de Maio de 1758, data de um documento do Arquivo da Irmandade atestando 

um pagamento a Grossi, no valor de 195$200, pela obra de estuque das paredes da nave. O pa-

gamento está inscrito no “Livro de Contas do Síndico”, referente ao ano económico de 1757/1758, 

parte do Arquivo da Irmandade então presidida por Sebastião José de Carvalho e Melo49.

A decoração em estuque relevado cobre não só a abóbada de berço que veio substituir a ante-

rior, muito danificada com o terramoto (“ornada de um brutesco de ramos”50), mas ainda as 

paredes acima de um silhar de azulejo ornamental aplicado na mesma campanha de obras. 

Também a capela-mor (abóbada e paredes) veio a receber uma decoração em estuque relevado, 

de características neo-clássicas, realizada ao que tudo indica já em finais do século XVIII.

A composição da abóbada da nave tem muitas semelhanças com a da nave dos Paulistas, mostrando 

ter sido elaborada pela mesma equipa de estucadores. De menores dimensões e igualmente de base 

rectangular, é delimitada por quadraturas nos quatro lados: um parapeito, tal como nos Paulistas 

apoiado em mísulas, percorre os lados maiores, intercalado por dois pedestais com frontões trian-

gulares, enquanto que nos lados menores se destacam dois pedestais com frontões contracurvados, 

prolongando idênticas composições arquitectónicas nas lunetas logo abaixo da abóbada, dos lados 

dos dois óculos rasgados sobre o arco triunfal e na parede do lado oposto. No eixo longitudinal da 

abóbada, uma imensa moldura contracurvada (a que se enlaçam concheados soltos) é centrada pelas 

armas da Ordem Terceira de S. Francisco. Apoiadas sobre os frontões triangulares destacam-se figuras 

femininas segurando emblemas heráldicos relacionados com membros ilustres da mesma Ordem.

Tal como no tecto dos Paulistas encontramos toda uma eloquente e sabiamente arquitectada lin-

guagem decorativa onde se destacam grandes cartelas centradas por emblemas, preenchendo o 

vazio dos pedestais, compostas por turbilhões de concheados assimétricos perfurados, associados 

a plumas, a ramos floridos e a festões, unidos, aqui e acolá, por fitas e encadeados. Ao contrário 

dos Paulistas, o fundo de gradinhas tem aqui uma importante função decorativa, tanto nos 

enormes pedestais que decoram as paredes abaixo da abóbada, como nos que centram os painéis 

das paredes da nave, logo acima dos silhares de azulejos ornamentais. Estes painéis (pelos quais 

Grossi foi pago em 1758) são delimitados por molduras de concheados vazados que, por sua vez, 

enquadram molduras ovais com figuras alegóricas enlaçadas por plumas e ramos floridos apoiadas 

nos pedestais de engradados.

49 Henrique Pinto REMA, “Capela e Hospital da Ordem Terceira de Jesus”, in Dicionário da História de Lisboa (dir. de Francisco SANTANA e Eduardo 
SUCENA), Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1994, pp. 672, 673.

50 Idem, Ibidem.
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Tal como nos Paulistas, os estuques relevados brancos, com pormenores dourados, destacam-se 

sobre um fundo uniforme, cor de camurça, na abóbada do tecto, sobre um fundo rosa pastel, nas 

paredes laterais.

Merece ainda referência a decoração da sacristia da igreja dos Paulistas, o amplo espaço onde se 

realizou o encontro sobre os bens culturais da Igreja. Embora não seja conhecido qualquer docu-

mento que refira esta obra, tanto a qualidade da composição como a linguagem decorativa utilizada 

apontam para um período não muito distante da decoração dos tectos da igreja, e, muito prova-

velmente, da autoria da mesma equipa de estucadores.

Nesta sacristia destaca-se o estuque liso e escaiolado nas paredes e o estuque relevado nas ilhargas 

do retábulo do altar, no espaldar dos dois lavabos e nos painéis figurando santos eremitas. Mas é 

sobretudo a decoração da abóbada de planta octogonal que merece aqui particular destaque. O relevo 

do estuque é naturalmente muito mais baixo que o que encontrámos quer na igreja quer na capela 

da Ordem Terceira, dado o menor pé direito deste espaço. A abóbada em espelho é centrada por 

uma composição perspectivada, simulando um turbilhão de anjinhos no meio de nuvens, segurando 

alfaias do culto, enquadrada por uma moldura de perfil ovalado. Em redor da moldura, rodeada por 

uma faixa decorada de concheados, uma bem orquestrada quadratura, apoiada na sanca oitavada, 

é composta por quatro arcos rebaixados antecedidos por parapeitos de balaústres e outros elementos 

arquitectónicos, alternando com outros quatro arcos menores, nos quatro cantos, centradas por 

pedestais. Destes pedestais pendem panejamentos franjados (uma clara influência de idênticos 

motivos criados por Jean Bérain). Grandes cartelas de concheados vazados e de simples concheados 

justapostos fazem a ligação da faixa que envolve a moldura central com os arcos da quadratura.

A par dos concheados vazados, que também encontramos nos tectos desta igreja e da capela da 

Ordem Terceira de Jesus, surgem aqui os ornatos em forma de chama ou que lembram a água 

congelada das cascatas, directamente inspirados nas gravuras realizadas a partir das criações 

ornamentais de François Cuvilliés, o prolixo decorador da corte da Baviera, que adaptou a lin-

guagem do rocaille francês ao gosto decorativo germânico51.

51 A linguagem decorativa que encontramos nestes três conjuntos estucados a seguir ao terramoto é um eloquente testemunho do rococó de-
senvolvido nos países de língua alemã pelos artistas decoradores, entre os quais merecem uma referência especial os estucadores. Como tem 
sido referido por vários autores, essa linguagem decorativa foi fruto da adaptação ao gosto alemão dos ornatos rocaille (inspirados nas formas 
irregulares das conchas e de outras formas aquáticas) aplicados em interiores civis dos palacetes franceses, a partir dos anos 30 de Setecentos, 
e divulgados pelas gravuras realizadas a partir de composições de decoradores da corte francesa, como Boucher, Meissonier, Mondon, Lajoue, 
Pineau, entre outros. O principal artista responsável por essa adaptação foi François de Cuvilliés, nascido no Hainault, mas de nacionalidade 
alemã, que contactou em França directamente com a nova linguagem e a adaptou aos seus “caprichos”, como intitulou os seus desenhos de 
ornatos, de formas densas, muito distantes dos ornatos estilizados e finos do rocaille francês – Cf. Alain GRUBER, L’Art Décoratif en Europe 
– Classique et Baroque, vol. II, Paris, Citadelles et Mazenod, **. A linguagem característica do rococó germânico vai ter uma ampla divulgação 
através das numerosas séries de gravuras realizadas em Augsburgo e em Nuremberga, a partir de desenhos de Franz-Xavier Habermann, Carl Pier, 
Emmanuel Eichel, Johann-Isaias Nilson, entre outros, de que existem numerosos exemplares em colecções portuguesas oriundas dos fundos 
dos antigos conventos – Veja-se Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, “Information Artistique et Mass-media au XVIIIe siècle: la difusion de 
l’ornement gravé rococo au Portugal” (…).
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Não podemos deixar de pensar nos artistas italianos que trabalharam na igreja dos Paulistas, 

um dos quais, Guadri, trouxe de vários países da Europa por onde circulou (Alemanha, Prússia 

e Holanda) uma experiência acumulada que certamente terá transmitido na decoração destes 

tectos. A mesma linguagem (aliás já utilizada, por volta de 1755, por Grossi, sozinho ou em 

parceria com outros artistas, em estuques realizados no palácio do Machadinho, numa das salas 

do piso nobre, e em duas casas de fresco de palácios reais, no Palácio da Vila em Sintra e no 

Palácio de Belém52) foi conhecida no Norte de Portugal, muito provavelmente por intermédio 

das gravuras rococó das oficinas de Augsburgo, como provam os estudos de Marie-Thérèse 

Mandroux-França, e aplicada sobretudo na talha retabular de André Soares e Frei José de Santo 

António Vilaça53.

Não surgiram até à data referências documentais relativas a outras obras realizadas por estes 

estucadores italianos que trabalharam com Grossi nos anos que se seguiram ao terramoto. Grossi 

permaneceu em Portugal, tendo continuado a gozar da protecção do ministro de D. José que, 

segundo nos informa Cirilo, lhe dava ou pedia que lhe dessem a fazer todas as grandes Obras que 

então se construião, que erão muitas e pagas por altos preços. Também o seu casamento com Rosa 

Bernarda, creada muito valida de Sor Maria Madalena, irmã do marquês de Pombal, prelada perpétua 

no convento de Santa Joanna54, terá tido o apoio do marquês, cuja família veio a apadrinhar 

quatro dos cinco filhos do artista, nascidos entre 1765 e 1770, como tivemos ocasião de com-

provar nos registos de nascimento do Arquivo da comunidade italiana, guardado na igreja do 

Loreto55.

A Aula de Desenho e Estuque das Reais Fábricas  
e a decoração das igrejas de Lisboa

As necessidades criadas pela reconstrução dos edifícios arruinados pelo terramoto de 1755 levaram 

à criação, em 1764, da Aula de Desenho e Estuque inserida na Real Fábrica das Sedas, com a 

intenção de formar hum competente numero de Artifices Nacionaes, hábeis para as ditas Obras, 

com utilidade pública da reedificação da Cidade de Lisboa56. A sua direcção foi entregue a Grossi, 

52 Veja-se o nosso artigo, Dos Estuques do Palácio de Belém.
53 Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, “Information Artistique et Mass-media au XVIIIe siècle: la difusion de l’ornement gravé rococo au Portu-

gal “(…).
54 Cirilo Volkmar Machado, ob. cit.. O matrimónio foi celebrado no convento de Santa Joana pelo pároco das Mercês, padre Joaquim Ribeiro de 

Carvalho — A.L., Livro Segundo dos Baptizados, fl. 25. Rosa Bernarda era natural de Braga, da freguesia da Sé — Idem, ibidem.
55 Os padrinhos do filho mais velho, Sebastião Floriano, nascido em 1765, foram o próprio Sebastião José e Maria Madalena de Mendonça; em 

1767, Francisco Xavier, o segundo filho, teve como padrinhos Francisco Xavier de Mendonça Furtado e a condessa de Oeiras; da filha Maria foram 
padrinhos, em 1768, Paulo de Carvalho e Mendonça e a condessa de Oeiras, Maria Antónia; Henrique José de Carvalho e Melo e Maria Francisca 
Xavier de Daun, em 1770, apadrinharam Justina — A.L., Livro Segundo dos Baptizados, fls. 5, 25, 35v e 66.

56 Veja-se o alvará régio de 24 de Dezembro de 1771 dirigido à Junta do Comércio — Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas (A.H.M.O.P.), 
Junta do Comércio, “Avisos e Ordens (1757/1833)”.
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evitando-se assim, segundo Cirilo, o seu regresso a Madrid para trabalhar nas obras de decoração 

do Palácio Real57.

A “Aula de Desenho e Fábrica de Estuques” funcionou entre 28 de Agosto de 1764 e 6 de Outubro 

de 1777. Grossi recebia pelo ensino e pela direcção da Aula um ordenado de 600$000 réis por 

ano58. Os 15 discípulos “de número”, admitidos anualmente, recebiam como ajuda de custo 100 

réis diários59. A idade de entrada variava entre os 10 e os 16 anos, e a aprendizagem demorava 

cerca de cinco anos, findos os quais eram examinados e recebiam carta de oficiais60.

A par dos novos oficiais receberam carta de mestre, a 18 de Junho de 1773, quatro estucadores 

com provas dadas na sua profissão, iniciada ainda antes da fundação da Aula, muito provavelmente 

junto de Grossi: Manuel Francisco dos Santos, Paulo Botelho da Silva, José Francisco da Costa e 

Manuel José de Oliveira61.

Medidas legais foram ainda criadas para proteger os estucadores formados na Aula. A 23 de 

Dezembro de 1771, um alvará régio proibiu, sob pena de seis meses de cadeia e 40$000 réis de 

multa, o exercício da profissão de estucador aos pedreiros, carpinteiros, canteiros e moldureiros 

que não tivessem uma “carta de exame”. Ao mesmo tempo, os novos oficiais eram obrigados a 

receber nas suas obras dois discípulos aprovados na Aula62. A 3 de Abril de 1772 Grossi conseguiu 

que aquela determinação fosse também alargada aos próprios estucadores, obrigados a obter 

carta de aprovação na Aula como condição para poderem dirigir obras de estuque63.

Durante o período de laboração da Aula, Grossi, provavelmente acolitado pelos seus alunos, tra-

balhou em várias obras públicas. Está documentada a sua presença em 1768 e em 1769 na capela 

de S. Roque, no Arsenal da Marinha e na casa grande da Audiência do Ouvidor da Alfândega64.

A capela era sede da confraria dos carpinteiros de machado, como eram chamados os carpinteiros 

navais que trabalhavam nos estaleiros do Arsenal. Na decoração do tecto da nave, em forma de 

barrete de clérigo, Grossi utilizou simples motivos decorativos repetidos alternadamente nos 

57 O embaixador espanhol em Lisboa tê-lo-á aliciado com o perdão da pena pelo delito que o trouxera a Portugal — ob. cit., p. 216. 
58 As informações sobre a Aula foram recolhidas do fundo Real Fábrica das Sedas no I.A.N./T.T. Veja-se também Gustavo de Matos Sequeira, Depois 

do Terramoto, vol. IV, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1933, pp. 228-230. 
59 I.A.N./T.T., Real Fábrica das Sedas, Lº 355, “Balanço demonstrativo da Real Fábrica das Sedas desde 16 de Agosto de 1757 athé 31 de Dezembro 

de 1769”, fl. não numerado.
60 Em 1773 receberam carta de oficiais Francisco Solano, António Carlos de Almeida, António Bernardino da Fonseca e Teodósio Ferreira, em 1774 

Francisco Inácio Xavier e Júlio Vicente Gonella, em 1777 José Joaquim Xavier, Leonardo Caetano de Passos e António José Vieira —I.A.N./T.T., 
Idem, Ibidem, Lº 422, fls. 190, 195, 196, 206 e 242, Lº 427, fls. 17v, 32 e 32v. 

61 I.A.N./T.T., Real Fábrica das Sedas, Lº 422, fls. 187-190, 195-198, 206 e 242. Veja-se ainda a carta de mestre de José Francisco da Costa 
— A.H.M.O.P., Junta do Comércio, JC10.

62 I.A.N./T.T., Real Fábrica das Sedas, Lº 384, fls. 151v e 152. 
63 Ibidem, fls. 159v e 160.
64 Maria Luísa de Oliveira GUIMARÃES, A capela de S. Roque no Real Arsenal da Ribeira das Naus, Lisboa, Ed. Culturais da Marinha, 2006, pp. 97-101 

e Doc. 11 e Hélia SILVA, ob. cit..
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quatro panos oblíquos: cartelas, associadas a plumas e a grinaldas de flores, plumas e coroas 

atadas por fitas; cabeças aladas de anjinhos encimam os quatro panos e decoram o pano central, 

onde é representada a pomba do Espírito Santo, rodeada por um resplendor.

Além dos alunos da Aula, trabalharam com Grossi durante este período, no desaparecido edifício 

do Colégio dos Nobres (instalado no Colégio dos jesuítas à Cotovia), outros estucadores, igual-

mente referidos por Cirilo, já com alguma experiência noutras áreas: Félix da Rocha, nascido no 

Brasil, com estudos feitos em Roma, pintor de miniatura; José Tenório, seu primo, que desenhava 

elementos arquitectónicos e ainda um artista referido como “o Falcão”65.

Félix da Rocha foi ainda o autor do baixo relevo da Virgem e das medalhas da igreja da Conceição 

Velha. Esta igreja resultou da reconstrução da igreja da Misericórdia, destruída no terramoto, 

tendo sido aproveitada uma capela lateral, quinhentista, para capela-mor, e a porta travessa para 

portal principal. Da obra de adaptação, que estaria pronta em 1770, foi encarregado o arquitecto 

do Senado Francisco António Ferreira66.

Além dos retábulos dos altares laterais, em estuque, com molduras onde se conjugam bem ela-

borados concheados, conchas, plumas e fitas, merece destaque a composição do tecto da longa 

nave, de planta rectangular. A composição central, perspectivada, enquadrada por moldura oval, 

com um perfil entrecortado por segmentos de recta descontínuos (semelhante às molduras da 

capela do Mitelo) representa a glorificação de Nossa Senhora da Conceição. Nos lados maiores 

composições arquitectónicas perspectivadas compostas por arcos apoiados em mísulas (de perfil 

idêntico aos arcos da sacristia dos Paulistas), no meio dos quais se destacam cartelas com motivos 

do rocaille francês, plumas e grinaldas.

A igreja de S. Luís dos Franceses, construída no último quartel de Quinhentos, sede de uma con-

fraria de franceses que nela tiveram um hospital, sofreu muitos danos com o terramoto. 

A reconstrução da igreja foi feita com dinheiros doados pela corte francesa, tomando então o 

nome de Igreja Real e Nacional de São Luís dos Franceses. A decoração do tecto da nave terá 

acompanhado a colocação dos três altares marmóreos executados pelo escultor genovês Pasquale 

Bociardo, cópia dos altares da igreja de S. Roque de Paris, encomendados pelo rei Luís XV e 

colocados na igreja em 176867.

65 Cirilo Volkmar Machado, ob. cit., p. 216. Encontrámos este estucador, de seu nome completo João Baptista Falcão, a trabalhar nas reais Quin-
tas de Belém, por várias vezes, nomeadamente na reconstrução da Casa de Fresco – Veja-se o nosso artigo Dos Estuques do Palácio de Belém, 
(…). 

66 Maria Júlia Jorge, “Igrejas de Nossa Senhora da Conceição”, in Dicionário da História de Lisboa, (…), pp. 636, 637.
67 Nuno Daupiás d’Alcochete, “Igreja de S. Luís dos Franceses, in Dicionário da História de Lisboa (…), pp. 808/810.
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Destaca-se a composição central, enquadrada por moldura polilobada representando a glorificação 

de S. Luís, de belo efeito perspéctico. Os panos da abóbada que envolvem a composição central 

são decorados por uma malha geométrica centrada por rosetas. A moldura que enquadra a cena 

central tem perfil idêntico ao das duas grandes molduras da nave da igreja dos Paulistas, mas 

envolvida por simples elementos vegetalistas, em vez dos exuberantes concheados dos 

Paulistas.

As composições dos tectos destes três templos, realizadas durante a vigência da Aula de Estuque, 

mostram uma clara simplificação em relação aos tectos do período que antecedeu o terramoto. 

Do ponto de vista decorativo é também evidente uma diminuição do número e da qualidade dos 

elementos decorativos: desapareceram as elaboradas e inventivas cartelas de ascendente ger-

mânico, constituídas por elementos de concheados justapostos, que encontrámos tanto nos 

Paulistas como na capela da Ordem Terceira de Jesus, substituídas por outras mais contidas, 

próximas do rocaille francês. Repetem-se as plumas, as fitas, as grinaldas floridas.

A influência tardia do rocaille parisiense, que vamos também encontrar nas restantes artes 

decorativas em interiores lisboetas, terá resultado, como mostrou Marie-Thérèse Mandroux-França, 

da divulgação tardia daquela linguagem, já fora de moda em Paris, mas ilustrando os tratados 

então muito difundidos entre nós: o Cours d’Architecture de d’Aviler, o tratado de Blondel, De la 

distribution des Maisons de Plaisance, e o muito difundido tratado de Briseux, L’Art de Batir des 

Maisons de Campagne. O tratado de d’Aviler foi ilustrado com gravuras feitas a partir de desenhos 

de Pineau, um dos inventores do “genre pittoresque”; nos tratados de Blondel e de Briseux a 

linguagem rocaille de Pineau está ainda presente na decoração dos alçados interiores dos exem-

plos arquitectónicos classicizantes apresentados68.

Estuques em Lisboa após a extinção da Aula de Desenho  
e Estuque

Após a queda do marquês de Pombal e o encerramento da Aula de Desenho e Estuque, foi permi-

tido a Grossi, por especial favor, continuar a residir, a troco de uma renda, nas casas que ocupava 

na Praça das Águas Livres, pertencentes à Real Fábrica das Sedas69. Faleceu cerca de dois anos 

depois, a 26 de Janeiro de 1780, tendo sido sepultado na igreja do Loreto com o hábito de 

68 Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, “Information Artistique et Mass-media au XVIIIe siècle: la difusion de l’ornement gravé rococo au Portugal “ 
(…), pp. 425-430. A autora comprovou a existência de exemplares destas obras em várias colecções portuguesas (nomeadamente oriundos da 
Casa do Risco das Obras Públicas) e a sua divulgação tardia junto dos artistas nacionais. 

69 I.A.N./T.T., Real Fábrica das Sedas, Lº 427, fl. 141v. A nova administração das Reais Fábricas, nomeada após a viradeira, não aceitou a alegação 
apresentada por Grossi de lhe ter sido concedida pela direcção extinta a assistência de casas até ao fim da vida — Idem, ibidem, fl. 109. A 7 
de Outubro de 1777 Grossi fora sumariamente despejado das casas onde habitava junto à Praça das Águas Livres — Idem, Lº 446, fl. 126v. 
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S. Francisco70 (e não em 1781 como diz Cirilo71). Deixou a viúva e quatro filhos 72 que foram des-

pejados das casas onde habitavam a 28 de Novembro do mesmo ano73.

Depois da extinção da Aula de Estuque, João Paulo da Silva e companheiros pediram à Junta da 

Administração das Fábricas Reais e Obras das Águas Livres autorização para arrendar um quarto 

de casas, o que lhes foi concedido a 7 de Janeiro de 177874. Aqui terão continuado a formar 

estucadores, mantendo vivo o ensino da profissão até à viragem do século.

Entre as obras de estuque realizadas durante este período, são de referir os tectos de duas novas 

igrejas paroquiais: a de S. Paulo, reconstruída no local da primitiva, muito danificada com o ter-

ramoto, e a de S. Pedro, em Alcântara, construída de novo para sede da paróquia transferida de 

Alfama e totalmente destruída com o terramoto.

A reconstrução da sede da paróquia de S. Paulo, da autoria do arquitecto do Senado Remígio 

Francisco de Abreu, iniciada em 1770, arrastou-se até à data da inauguração em 179375. Tanto 

na abóbada da capela-mor como na que se sobrepõe à tribuna do retábulo principal encontramos 

estuques decorativos a branco preenchendo de forma densa o fundo azul forte. Tanto a moldura 

da capela-mor (envolvendo uma tela pintada), como a da tribuna (enquadrando uma composição 

de estuque) repetem o mesmo perfil entrecortado por segmentos de recta que encontrámos no 

tecto da igreja da Conceição Velha. Existem, além disso, ecos da decoração dos tectos da igreja 

dos Paulistas, nas cartelas que envolvem os dois apóstolos, S. Pedro e S. Paulo (idênticas às dos 

evangelistas), e na configuração das rosetas raiadas das cartelas sobre as quais se apoiam (seme-

lhantes a idênticos motivos presentes na nave e no cruzeiro dos Paulistas). Aqui, porém, os 

concheados são de inspiração francesa tal como os da Conceição Velha, tanto os que enquadram 

os apóstolos e as cartelas raiadas, como as pequenas cartelas soltas que decoram os panos das 

duas abóbadas. Encontramos ainda os festões, as plumas, as grades, mas todos estes elementos 

estão conjugados com um novo espírito decorativo.

A decoração estucada da paroquial de S. Paulo foi atribuída a Grossi por Luís Gonzaga Pereira76 

e a partir dele pelos vários autores que têm estudado a igreja77. A data tardia de conclusão das 

obras a igreja, comprovada no cartório da mesma, parece apontar para uma decoração dos tectos 

70 A.L., Livro Segundo dos Óbitos (1777/1846), fl. 10.
71 Cirilo Volkmar Machado, ob. cit., p. 217. 
72 Dois rapazes e duas raparigas — A.L., Livro Segundo dos Óbitos (1777/1846), fl. 10.
73 I.A.N./T.T., Real Fábrica das Sedas, Lº 445, fl. 48v. 
74 I.A.N./T.T., Real Fábrica das Sedas, Lº 427, fl. 143. Livro 4319. Livro dos Termos de Arrendamento das Cazas da Administração das Obras Públicas 

e Outras … donativo dos 4% (1781/1804) (Antigo Maço 685, nº 1)
75 Veja-se a dissertação de mestrado de Hélia SILVA, ob. cit., que recolheu informações sobre as obras no cartório desta igreja. 
76 Luís Gonzaga PEREIRA, Monumentos Sacros de Lisboa em 1833, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1927, p. 473.
77 Maria Helena Cunha MURTEIRA, “Igreja de S. Paulo”, Dicionário da História de Lisboa (dir. de Francisco SANTANA e Eduardo SUCENA) (…), pp. 

815-817. 
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já posterior ao encerramento da Aula do Rato, mas com fortes influências tanto da igreja dos 

Paulistas, como da Conceição Velha.

A igreja paroquial de S. Pedro, em Alcântara, construída no concelho de Belém, do outro lado da 

ponte de Alcântara, em terrenos da Casa Real, contíguos à quinta de Alcântara, doados por 

D. Maria à Irmandade do Santíssimo Sacramento, foi inaugurada apenas em 178878. Todos os 

tectos da igreja − de planta em cruz latina, com cruzeiro rematado por cúpula − foram profusa-

mente decorados com estuques, com algumas semelhanças com os estuques de S. Paulo, no mesmo 

espírito de horror ao vazio, repetindo-se alguns dos motivos, como as flores que aqui emolduram 

os panos dos braços do transepto.

Na abóbada da nave (certamente a última obra em estuque nesta igreja) encontramos os primeiros 

sinais do novo gosto neo-clássico – uma faixa preenchida por enrolamentos acânticos – envol-

vendo ainda um fundo densamente preenchido com gradinhas ainda com conotações com o rocaille 

francês.

Tal como estas duas igrejas paroquiais, também a decoração estucada dos tectos da nave e da 

capela-mor da igreja do convento da Quietação ou das Flamengas foi realizada no último terço 

do século XVIII. Aqui, porém, é possível atribuir, com fundamentos documentais, a obra de 

estuque a um dos colaboradores de Grossi, José Francisco da Costa, um dos oficiais da Aula, 

habilitado com carta de mestre estucador em 1775. Em 1782 recebeu, por conta da obra realizada, 

a quantia de 124$800 réis, mandada pagar pela Portaria de 15 de Julho de 178279.

As composições dos dois tectos são idênticas, simples mas muito bem delineadas, e organizam-se 

em função de pinturas centrais atribuídas a Pedro Alexandrino: quatro cartelas de inspiração 

rocaille, marcando os quatro lados dos dois tectos, enquadradas por faixas delimitadas por frisos 

que por sua vez também contornam as sancas envolventes e as telas centrais. As cartelas enqua-

dram várias flores marianas.

Mantém-se neste tecto a inspiração do rocaille francês, lembrando algumas das cartelas de Meis-

sonier e de Boucher. A composição dos dois tectos, marcada por faixas lisas delimitadas por frisos, 

lembra idênticas composições que se encontram com frequência na arquitectura civil: por exemplo 

78 Manuel Ferreira da SILVA, “Igreja de S. Pedro”, Dicionário da História de Lisboa (dir. de Francisco SANTANA e Eduardo SUCENA) (…), pp. 817, 818.
79 Arquivo do Tribunal de Contas (A.T.C.), Erário Régio ATC, Idem, Livro 4312 (antigo Maço 689, 1).
 Registo das Portarias que sobem à assinatura (1781 - 790). No mesmo fundo encontrámos referência a uma outra obra realizada por um outro 

estucador que recebeu carta de mestre durante o período de actividade da Aula: Paulo Botelho da Silva, que trabalhou na desaparecida obra da 
Casa da Contadoria do Arsenal da Marinha, onde realizou “o dito tecto de molduras e as paredes de escayola”. O pagamento foi demorado: recebeu 
a primeira tranche a 30 de Janeiro de 1795 (A.T.C., Ibidem, Livro 4319, Livro dos Termos de Arrendamento das Cazas da Administração das Obras 
Públicas e Outras … donativo dos 4% (1781/1804) (Antigo Maço 685, nº 1), fls. 48, 49), tendo os seus herdeiros recebido o remanescente do 
pagamento a 27 de Janeiro de 1797, no valor de 96$000 (A.T.C., Ibidem, Livro 4328, Livro de Registo de Portarias referentes a pagamentos de 
obras públicas (1791/1797), fl. 263). 
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em todas as salas estucadas do palácio do marquês de Pombal em Oeiras ou em algumas das salas 

do palácio Fronteira em Benfica.

Na capela-mor da capela da Ordem Terceira de Jesus, em cuja nave trabalharam Grossi e os seus 

parentes italianos a seguir ao terramoto, vamos encontrar um interessante exemplo da utilização 

dos chamados grotescos de gosto neo-clássico80, nos relevos em estuque que revestem os panos 

da abóbada de arestas: enrolamentos acânticos, meninos e figuras híbridas aladas com caudas 

de acantos, segurando emblemas eucarísticos, simetricamente dispostos em torno de um eixo 

central, repetindo a organização dos candelabra, de inspiração clássica.

A decoração em estuque prolonga-se pelas paredes, tal como acontece na nave, mantendo-se o 

mesmo rigor neo-clássico, na organização dos motivos decorativos em torno das pinturas de vários 

santos associados à Ordem Terceira.

Embora não existam documentos que permitam datar a bela decoração estucada da capela-mor, 

ela pode ser atribuída a finais do século XVIII.

Como fonte de inspiração directa estiveram muito provavelmente as gravuras dos mestres decoradores 

franceses que ajudaram a divulgar uma linguagem já conhecida, agora renovada por um novo espírito 

arqueológico: por exemplo os “Cahiers d’Arabesques” de vários autores, gravados e impressos em 

Paris pelos irmãos Guyot81, e ainda as estampas de Jean-Démosthène Dugourc82 e de François Marie 

Queverdo83. Um dos desenhos de Dugourc mostra idênticas figuras híbridas afrontadas, simetrica-

mente dispostas dos lados de um eixo central rematado por vasos floridos84.

Os interiores das igrejas de Lisboa que acabámos de passar em revista, entre o último quartel do 

século XVI e os finais do século XVIII, permitiram-nos acompanhar a evolução dos ornatos intrin-

secamente ligados aos vários estilos, do Maneirismo de derivação italiana, adequado ao gosto 

flamengo, ao Neo-clássico interpretado pelos decoradores franceses em tempos de recuperação 

arqueológica da arte romana. Uma longa viagem das formas, interpretada de forma hábil na dúctil 

argamassa do estuque pelos hábeis estucadores lisboetas, inspirada nas gravuras que difundiram 

por toda a Europa as novas tendências dos gostos e dos estilos.

80 Preferimos a designação “grotescos neoclássicos” ao termo “arabescos”, tradução do francês “arabesques”, que em português tem um sentido 
próprio, conotado com a arte ornamental de origem islâmica. Sobre estes ornatos e a sua utilização vejam-se D. Guilmard, Les Maîtres Orna-
manistes (dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs), Paris, Ed. Plon et Cie., 1881, e Alain Gruber, L’art décoratif en Europe – du 
Néoclassicisme à l’Art Déco, Paris, Citadelles et Mazenod, 1993.

81 Encontrámos doze destes cadernos na National Art Library, em Londres, cada um com quatro gravuras, abertas a partir de desenhos de J. M. 
Moreau, Lavallé Poussin, Watteau, Le Clerc, Berthelot e Janneret. 

82 Jean-Démosthène Dugourc (1749/1825), arquitecto, desenhador e gravador, além de ter trabalhado em Paris, foi o responsável pela divulgação 
do estilo em Espanha. As suas composições mais interessantes fazem parte dos Arabesques inventés et gravés par J. D. Dugourc.

83 François Marie Isidore Queverdo (1748/1798) foi autor e gravador de 36 gravuras reunidas sob o título de Décorations Intérieurs, frises, dessus 
de portes, panneaux, devant de cheminées, etc. 

84 Trata-se da decoração de um vaso antigo, inserido na colecção Arabesques inventés et gravés par J. D. Dugourc, realizada em 1782.
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Vista de um dos panos do tecto  
em masseira da igreja de Santa Marta  
em Lisboa (c. de 1588)

Gravura de H. Cock, segundo B. Battini (1553

Vista de um dos panos do tecto em masseira da igreja  
de Santa Marta em Lisboa (c. de 1588)
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Gravura de H. Cock, segundo B. Battini (1553)

Vista de um dos panos do tecto em masseira da igreja de Santa Marta  
em Lisboa (c. de 1588)

Gravura de H. Cock, segundo B. Battini (1553)
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Abóbada da capela de S. Roque, na igreja  
de S. Roque em Lisboa (c. 1584)

Retro-coro da igreja de S. Domingos,  
em Benfica (1624/1632)

Sé de Portalegre e pormenor da abóbada de uma das capelas laterais (c. 1571)
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Sé de Portalegre e pormenor da abóbada de uma das capelas laterais (c. 1571)

Abóbada da sacristia nova da Igreja do Espírito Santo de Évora (1599)

Interior da capela de Nossa Senhora da Conceição, no Colégio  
do Espírito Santo, em Évora (c. de 1641)

ESTUQUES DECORATIVOS EM IGREJAS DE LISBOA – A VIAGEM DAS FORMAS –
Isabel Mayer Godinho Mendonça



~  190  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

Igreja dos dominicanos, em Montemor-o-Novo, vista da nave (c. 1584)

Igreja dos dominicanos, em Montemor-o-Novo, vista da nave,  
pormenor de abóbada de capela lateral (c. 1584)
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Igreja dos dominicanos, em Montemor-o-Novo, vista da nave, 
pormenor de abóbada de capela lateral (c. 1584)

Igreja dos dominicanos, em Montemor-o-Novo, vista da nave, 
pormenor da abóbada da capela-mor (c. 1584)

Desenhos de Serlio para tectos, Livro IV, fl. 349

ESTUQUES DECORATIVOS EM IGREJAS DE LISBOA – A VIAGEM DAS FORMAS –
Isabel Mayer Godinho Mendonça



~  192  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

Igreja do convento da Saudação, de freiras dominicanas,  
em Montemor-o-Novo, vista do coro alto (1647)

Igreja do convento da Saudação, de freiras dominicanas,  
em Montemor-o-Novo, vista da nave (1673)
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Igreja do convento da Saudação, de freiras dominicanas,  
em Montemor-o-Novo, vista da nave (1673)

Igreja do convento de Nossa Senhora da Consolação,  
em Estremoz: abóbada da nave (inícios do séc. XVII)

Igreja do convento de Nossa Senhora da Consolação, em Estremoz:  
cúpula da capela-mor (meados do séc. XVI)
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Igreja de S. Pedro, em Elvas: nave medieval

Igreja de S. Pedro, em Elvas: cúpula de inícios do séc. XVII, com  
elementos em estuque relevado inspirados na “Emblemata”  
de Alciato (edição de Lyon, 1549)
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Gravura de “Emblemata” de Alciato  Gravura de “Emblemata” de Alciato 
(edição de Lyon, 1549) (edição de Lyon, 1549)

 Gravura de “Emblemata” de Alciato  
 (edição de Lyon, 1549)
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João Grossi, um estucador milanês na Lisboa  
setecentista ou a influência dos mestres  
italianos na escola de estuques de Lisboa

Hélia Silva

Os mestres estucadores da corte joanina

Com a subida ao trono de D. João V, iniciou-se em Portugal um período de estabilidade política 

e de desafogo económico que permitiu um aumento de encomendas a artistas estrangeiros, a 

“importação” de arquitectos para projectos e obras na capital, assim como o envio de estudantes 

para Itália e França. Esta conjuntura possibilitou a introdução de novas técnicas e linguagens 

nas artes portuguesas.

A nível decorativo eram essencialmente o azulejo e a talha, a base das redecorações de espaços 

civis e religiosos portugueses. Se em Itália, França e na Europa Central, era o estuque o elemento 

principal nas decorações barrocas, a austeridade da arquitectura portuguesa, este nosso “estilo 

chão” que sobreviveu ao longo de séculos, ganhava movimento e novas cenografias através da 

talha e do azulejo.

Nos tectos, a abertura a novos esquemas decorativos dá-se principalmente a partir de 1702 com 

a vinda do pintor florentino Vicente Baccherelli. Lentamente vão-se rasgando novas espacialidades 

ao gosto de uma clientela mais esclarecida, explorando a perspectiva aérea, embora se mantenha 

uma continuidade no uso do caixotão e do brutesco junto do público mais tradicionalista.

A chegada dos primeiros mestres estucadores italianos a Lisboa no início do séc. XVIII vai pro-

vocar uma mudança gradual na forma das decorações. Inicialmente, ao voltar a utilizar o estuque 

como base decorativa nas casas de fresco, e depois ao introduzir elementos de estuque nas 

decorações pictóricas de tectos em espaços religiosos.

Apesar do estudo das obras que realizadas neste período estar ainda numa fase muito embrionária, 

à medida que se vai conhecendo a obra dos mestres italianos que aqui trabalharam e as técnicas 

que utilizaram, vamos tendo uma leitura mais clara da forma de aplicação do estuque e criando 

algumas hipóteses de estudo.

Embora o terramoto de 1755, assim como variadas remodelações, tenham destruído muitas das 

obras dessa época (e algumas anteriores), ainda é possível analisar algumas das decorações 

efectuadas na primeira metade de setecentos.
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Nos espaços civis salientamos a decoração de uma das casas de fresco na quinta do Conde de 

Aveiras, em Belém, propriedade que D. João V adquiriu em 1726. Na carta de venda do palácio 

ao Rei, o Conde de Aveiras descreve as obras que efectuou na propriedade entre 1681 e 1726, 

nomeadamente as “três casas de recreação, a do meio ornada com estuque relevado” sobre a 

estrada para Belém e “uma casa de recreação no canto do prazo de cima com janela para o campo 

sobre a ribeira dos Gafos com ornato de estuque1”.

Os estuques da casa sobre a estrada de Belém foram destruídos muito provavelmente na campanha 

de obras de 1780; mas o outro espaço referido, a Casa do Veado, no actual Jardim de Ultramar, 

ainda se mantém.

A Casa do Veado é uma pequena construção quadrangular, com o interior de forma octogonal e tecto 

em cúpula de gomos revestida a estuque relevado. No eixo da entrada localiza-se o nicho da fonte 

e, perpendicularmente, em cada um dos lados centrais do octógono, rasgam-se dois vãos.

A abóbada divide-se em oito gomos, com as arestas marcadas por elementos interligados, alter-

nando a decoração dos gomos entre cestos de vime com arranjos florais (Fig. 01) e conchas (Fig. 

02), sendo o estuque modelado com grande espessura.

Embora a variedade de ornatos seja reduzida – concha e cesto –, o enquadramento dado pelos 

elementos soltos, que formam desenhos repetidos, resulta numa composição de uma grande 

riqueza plástica (Fig. 03), perfeitamente adaptada à estrutura arquitectónica, com uma execução 

cuidada e um domínio perfeito da modelação, condições que nos permitem colocar a hipótese 

de que o estucador que trabalhou para o Conde de Aveiras fosse um dos três mestres Italianos 

que trabalhavam em Lisboa na época – Salla, Bill ou Plura.

Numa outra tipologia, os programas mistos de estuque e pintura, surge-nos o tecto do Oratório 

do Santíssimo, no Convento das Necessidades. Mais tardio, realizado por volta de 1748, é um 

trabalho que a nível compositivo, nomeadamente no repertório e na forma de execução, apresenta 

uma composição já muito próxima do rocaille: um quadro central quadrangular é rodeado por 

composição em estuque relevado integrando quatro medalhões e quatro cartelas com pintura 

iconográfica e decorativa (Fig. 04 e 05).

Na descrição que em 1756 o Padre Manuel, do Portal da Congregação do Oratório de Lisboa, faz 

da “Caza de Nossa Senhora das Necessidades”, o Oratório do Santíssimo é descrito, pormenoriza-

damente, nos seguintes termos: ”Tem huma janella grande rasgada da parte da Epistola, que cahe 

para o jardim. O pavimento é de madeyra muito preciosa com singulares embutidos de madeyra de 

varias côres. O azulejo das paredes finíssimo, e de singular fabrica que parece porçolana da Índia: 

1 Carta Padrão de Venda da Quinta de Belém, realizada pelo 3º conde de Aveiras a D. João V em 1726 (transcrição dactilografada), Gabinete de 
Estudos Olisiponenses, p. 6
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sobre elle corre hum cordão de madeyra dourada, e delle até à cimalha estão as paredes cobertas 

de damasco encarnado todo quarteado de galloes de ouro (…). O tecto he de estuque de relevo 

com fastoes de flores de branco, e ouro, e no meyo hum paynel, com a Imagem de S. Fellipe de 

Neri. He o tecto obra tão primorosa, e de tanta perfeyção que custou cem moedas de ouro de quatro 

mil, e outo centos só das mãos do pinto2”.

Sendo um dos últimos tectos originais do convento, conseguimos encontrar aqui um elo de ligação 

entre os tectos tradicionais da primeira metade de setecentos e a lenta introdução do estuque rele-

vado, que embora não seja a tipologia decorativa predominante na primeira metade de setecentos, 

vai ganhando uma visibilidade e uma “importância social” junto das várias clientelas, situação que 

abre o mercado a Giovanni Grossi e a todos os mestres Italianos que com ele trabalharam.

Giovanni Grossi em Lisboa

Giovanni Grossi ou João Grossi3, como ficou conhecido em Portugal, chega a Lisboa por volta de 

1748. Nascido em Milão em 1719, tinha trabalhado em Roma e Madrid quando vem para Lisboa 

e vai morar para o bairro da Bica.

O primeiro trabalho que lhe é atribuído é a remodelação do tecto da antiga igreja dos Mártires, 

destruída pelo terramoto de 1755. Deste trabalho resta-nos unicamente a descrição feita pelo 

Cura Manoel Roiz Leytão em 1758, que refere “Esta Igreja hera de huma só nave, e os altares 

asima dittos herão guarnecidos de talha dourada, a capela mór e cruzeiro herão guarnecidos de 

primorozos imbutidos, o cham della de chadres, e todo o mais corpo da Igreja tambem guarnecido 

de imbutidos, o teto della de estuque levantado, primorozamente feito4”.

Esta descrição não nos permite compreender a forma como João Grossi fez a sua entrada no 

mercado de trabalho. Mas considerando que este tecto foi efectuado por volta de 1748, e que 

tinha como elemento central um painel de Vieira Lusitano representando “A tomada de Lisboa 

por D. Afonso Henriques5”, é possível colocar uma hipótese de estudo.

2 FERRÃO, Leonor – A Real Obra de Nossa Senhora das Necessidades, Quetzal Editores, Lisboa, 1994, p. 301
3 Trabalhos atribuídos a Grossi e à sua oficina – Igreja dos Mártires, tecto; Igreja do Convento de S. João Nepumoceno; Palácio de Sintra, Casa de 

Fresco; Palácio do Machadinho; Palácio do Provedor dos Armazéns; Palácio dos Carvalhos, Rua Formosa; Palácio Pombal, Rua das Janelas Verdes; 
Capela da Ordem Terceira de S. Francisco-a-Jesus; Colégio dos Nobres; Igreja dos Paulistas; Palácio do Marquês de Pombal, Oeiras; Capela de 
S. Roque, no antigo Arsenal da Marinha; Casa da Audiência do Ouvidor, Alfandega; Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha; Igreja de St. 
Amaro, Oeiras; Igreja de S. Paulo, Lisboa; Palácio de Belém, Belém; Sacristia, Igreja de Nossa Senhora dos Mártires; Igreja de Nossa Senhora 
da Quietação; Palácio Cabral, Cç. do Combro; Palácio Correio-Mor, Loures

4 PORTUGAL, Fernando e Matos, Alfredo – Lisboa em 1758, memórias paroquiais de Lisboa, Publicações Culturais da Câmara Municipal de Lisboa, 
Lisboa, 1974, p. 183

5 PAMPLONA, Fernando – Dicionário de pintores e escultores Portugueses ou que trabalharam em Portugal, Oficina Gráfica, Lisboa, 1954
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Vieira Lusitano, nomeado pintor régio em 1733, era na altura um dos mais famosos pintores de 

Lisboa. Tinha estudado em Roma, pelo que conhecia seguramente as obras em estuque do barroco 

romano, o que torna plausível considerar que o esquema compositivo do tecto fosse dele e que 

Grossi tivesse, juntamente com Plura e Francisco Gommassa, outros dois mestres estucadores 

italianos, efectuado unicamente os enquadramentos.

Desta primeira face do trabalho de Grossi, é ainda possível admirar as decorações realizadas na 

Gruta do Banho do Palácio de Sintra e no salão do Palácio do Machadinho, em Lisboa.

A Gruta do Banho, no Palácio da Vila de Sintra, é uma pequena galeria aberta no canto nordeste 

do pátio central. Delimitada por um pórtico formado por três arcos de volta abatida sobre duas 

colunas finas, elegantemente esculpido nas suas formas manuelinas, é decorada com o único 

programa ornamental assumidamente setecentista do palácio (Fig.06).

A decoração da gruta é composta por azulejos figurativos azuis e brancos nas paredes e estuques 

relevados de temática mitológica em branco, azul e ocre nos tectos. O trabalho de estuque apre-

senta um friso alto que estrutura toda a composição, decorado com cartelas a marcarem os cantos, 

uma composição central com plinto engradado que serve de suporte a um medalhão redondo 

sobrepujado por dois puttis e a grinaldas de bouquets (Fig. 07). A zona central do compartimento 

é decorada com uma alegoria – o grande arquitecto do mundo – composta por seis puttis e um 

globo (Fig. 08).

O Palácio do Machadinho. na Madragoa, em Lisboa, é uma construção de raiz seiscentista pro-

fundamente alterada em setecentos. O salão nobre, decorado com estuques relevados, apresenta 

uma composição que se desenvolve em friso largo, delimitada por uma cimalha (Fig. 09). É um 

trabalho magnífico, onde folhas, grinaldas, ornatos flamígeros e puttis se intercalam com uma 

estrutura delimitada por elementos curvos e contracurvados (Fig. 10).

A execução destes estuques apresenta semelhanças formais com outras obras atribuídas poste-

riormente a Grossi e à Escola de Lisboa, nomeadamente no esquema decorativo: um friso alto que 

estrutura toda a composição, distribuindo-se os elementos, figurativos e ornatos, de forma fluida; 

e nos ornatos, seja nas cartelas com concheados que marcam os cantos, sustentadas em três 

áreas de engradados, seja nas composições centrais com plinto engradado que suporta um meda-

lhão redondo sobrepujado por dois puttis, ou nas grinaldas de bouquets.

No entanto, o que é perceptível nestas composições iniciais, para além de um perfeito domínio 

da modelação e da composição espacial, é sem dúvida a introdução da perspectiva no desenho 

dos ornatos – sancas, mísulas, etc. – e na colocação dos puttis em escorço. Embora ainda sem 

o esplendor que posteriormente algumas composições centrais vão atingir, integram-se já nos 

moldes que a quatratura impõe.



~  201  ~

Com a morte de D. João V, a subida ao trono de D. José e a ascensão de Sebastião José de Car-

valho e Melo ao poder iniciou-se um período de alterações profundas na sociedade portuguesa, 

que o grande terramoto de 1755 veio acelerar.

Em Lisboa, a necessidade de refazer rapidamente a cidade levou a que os planos da reconstrução 

se baseassem em princípios rígidos de funcionalidade e economia, desenvolvendo e aplicando 

técnicas construtivas assentes numa repetição de elementos pré-dimensionados.

As alterações construtivas, tanto em edifícios civis como religiosos, possibilitaram que o estuque 

relevado ganhasse protagonismo nas novas decorações. A utilização de estruturas de madeira 

revestidas a fasquiado nas paredes e tectos, passando-se do tradicional sistema de abóbadas de 

pedra para estruturas de madeira abobadadas, beneficiou em muito a utilização do estuque 

relevado.

A escola de Lisboa

É sem dúvida com o rocaille e com os mestres italianos – Plura, Bill, Salla, Gommassa, Pedro 

Chantoforo, Agostinho de Guadri, Toscanelli – que o estuque em Portugal se desenvolve; e embora 

a raiz, o esquema e a origem sejam italianas, não podemos deixar de referir que o relevo, o por-

menor, a execução são portugueses.

A partir de 1757 temos referência de vários portugueses a trabalhar na oficina de Grossi. São 

trabalhadores que não frequentam a Aula do Estuque6, mas que trabalharam com ele ao longo de 

mais de 16 anos7 na maior parte das obras efectuadas pela oficina de Grossi.

A articulação entre a aprendizagem formal da Aula de Estuque, onde se adquiriam conhecimentos 

de desenho, modelação, perspectiva e de composição de massas, e a aprendizagem em obra, deu 

aos estucadores da Escola de Lisboa um conjunto de conhecimentos sobre a arte de trabalhar o 

estuque únicos no país.

A adaptação que a Escola de Lisboa fez dos esquemas ornamentais internacionais à realidade 

social e artística da segunda metade de setecentos em Portugal deu uma especificidade muito 

própria à decoração em estuque deste período.

6 No âmbito da remodelação do ensino, o Marquês de Pombal convida João Grossi para mestre da Aula de Estuque da Real Fabrica das Sedas. Este 
convite é um ponto de viragem no ensino técnico/artístico, tendo sido uma das primeiras experiências onde a aprendizagem saiu das oficinas 
dos mestres para ganhar espaços próprios.

7 SILVA, Hélia – Giovanni Grossi e a evolução dos estuques decorativos no Portugal setecentista. Tese de mestrado em Arte, Património e Restauro 
apresentada à Faculdade de Letra da Universidade de Lisboa. Texto policopiado. Lisboa: s.n., 2006.
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Através das obras que realizaram por todo o território nacional, difundiram novas técnicas e lin-

guagens que foram apropriadas por “mestres” locais e utilizadas em espaços civis e religiosos 

como a sacristia nova da Abadia de Alcobaça ou a Igreja da Arrentela, no Seixal.

Uma análise comparativa destes dois casos – Alcobaça e Arrentela – permite-nos perceber que a 

influência de Grossi se processou a 2 níveis, com resultados práticos distintos. Em trabalhos exe-

cutados por mestres oriundos da Aula do Estuque ou que contactaram directamente como o Mestre, 

é evidente uma identificação de linguagens mas também um grande domínio da técnica, facto que 

implica um conhecimento profundo das regras de perspectiva e de composição de argamassas.

A sacristia nova do Mosteiro de Alcobaça, reconstruída na campanha de obras pós-terramoto de 

1755, apresenta tecto com decoração em estuque relevado. Na grande composição central, observa-

-se a figura de S. Bernardo em alto-relevo, enquadrada por uma estrutura de hexágonos muito 

semelhante à existente na Igreja dos Paulistas8.

Já no caso dos estucadores “autodidactas”, os trabalhos evidenciam afinidades estéticas com a 

obra de Grossi – na estruturação das composições e no tipo de ornatos utilizados – mas a quali-

dade de execução é francamente menor, o que se reflecte no impacto global que o trabalho 

transmite. É disso exemplo o tecto da Igreja da Arrentela no Seixal.

Figura 1

8 FERREIRA, Maria Augusta Lage Pablo da Trindade – Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, Elo – Publicidade e Artes Gráficas, Lisboa, 1994
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
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Figura 6

      

Figura 7 Figura 8
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Figura 9

Figura 10
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António Domingos Meira
decorador e estucador de eleição

Ana Clara Marques da Silveira e Lorena

Em Portugal e na obra de Meira a evolução do emprego do estuque como elemento decorativo 

é comprovativo da reflexão feita por Armando Vieira Santos sobre a arte em Portugal… «quando 

duas ou mais civilizações de estrutura bem diferenciada são obrigadas a contactar pela força das 

circunstâncias,…, existem sempre valores essenciais tanto a umas como a outras, que, acabam 

por interferir inevitavelmente e com várias intensidades, na evolução ulterior de todas. Quase 

todas as modalidades das Artes Decorativas com maior persistência em Portugal podem servir 

para exemplificar este facto.»

Desde sempre o homem teve necessidade de “enfeitar” os espaços em que habitava através das 

decorações que considerou mais apropriadas, segundo o seu próprio desenvolvimento como ser 

humano. Socorreu-se da sua habilidade e capacidade na representação plana através do desenho 

e na representação tridimensional pela escultura.

Com as matérias a que foi descobrindo o uso, e ou, conjugando-as com outras, procurou nelas 

traduzir as suas percepções de formas e cores, demonstrando sempre imaginação, bom gosto e a 

adaptação do material à época e ao local.

Um dos materiais empregues nestas manifestações decorativas foi o estuque, conhecido e aplicado 

desde a Antiguidade principalmente pelos Romanos que o trazem para a Península Ibérica.

Na Idade Média toda a capacidade ornamental do estuque deixa de ser empregue, sendo apenas 

magnificamente aplicada e explorada pelos árabes. No Renascimento com as descobertas arque-

ológicas o estuque volta à decoração.

Em Portugal é reabilitado na época Manuelina, época em que sem dúvida a nossa arte adquire 

grande brilho.

Nos séculos XVI e XVII são largamente empregues no sul de Portugal, tanto nos interiores como 

nos exteriores. No norte a tradição do emprego da madeira faz retardar o seu uso e só no século 

XVIII se começa a decorar com este material. No fim deste século fazem-se sentir a influência 

neo-clássica e a italiana.
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Já no fim do século XIX surge toda a gramática dos elementos românticos, primeiro com raízes 

histórico-nacionalistas, e, depois os que evocam as fontes manuelinas. Todos estes elementos 

vão sendo empregues ao longo destas épocas, em casas solarengas, palácios e igrejas.

Sabemos que a decoração na arquitectura, pela escolha dos materiais e pelo modo como se lhe 

sobrepõe, pode levar à destruição da forma arquitectural.

O fascínio por épocas e estilos passados, ou por épocas de ilusória felicidade e liberdade, manifesta-

-se com frequência através da decoração que pode ser encarada como uma manifestação de 

liberdade contra a ordem arquitectónica. Ruskin dizia que “a ornamentação é a parte principal 

da arquitectura”.

Embora outros materiais permitissem uma ornamentação exacerbada o estuque foi um dos mate-

riais que mais se prestou a esse exagero decorativo.

Os revivalismos que então inundavam toda a Europa, de forma mais ou menos intensa, de acordo 

com o sentir e as raízes de cada povo, de cada raça, numa ansiosa procura de não esquecerem 

o que os precedeu, decoravam se preciso fosse em atafulhadas e arrebicadas sobreposições deco-

rativas. E Portugal não vai fugir muito a estas regras.

Encontramos no Romantismo Português toda uma série de obras em que esta contribuição foi 

ponto de partida, sendo possível reconhecer a sua influencia como novidade total, com um máximo 

de valor de uso, quer em sociedades camponesas em fase de aculturação lenta, quer em sociedades 

de aculturação rápida, sendo estas ultimas mais ou menos urbanas e em grande número.

No fim do século XIX, em plena época romântica e revivalista, vão ser as belas “casas-de-brasileiro” 

as primeiras a terem a ousadia de recusarem o estuque como decoração e as responsáveis pela 

aceitação e expansão deste material.

Os abastados proprietários rurais ou urbanos destas casas vão solicitar aos artistas que juntem 

a toda esta gramática revivalista própria da época, os elementos que reflictam os seus negócios, 

as suas histórias pessoais e as suas actividades, quer em alegorias aos seus trabalhos, às artes, 

industria ou comércio, ou ainda emblemas de profissões e pessoais

Nesta época, um pouco mais tarde, surge um novo impulso que o Sr. Doutor Florido de Vascon-

celos tão bem caracterizou. “…de certo modo revivalista e que nos apetecia chamar de 

neo-barroco.

As superfícies lisas desaparecem, literalmente devoradas pela proliferação de volutas, grotescos, 

folhas de acanto estilizadas das formas mais extravagantes, flores e molduras, tudo misturado 

com grades, figuras humanas ou combinação destas com a fauna (esfinges e sereias) ou com a 
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vegetação (como nas ordens nasonianas), animais (especialmente aves), frutos, seres mitológi-

cos… enfim, todo um universo fantástico que chega quase a ser delirante.

António Domingos Meira é um dos artistas que exemplifica de uma forma brilhante esta reflexão. 

Toda a sua obra revela de uma forma clara, alem da sua inspiração e poder criativo, a influencia 

das raízes das artes decorativas do nosso território, onde outros povos e artistas passaram, vive-

ram e trabalharam.

Apenas vi uma parte da sua obra e para descrever a leitura estética desta, dos elementos decorativos 

empregues, do vigor e sentido artístico que mostram, terei que fazer uso das palavras do Sr. Dr. 

Florido de Vasconcelos, já atrás ditas. “ Um universo fantástico que chega quase a ser delirante”.

Em todos eles, o universo fantástico e delirante é harmonizado, encadeado, descrito duma forma 

perfeita. Há sempre entre todos os tectos, – e alguns podemos dizer que transbordam pelas paredes 

até ao chão – uma lei constante baseada na harmonia completa, deixando casar tranquilamente as 

grinaldas neo-clássica, barroca ou de simples hera com os rostos femininos que envolvem, numa 

graça de feminilidade pura servindo-lhes de gola ou enfeite; ou belíssimas grinaldas naturalistas e 

de volumes barrocos envolvendo e quase protegendo inocentes jogos infantis de “putti”.

Molduras movimentadas ou geométricas, de folhagens diversas envolvendo reservas alegóricas ou 

sucedendo-se em catadupas vertiginosas de esquadrias de folhas de acanto naturalistas ou esti-

lizadas, de loureiro ou outras folhagens emoldurando pinturas alegóricas relativas aos proprietários, 

suas profissões, “status” económico ou social.

Ao olharmos um espaço decorado por Meira, de qualquer ponto que o observarmos, constatamos 

que a sucessão do encadeado das molduras e os elementos das reservas que estas envolvem, 

devolvem-nos um dinamismo sempre diferente e quase vertiginoso.

Nas sancas encontramos referências às fontes manuelinas, às raízes árabes ou em vigorosos feixes 

de canas enroladas por fitas, em elementos decorativos de animais fantásticos e ainda em remates 

estilizados inspirados nos frisos dos alizar de azulejos com flores-de-lis e maçarocas de milho, 

do Palácio da Vila em Sintra.

É renovada e pessoal a forma como emprega arabescos árabes, explorando o aspecto cénico e 

criando decorações de tectos e paredes alterando o aspecto gráfico juntando novos elementos 

ou subvertendo a cor. Assim acontece nos tectos de duas salas do Palácio da Pena em Sintra e 

no Palácio Burnay em Lisboa.

Já no Palácio de Monserrate, quer a pedra finamente lavrada do exterior, quer o bordado luxuriante 

do então exótico e romântico jardim é transportada para o interior num tecto de folhagem densa, 

mas de textura leve e arrendada, rematando paredes de elementos arabizantes.

ANTÓNIO DOMINGOS MEIRA DECORADOR E ESTUCADOR DE ELEIÇÃO
Ana Clara Marques da Silveira e Lorena

ANTÓNIO DOMINGOS MEIRA DECORADOR E ESTUCADOR DE ELEIÇÃO
Ana Clara Marques da Silveira e Lorena
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Para a obra do Palácio da Pena D. Fernando II rodeia-se dos melhores artistas da época, que sob 

a sua orientação realizam um espaço de encantamento onde os revivalismos de toda a temática 

da arte portuguesa aliados a uma forte simbologia tão de agrado do Rei, se reúnem como se fos-

sem o “ying e yang” contidos nesse “círculo-palácio”.

Contratado para trabalhar no Palácio da Pena, sob proposta do Arquitecto Manuel da Fonseca que 

lhe havia proporcionado o ingresso na Real Academia de Belas Artes, o Rei manda-o viajar pela 

Península Ibérica e pelo Norte de África para investigar as raízes das Artes Decorativas 

portuguesas.

É em todo este léxico decorativo e na época Romântica em que vivia que se inspira para criar e 

decorar a imensa lista de palácios, casas e imóveis públicos que são do conhecimento de 

todos.

Realiza então uma obra que “veste” o interior com um belíssimo vestido revivalista e original. 

Tectos e paredes são revestidos numa sucessão de estilos revividos e renascidos, neles se podendo 

ler alem das fontes já referidas, a que assimilou na sua estadia em Granada. Embora o revivalismo 

tenha tendência a formar-se no campo do efémero, fazendo balançar a obra entre uma atitude 

revivalista e uma atitude futurista, a técnica perfeita deste mestre e o seu grande equilíbrio 

criativo vai fazer com que estas fontes venham a ser interpretadas numa gramática pessoal e 

eloquente. Arabescos harmonizam-se com chamas flamejantes, arcos em ferradura ou trilobados 

e escritas estilizadas, que enchem painéis, assinalam sancas e ornam tectos. Parece-me que todo 

o seu trabalho no Palácio da Pena terá sido a sua “fonte dos amores”, onde vai beber a inspiração 

para o resto de toda a sua obra, que se vai estender por todo o período romântico.

Meira tem preferências decorativas e um dos elementos decorativos preferidos são os “putti”. 

Aparecem nas sancas, nos capitéis, em reservas nas paredes e tectos. Contam histórias, brincam, 

envolvem-se em zaragatas como qualquer criança real, ou simplesmente dão a conhecer o estatuto 

social ou económico do dono da casa, apresentando atributos e símbolos.

Placidamente adormecidos ou despertando servem de referencia apontando o lado nascente ou 

poente da casa. Pendurados do nada, seguram-se a grinaldas e balançam-se, como que brincando 

no baloiço do espaço decorativo. Qualquer que seja a forma como os representa, todos revelam 

sempre a graça natural das crianças.

Alguns tectos são enriquecidos visualmente por florões centrais de decoração ora barroca, ora 

estilizada, mas sempre de grande beleza e outros são dominados pela decoração de fingimento.

A sua imaginação transbordante cria uma enorme profusão de engradados de flores e formas 

geométricas e é interessante ver que se parece que passam quase despercebidos, numa observação 
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mais atenta apercebemo-nos como são importantes no preenchimento decorativo das reservas e 

como equilibram toda a decoração do espaço a que se destinam. Podemos contesta-lo em toda 

a decoração do Palácio Vilalva em Lisboa.

Inspira-o ainda a grande capacidade perceptiva que tem dos clientes. Quase se pode dizer que 

“os lê”, que lhes conhece o gosto e vontades, reflectindo esse conhecimento na forma como 

decora, como emprega ornatos, cores e volumes. A sua sensibilidade quase se “cola” à sensibili-

dade das pessoas, manifestando-se ora na simplicidade e requinte discreto ou na leveza e graça 

do desenho do Palácio Barahona ou no teatro Garcia de Resende (Évora), ora exacerbando o 

encadeado riquíssimo de ornatos volumoso como nos casos dos Palácios Vilalva e Estói.

Em toda a sua obra, a tendência esquemática da maior parte dos tectos, está de tal forma equi-

librada numa contínua sucessão de elementos que se completam, iniciam e repetem, dando-nos 

a sensação que escrevem uma pauta de música onde as notas são simbolicamente representadas 

como ornatos.

FUGA na música é: uma peça contraponística a duas ou mais vozes, construída sobre um tema, 

apresentado na tónica e retomado numa segunda voz, a partir da dominante. A isto dá-se o nome 

de resposta. Depois de todas as vozes terem apresentado, por sua vez o tema, termina a chamada 

exposição. Ao tema acrescentam-se frequentemente os contratemas, que formam contrapontos 

com as respostas. Depois da exposição, o resto da fuga consiste em outras entradas entrecortadas 

por episódios. As fugas podem ser escritas para grupos vocais, para instrumentos solistas capazes 

de emitir várias notas simultaneamente e para grupos de instrumentos.

BACH foi o grande mestre deste tipo de composição.

Johann Sebastian Bach considerava a sua música (“Arte da Fuga”), um exercício aritmético 

maquinal da inteligência e inseparáveis o seu entendimento e alma. A sua obra é um entrecuza-

mento de uma grande dinâmica melódica com uma harmonia que permite expressivos e coloridos 

matizes, extremamente subtis.

Sempre que observo ao vivo qualquer dos espaços decorados por Meira (ou será porque o admiro 

imenso como artista decorador) sinto que há música em toda a sua obra. A música da sua enorme 

sensibilidade e criatividade pautou toda a sua obra.

Há som, há percurso melódico na variedade dos elementos decorativos que ao se ligarem, execu-

tam um “crescendo forte”, ou se diluem num “adágio”, ou ainda num “impromptu”.

Há Wagner nos estuques do Palácio da Pena, porque evoluem, acentuam.

ANTÓNIO DOMINGOS MEIRA DECORADOR E ESTUCADOR DE ELEIÇÃO
Ana Clara Marques da Silveira e Lorena
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Sublinham, culminam e teatralizam toda a arquitectura como se tratasse de ópera… como exemplo 

Tristão e Isolda.

Há sinfonias de Beethoven no Palácio Vilalva, nos andamentos que se desenvolvem por sonatas, 

scherzos, ou rondós.

Polonaises de Chopin, ou poemas sinfónicos de Liszt, na delicadeza e requintada personalidade 

do Palácio Barahona em Évora.

Também aqui podemos ouvir Mozart (talvez espelho dum Alentejo de sinfonias tranquilas), em 

sonatas decorativas levadas à perfeição da forma. Duma riqueza melódica requintada e com um 

equilíbrio notável entre a forma e o conteúdo, caracterizado por um soberbo tratamento arrendado 

ora delicado, ora exaltado, dos elementos decorativos.

No universo dos elementos decorativos que Meira usa há um ”sforzando”, que se pode “ouvir” na 

acentuação forte das notas que soam nas molduras que se sucedem e dinamizam – ou nos acordes 

– numa vertigem de elementos barrocos.

Há peças contraponísticas a duas ou mais vozes, construídas sobre um tema, há respostas, há 

contrapontos com respostas, há escritas para grupos vocais e para instrumentos solistas capazes 

de emitir várias notas simultaneamente.

Nos traços característicos duma decoração continuamente renovada, a declamação cantada dos 

barrocos centrais, desviam os seus centros de gravidade para a graciosidade do discurso musical 

de grinaldas que nos envolvem e atraiem e se desmultlipicam num cromatismo ilusório que reside 

apenas na profusão decorativa

A sua obra é um entre cruzamento de grande dinâmica melódica que reflecte matizes extremamente 

subtis onde entendimento e alma são inseparáveis e deles resultando um sentir muito decorativo 

deixando transparecer a personalidade de quem habita os espaços que a sua arte tocou.

A Richard Wagner deve-se a especial concepção que teve do drama musical. Consumou a ideia 

Romântica da obra de arte total (Gesamtkunstwerk), na qual convergem todas as artes. Alguns 

traços característicos desta renovação da ópera são: argumentos extraídos da Idade Média ou da 

tradição mitológica alemã, com abandono da antiga forma operística, composta de números soltos; 

a declamação cantada, o desvio do centro de gravidade do discurso musical para a orquestra, a 

utilização do motivo condutor (leitmotiv), a ampliação da tonalidade até aos seus limites máximos 

mediante o cromatismo e harmonia (“harmonia de Tristão”), e a clareza musical.

Toda a sua arte será “apenas e simplesmente” um Fuga, e a consumação da ideia romântica da 

obra de arte total.
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Teatro Garcia de Resende. Assinatura na sanca  
do salão, 1º piso. Èvora.

Palácio de Vilalva, escadaria principal. Lisboa

  Palácio Vilalva. Lisboa

     

  Palácio da Pena. Sintra

Palácio de Estói. Estói

ANTÓNIO DOMINGOS MEIRA DECORADOR E ESTUCADOR DE ELEIÇÃO
Ana Clara Marques da Silveira e Lorena



~  216  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

      

Palácio de Vilalva, escadaria principal. Lisboa Palácio Burnay, sala de música. Lisboa

 Palácio de Vilalva. Lisboa

 Palácio de Vilalva, sala. Lisboa
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 Palácio da Pena, sala. Sintra

 Palácio da Pena, salão de festas. Sintra

 Palácio de Estói. Estói

ANTÓNIO DOMINGOS MEIRA DECORADOR E ESTUCADOR DE ELEIÇÃO
Ana Clara Marques da Silveira e Lorena



~  218  ~

Maria de São José Bandeira Rosário Pinto Leite

FORMAÇÃO ACADÉMICA

• 1976 – Licenciatura em Filologia Românica na Universidade de Letras do Porto com a média final de 15 valores.

• 1977/78 – Estágio Pedagógico na Escola Secundária de Rodrigues de Freitas com a classificação de 15,8 valores.

• 1978/79 – Estadia em França, como leitora de Português na Universidade de Lyon II.

• 1980/86 – Prática pedagógica no liceu de S. João da Madeira, Escola Secundária dos Carvalhos e Escola Secundária 
Almeida Garrett em Vila Nova de Gaia.

• 1992 – Estadia em Londres para frequentar o Atelier de Mrs. June Spinella, com vista a uma formação em Conservação 
e Restauro de Cerâmica.

• 1994 – Estágio no Museu de Conimbriga, na área de restauro de cerâmica, sob a direcção da Exma. Sra. Dra. Adília 
Alarcão e início de actividade nesta área.

• 2002/2004 – Frequência de uma Pós-Graduação em Artes Decorativas na Universidade Católica Portuguesa – Núcleo 
do Porto, finalizada com a média de 17 valores.

PRÁTICA PROFISSIONAL

• Desde 1994, prática no âmbito da Conservação e Restauro de Cerâmica, tanto para clientes particulares e antiquários 
como para Instituições. Destas últimas saliente-se colaboração com a Casa Museu dos Patudos em Alpiarça, com a 
Ordem Terceira de S. Francisco no Porto e contribuições pontuais para a Sé do Porto e para a Diocese de Beja.

• Participação nas I Jornadas sobre o Estuque em Portugal, que decorreram na Universidade Católica Portuguesa, em 
20 e 21 de Outubro de 2006, com uma comunicação intitulada “A Colecção Baganha”.

• Integração no grupo de mestrandos da Escola das Artes da U.C.P. do Porto, ocupando-se com o estudo do espólio da 
Oficina Baganha em posse da firma CRERE.
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Os Baganha:
uma oficina através do seu espólio

Maria de São José Bandeira Rosário Pinto Leite

Durante o século XIX, o Porto teve um crescimento económico ímpar ligado à numerosa colónia 

inglesa e à capacidade empreendedora de uma burguesia rica e viajada que ia crescendo e pre-

tendia dotar a sua cidade de infra-estruturas modernas e dinamizar a sua vida cultural1. Desde o 

consulado dos Almadas, no fim do séc. XVIII e início do XIX que a cidade se modernizava, lenta-

mente embora, e crescia, rasgando novas ruas, criando novos bairros, vendo surgir construções 

de valor arquitectónico ainda hoje reconhecido, criando museus, alargando as suas ligações aos 

arredores com as novas pontes e fazendo desenvolver inúmeras oficinas dedicadas a actividades 

intimamente ligadas ao crescimento de uma classe social que queria viver com a comodidade que 

via e gozava no estrangeiro e aos inúmeros “brasileiros” que regressados à pátria, se instalavam 

em ostentação e luxo no Porto e arredores2.

Assim, na primeira metade do século XX, várias zonas da cidade assistiram à abertura de muitas 

casas de ofícios ligados à construção e embelezamento da cidade e seus prédios: a zona de 

Cedofeita recebeu três importantes casas ligadas ao estuque ornamental, uma pertencendo aos 

Meira e as duas outras aos Baganha: a oficina de António e Manuel e a de Joaquim. Muitas outras 

oficinas do género e uma grande cooperativa congregavam cerca de duas centenas de operários 

dedicados a este ofício; no entanto, é sobre a actividade desta última família que nos temos 

debruçado através do estudo de uma parte do seu espólio à guarda da firma C.R.E.R.E.3

A laboração da oficina Baganha manteve sempre a mesma linha de actuação, dedicando-se à 

escultura decorativa, obra de ornamentação estucada e construção pura e simples, embora a 

gerência fosse passando de mão em mão, nas duas gerações da família que a dirigiram. Para 

melhor entendermos a evolução sofrida por esta casa, e as mudanças consecutivas de nome temos, 

no quadro abaixo, as várias fases por que passou, os respectivos nomes e gerência:

1 Vd. FRANÇA, José-Augusto – A Arte em Portugal no século XIX, 2 volumes. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, segundo volume: pp. 343 e ss.
2 IDEM, Ibidem, p. 363.
3 C.R.E.R.E. – iniciais da firma “Centro de Restauro Estudo e Remodelação de Espaços, Lda.” criada em 1989 por Paulo Ludgero de Castro com 

o propósito de conservar e restaurar património no campo das artes decorativas e essencialmente vocacionada para as áreas do estuque e da 
pintura decorativa. 
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A OFICINA BAGANHA

Nome da Oficina Anos de Laboração Gerência

“Oficina de Escultura Decorativa de  
António Enes Baganha – Construções”

1905 (?) – l934
António Enes Baganha e 
Manuel Enes Baganha

”Viúva de António Baganha” 1934 - 940/41 (?) Manuel Enes Baganha

“Oficina de Escultura Decorativa Baganha  
& Irmão, Lda”

1941(?) - 964 (?)
Domingos Enes Baganha e 
António Enes Baganha

“Oficina de Escultura Decorativa  
Domingos Enes Baganha”

1964 (?) - 975 Domingos Enes Baganha

Foi cerca de 1905 que dois irmãos, António (1880 - 1934) e Manuel (1883 - 952), oriundos da 

freguesia de Areosa, Viana do Castelo, fundaram a oficina da Rua do Vilar, 195, sob a designação 

de “Oficina de Escultura Decorativa de António Enes Baganha – Construções”4. Pertenciam a uma 

família de estucadores e os seus tios tinham trabalhado nos anos de 1870/80 em Lisboa em 

conjunto com membros de duas outras famílias conhecidas da região minhota: os Meira e os 

Ramos.

Sem explicação plausível, é o Minho o berço dos mais importantes estucadores portugueses e é 

sobretudo a região de Viana do Castelo e mais particularmente Afife que constituem a verdadeira 

pátria dos estucadores portugueses. Daí são originárias as famílias mais célebres de estucadores 

que “encheram o país com os maravilhosos produtos da sua arte, desde Évora, Sintra, Lisboa até 

ao nosso pátrio Entre-Douro-e-Minho”5. Já nesta época eram conhecidas e daí partiram não só 

para todo o pais, mas também para o estrangeiro sobretudo para o Brasil onde se instalaram e 

exerceram a sua profissão. As razões para tal concentração de artistas nesta região não são claras; 

temos que nos contentar com a admiração das suas obras, mesmo sem entender cabalmente como, 

quando e com quem aprenderam a sua arte.

Tinham mais irmãos: Domingos, Joaquim, José, Albino, Maria e Serafim. Destes, também Domingos 

se mudou para o Porto e Joaquim havia de fazê-lo mais tarde, tendo permanecido ainda alguns 

anos em Areosa para cuidar de seu pai doente e viúvo. Domingos nunca trabalhou com a família 

e Joaquim fundou a sua própria casa na rua de Miguel Bombarda, mas colaborou e manteve sempre 

as melhores relações com os outros dois irmãos. Foi também artista de mérito: a ele se deve a 

4 Referem-se os “Irmãos Baganha, que se radicaram no Porto” in FERNANDES, Filipe – Elogio dos famosos estucadores de Viana. Cadernos Vianenses. 
Viana de Castelo: Câmara Municipal de Viana de Castelo, tomo VI, Dezembro 1981, p. 23. No entanto, a data precisa da abertura da Oficina 
suscita ainda algumas dúvidas, havendo testemunhos que a situam três a quatro anos mais tarde. Também a localização exacta não pôde ser 
confirmada pois este número de rua já não corresponde à casa que habita a memória dos que conheceram a Oficina. Também os nomes dos 
irmãos fundadores tem dado origem a especulações: há quem aponte António e Joaquim, mas os testemunhos familiares não deixam margem 
para dúvidas: os fundadores foram António e Manuel; Joaquim trabalhou em oficina própria. 

5 Vd. VASCONCELOS, Flórido de – Estuques Decorativos do Norte de Portugal. Porto: Catálogo da Exposição realizada pelo C.R.A.T., 1991, p. de 
Introdução. 
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direcção dos trabalhos de construção do edifício do Banco de Portugal e a construção do Banco 

Inglês, ambos sitos na Avenida dos Aliados, na cidade do Porto.

António acompanhava o seu labor com a frequência do curso de Desenho Industrial, ramo Orna-

mental, na Escola Industrial Infante Dom Henrique, onde se notabilizará pela qualidade dos seus 

desenhos: um datado de 1912 e por ele assinado passará inclusive a constituir modelo para outros 

alunos6. Entretanto, numa obra em Leça da Palmeira, conheceu Marques da Silva com quem esta-

beleceu relações de amizade e que o levou a matricular-se na Escola de Arte Aplicada Soares dos 

Reis de que o arquitecto era director e onde tirou o curso de estucador. Enquanto estudante, foi 

aluno do prestigiado escultor gaiense Joaquim Gonçalves da Silva (1863-1912), “o maior artista 

decorador do seu tempo”7, a quem se devem as ornamentações de edifícios como a Ourivesaria 

Reis, na esquina da Rua 31 de Janeiro com a Rua de Santa Catarina e o edifício da União Eléctrica 

Portuguesa, na esquina da Rua Duque de Loulé com a Rua de Alexandre Herculano e estatuária 

para o Teatro de S. João, inaugurado a 7 de Março de 1920, com estrutura ornamental ao gosto 

Luís XVI.

Em 18 de Novembro de 1919, foi contratado para mestre da Oficina de modelagem e moldagem 

da Escola de Artes Aplicadas Soares dos Reis, tendo sido nomeado mestre efectivo em 9 de Julho 

de 1927. Transitou em 1930 para a Escola de Faria Guimarães (Arte Aplicada) onde permaneceu 

até à sua morte8. Durante este período de leccionação, terá ainda privado e feito amizade com 

o escultor Sousa Caldas, autor de um busto seu que se encontra no jazigo de família e com Gerard 

von KriKen, autor do projecto das alterações feitas à casa dos Viscondes de S. João da Pesqueira 

com quem terá colaborado na decoração estucada interior9.

Em 1920, mudou-se com a família e a oficina para casa mandada construir segundo projecto do 

arquitecto Marques da Silva na Rua do Rosário, 12510. A colaboração entre ambos gerou amizade 

que pode ser vista em missiva guardada no próprio espólio e sabemos que as suas relações se 

estreitaram de tal modo que, é voz corrente que “onde houvesse obra de Marques da Silva, havia 

estuques de António Baganha”.

6 Vd. MOREIRA, Maria Natália de Magalhães – O Ensino das Artes Aplicadas (ourivesaria e talha) na Escola Faria Guimarães de 1884 a 1948. Reflexo 
no desenvolvimento artístico da cidade do Porto. 2 volumes. Tese de Dissertação de Mestrado em História de Arte, apresentada à Universidade 
do Porto, Faculdade de Letras, 1998, p. 132. 

7 Vd. MEIRA, Avelino Ramos – Afife: Síntese Monográfica. Porto: Ed. do A. [s.d], p. 116: “ O escultor Gonçalves (…) revolucionou e melhorou o 
modo de fazer ornamentação decorativa, que António Baganha interpretou habilmente”.

8 Vd. LOBO, Maria Natália de Magalhães Moreira – O Ensino das Artes Aplicadas (ourivesaria e talha) na Escola Faria Guimarães de 1884 a 1948. 
Reflexo no desenvolvimento artístico da cidade do Porto. 2 volumes. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 1998. Tese de Mestrado 
em História de Arte apresentada à Universidade do Porto, p. 336 e ss.

9 Vd. SILVA, Maria da Conceição Lobo e – A Casa dos Viscondes de S. João da Pesqueira no Porto. Tripeiro. 7ª série, ano XIX, nº12. Porto, 2000, 
que se dedicou a pesquisar a história desta casa na Rua D. Manuel II, nº14 no Porto: o projecto de alteração da fachada foi apresentado na 
Câmara do Porto em 1920, subscrito pelo arquitecto Gerard von Krieken. De origem holandesa, veio para Portugal em 1889 para leccionar nas 
Escolas Técnicas Industriais criadas nesse tempo e supervisionou também a decoração interior da casa, tarefa em que teve a colaboração de 
António Enes Baganha. 

10 Esta casa está classificada e considerada de valor concelhio por Edital de 10 de Abril de 1980.

OS BAGANHA: UMA OFICINA ATRAVÉS DO SEU ESPÓLIO
Maria de São José Bandeira Rosário Pinto Leite
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Durante os anos em que dirigiu a oficina, o mestre respondeu a encomendas de gosto muito 

variado, desde o Barroco ao Rococó, desde o Neoclássico à Arte Nova, mas, infelizmente, no 

espólio que nos foi dado apreciar julgamos poder concluir que há muito poucos desenhos deste 

período de laboração: uma folha com fontanários, um desenho de alçado exterior de habitação 

e um tecto. Do mesmo modo, há registos da sua actividade em bibliografia consultada: o con-

temporâneo e colega de profissão, Avelino Ramos Meira, refere a Oficina Baganha como 

particularmente ligada aos estilos Luís XV e Luís XVI. Aliás, há uma carta daquele em papel tim-

brado, apresentando uma cliente a Domingos Enes Baganha, o que nos leva a concluir que, em 

determinadas obras, trabalhariam em conjunto11, pese embora o facto da missiva ser posterior 

ao período de laboração de mestre Baganha pai. No entanto, sabe-se que este colaborou com os 

Meira nos estuques do Palácio da Bolsa mesmo antes de se ter instalado definitivamente no Porto. 

Sabemos também que colaborou na decoração interior do Teatro S. João, feita sob a direcção do 

arquitecto Marques da Silva12.

A laboração depois da morte de António Enes Baganha,  
sob a égide de seu irmão Manuel

António Enes Baganha morreu repentinamente em 1934, em desastre de viação ocorrido durante 

uma deslocação profissional, deixando viúva e 5 filhos vivos13. O seu irmão Manuel assumiu a 

continuação da Oficina que tomou o nome de” Viúva de António Baganha”, enquanto que o irmão 

Domingos, à data já estabelecido no Porto, colaborava assiduamente com a oficina Meira.

Entretanto, a tuberculose ia dizimando os seus filhos: depois de Felisberto, o mais velho, morto 

ainda antes do pai, morreu Júlio, pouco tempo após ter concluído o seu curso de arquitectura14 

e por fim Fernando. Restavam Domingos, António e Maria Isabel, os três mais novos. Mas também 

Domingos teve problemas de saúde: esteve internado no Caramulo durante algum tempo e, dado 

como curado, voltou ao Porto e conjuntamente com seus irmãos, António e Maria Isabel, assumiu 

a liderança da actividade.

11 Vd. LOBO, Maria Natália de Magalhães Moreira, Ibidem, que afirma, baseando-se em testemunhos do Professor Doutor Manuel Baganha, que 
muitas peças de António Baganha eram compradas por Avelino Ramos Meira e seu irmão José Meira pois, embora sendo mestres na construção 
e no estuque, não tinham artistas para escultura decorativa.

12 Vd. BOLETIM IPPAR: O Teatro Nacional S. João. Boletim IPPAR, Porto: IPPAR, 1995, p. 47.
13 O mais velho de nome Felisberto já tinha morrido vitimado pela tuberculose
14 Era Júlio Enes Baganha um talento para o desenho, cursou arquitectura e nele estavam postos os olhos da família, sendo considerado a “grande 

esperança da oficina”, segundo testemunhos orais.
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A laboração sob a égide dos irmãos Domingos  
e António Enes Baganha

Nesse momento, cerca de 1938/39, o nome mudou novamente, desta feita para “Oficina de Escul-

tura Decorativa Baganha & Irmão, Lda”.

Domingos e António continuaram juntos até cerca de 1964, data em que dissolveram a sociedade 

e a partir daí cada um continuou a exercer independentemente. Durante tal período de colaboração, 

Domingos encarregava-se dos serviços no exterior, enquanto António permanecia na oficina.

Dessa época datam inúmeras obras de construção civil, no âmbito da recuperação, feitas para a 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, pelo que, atendendo ao seu volume, se 

pode afirmar que foi este labor de conservação e restauro, a principal fonte de rendimento desde 

o final dos anos 5015. Também houve grande surto de encomendas de construção para clientes 

particulares, a partir dos anos 30, em que a Oficina viveu alguma crise devido à mudança de 

gostos que se ia fazendo sentir16.

É também referente a este período de laboração que tivemos ensejo de ouvir o testemunho de 

um estucador17 que nos disse nunca ter trabalhado com a oficina Baganha, mas afirmou que, na 

época, eles eram vistos como “grandes artistas de desenho e escultores” a quem se recorria para 

a obtenção de moldes.

Quando se separaram, Domingos continuou com a oficina na casa da Rua do Rosário, tendo pago ao 

irmão a sua parte. Este estabeleceu-se na mesma rua, mas mais adiante, perto da oficina Meira.

A laboração sob a égide de Domingos Enes Baganha

Depois da separação, e, encontrando-se a trabalhar sozinho, Domingos mudou mais uma vez o 

nome para “Oficina de Escultura Decorativa Domingos Enes Baganha” e acompanhou o seu trabalho 

15 Vd. SANTOS, Ana Paula Machado dos – A Oficina Baganha: uma colecção no MNSR. Museu. Porto: Círculo José de Figueiredo, quarta série, nº4, 
1995, p. 308.

16 Esta viragem para a construção é notória no espólio, pela enorme quantidade de plantas e pormenores arquitectónicos, embora a ausência da 
datação na sua grande maioria nos impeça de ter uma visão precisa do momento em que tal aconteceu. No entanto, também folhas manuscritas 
do Professor Doutor Manuel Baganha, filho de Manuel Enes Baganha, a ela aludem.

17 Falamos do Sr. José Ferreira, nascido a 30 de Julho de 1921 em Valongo. Começou a trabalhar como trolha com cerca de quinze anos e tendo 
sido notado por ter gosto e jeito para aprender, foi posto a “chefe de prancha”, encarregue de trabalho de estuque. Conhecido pelo nome de 
“Valongo” devido à sua proveniência, trabalhou durante muitos anos para a Cooperativa dos Estucadores do Norte de Portugal, sita à Rua da 
Boavista, no Porto que, segundo ele, chegou a empregar mais de 200 homens que ia colocando em obras que tinha a cargo. Os artífices vinham 
de localidades várias à volta do Porto, como a freguesia de Mafamude e o lugar de Carvalhos em Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, mas 
também de lugares mais remotos como Viana do Castelo. Corroborou a tese da obrigatoriedade do uso da farda branca, lembrando que a sua lhe 
tinha sido oferecida. Também ele nos falou de uma crise sentida no sector, pois lembra-se de cerca de 1936/37 ter procurado trabalho e saber 
que na Oficina Baganha “se estava mais em maré de despedir do que de recrutar gente nova”.
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com aulas na Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, ex – Escola Faria Guimarães, tal como 

já tinha acontecido com seu pai.

As mudanças ocorridas no país a quando da Revolução de 25 de Abril de 1974 também atingiram 

a oficina que conheceu problemas: houve convulsões com os operários e falta crescente de 

clientes, embora continuassem a fazer-se restauros em património do Estado: Museu Nacional 

de Soares dos Reis, Igreja de S. Francisco e Igreja de Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães. 

A 13 de Outubro de 1975, fechou as suas portas. Sabe-se, contudo, que acompanhado por 

alguns artífices fiéis, Domingos Enes Baganha continuou a trabalhar, existindo prova do carimbo 

utilizado. Exemplos de obras feitas neste tempo são o Palácio Palmela em 1980, a nova 

Procuradoria-Geral da República em 1982 e a Embaixada de Itália em 1983. Contudo, o mestre 

nunca se conformou com a situação da oficina, tomada pelos empregados antes de fechar 

definitivamente, e escreveu por várias vezes ao Secretário de Estado do Trabalho, expondo-lhe 

a sua situação e pedindo justiça.

A laboração não variou muito ao longo das diferentes etapas da vida da casa Baganha. De acordo 

com o testemunho de um antigo funcionário, o número de empregados era grande e dividia-se 

entre aqueles que trabalhavam no estaleiro e aqueles que se deslocavam ao sítio onde se faziam 

os trabalhos de recuperação e ou aplicação dos elementos. Havia, no entanto, regras básicas 

comuns a todos: o horário de trabalho das 8 às 17h, 6 dias na semana e o uso de farda, sem a 

qual ninguém era admitido a trabalhar: calça, camisa, blusão e boné brancos acompanhados de 

gravata preta18. Em 1976, trabalhavam aí cerca de 50 operários, uns laborando na sede e grupos 

chefiados por um encarregado, no próprio sítio das obras; havia ainda um encarregado geral que 

ia passando em todas elas a fazer a supervisão19. As tarefas não eram as mesmas para todos: 

havia quem só desenhasse e moldasse e quem assegurasse todos os outros trabalhos, consoante 

o jeito, o gosto e a experiência.

Biografia de Domingos Enes Baganha

Nasceu pelas quatro horas e cinquenta minutos do dia 7 de Agosto de 1914 na freguesia de 

Massarelos no Porto, numa casa da Rua de Vilar, 156, filho de António Enes Baganha e de Maria 

José Martins de Araújo. Morreu em 1 de Fevereiro de 1994 na freguesia de Ramalde, estando 

18 É voz corrente que tal farda teria tido origem em D. Fernando II, marido da rainha D. Maria II. Não podemos avaliar se realmente assim foi; 
sabemos, no entanto, que durante as obras do palácio da Pena que seguiu de muito perto, conviveu com Domingos Meira para elas contratado, 
e tendo-o visto chegar muito aperaltado, lhe disse que “chapéu alto ou de côco não era próprio para campo”, tendo mandado comprar em Lisboa 
“chapéus moles, chamados de “carteira”, muito finos, e deu um a cada estucador”: vd. MEIRA, Avelino Ramos, Ibidem, p. 111. 

19 Segundo testemunho oral dum antigo funcionário, Sr. Luís Pereira. À data, o seu salário era de 7$50/dia, tendo passado a 12$50 ao fim do 1º 
ano. Um seu colega no trabalho de restauro de uma sala do palacete de S. João da Pesqueira, Sr. José, recebia em 1963, numa outra oficina 
entre 12$00 e 14$00. Nos tempos áureos da laboração da Oficina, os seus operários eram excepcionalmente bem pagos, mas a exigência no 
trabalho era tanta que, palavras de um estucador da época, “cada tostão era bem suado”.



~  225  ~

sepultado em jazigo de família no cemitério de Agramonte, juntamente com seus pais e outros 

membros da família20.

Estudou na Escola Industrial Infante D. Henrique, onde no ano de 1933 se encontrava matriculado 

com o nº de aluno de 3074 e cujo curso não completou. Fez ainda o Curso de Arte Aplicada na 

Escola de Arte Aplicada, depois anexada à Escola de Faria Guimarães, actual Escola de Soares dos 

Reis. Tal como seu pai, foi mestre de oficina na Escola de Faria Guimarães e ainda ajudante do 

escultor Sousa Caldas nas cadeiras de modelação e escultura decorativa; colaborou ainda com o 

pintor Abel de Moura em trabalhos de restauro de fresco.

Casou na 4ª Conservatória do Porto, no dia 22 de Junho de 1940 com D. Gracinda Amélia Duarte 

de quem teve dois filhos: Júlio, já falecido e Maria José. Viveram na Foz, em casa sita à Calçada 

de Serrubia, nº 9, mas desavenças várias levaram o artista a sair de casa, indo viver para o Hotel 

Infante de Sagres. O casamento dissolver-se-á e o divórcio será decretado por sentença de 30 de 

Junho de 1977. Cerca de 1978, está a viver com D. Palmira Pereira da Mota, viúva de um seu 

amigo e sem filhos do seu primeiro casamento. Nesta época, encontrámo-lo na Rua de Costa 

Cabral, nº 1974 – 1º, onde morrerá21 e sabe-se que passava largas temporadas em Barcelos onde 

a senhora era proprietária de uma casa. Talvez por esta ligação, trabalhou bastante nesta zona, 

embora, no espólio, não tenhamos qualquer confirmação.

A Oficina como tertúlia de artistas

Sobretudo no período de laboração de António Enes Baganha, mas também durante as épocas pos-

teriores, a oficina foi centro de passagem e encontro de personalidades da época ligadas às artes 

e à arquitectura. Além da presença do arquitecto Marques da Silva, de que já falamos acima, outras 

figuras eram assíduas: artistas em início de carreira, como os escultores Zeferino do Couto e Henrique 

Moreira, mas também nomes já reconhecidos como Teixeira Lopes e Sousa Caldas; participavam 

ainda deste convívio o Dr. Carlos Santos, o pintor e médico Alberto de Sousa, o arquitecto Manuel 

Marques e outros nomes mais esquecidos hoje como o escultor Oliveira Ferreira e Sá Lemos, cunhado 

de Teixeira Lopes e ligado a uma fundição de bronze artístico de Vila Nova e Gaia, além de um 

arquitecto italiano que teria feito a recuperação da Quinta das Grades Verdes22.

20 Cemitério de Agramonte, 26ª Secção, campa nº 2074.
21 Com a viúva, viviam, desde os 2 anos, dois sobrinhos, Luís e uma irmã. Aquele já trabalhava na Oficina de Domingos Enes Baganha desde 

11-11-1969 e continuou a fazê-lo depois do fecho na Rua do Rosário. Ainda hoje se dedica a esta mesma profissão, restaurando e reproduzindo 
decorações do passado, como funcionário da firma CRERE. 

22 Algumas destas informações fazem parte de um manuscrito do Professor Doutor Manuel Enes Baganha, sobrinho de Domingos Enes Baganha, filho 
de seu irmão Manuel. Nas suas notas, o Professor Manuel Baganha diz lembrar-se de ter visto a maioria destas personalidades na Oficina, que era 
“centro de cavaqueira”, para usar as suas próprias palavras e afirma ter sido presença diária na Oficina no período que decorreu entre Outubro de 
1932 e Junho de 1935. Outros dados foram por ele fornecidos, em entrevista, a LOBO, Maria Natália de Magalhães Moreira e recolhidas em O Ensino 
das Artes Aplicadas (ourivesaria e talha) na Escola Faria Guimarães de 1884 a 1948. Reflexo no desenvolvimento artístico da cidade do Porto. 2 
volumes. Porto: Universidade do Porto, Faculdade de Letras, 1998. Tese de Mestrado em História de Arte apresentada à Universidade do Porto.
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Obras da Oficina cuja atribuição não pode ser confirmada através do 
espólio

Obras há que, por meios variados, foram chegando ao nosso conhecimento como pertencentes à 

Oficina Baganha, mas de que não encontramos rasto no espólio. Do tempo de António Enes 

Baganha só temos a pérgula e banco nas Avenidas do Brasil e de Montevideu no Porto; quanto 

a todas as outras obras que não causam dúvidas por serem alvo de inúmeros testemunhos con-

cordantes, como a da casa da condessa de Santiago de Lobão e a da casa dos viscondes de S. João 

da Pesqueira, não têm qualquer presença nos desenhos, assim como muitas outras, das quais 

elencamos as seguintes:

1.  o pavão aposto à frontaria dos Armazéns Cunhas, na Praça dos Leões, no Porto23.

2.   motivos decorativos para o Liceu de Rodrigues de Freitas e para o salão nobre da Facul-

dade de Ciências do Porto, destruídos estes a quando do incêndio em 1974.

3.   os vasos exteriores da Igreja do Santíssimo Sacramento, na R. de Guerra Junqueiro, no 

Porto.

4.   a decoração interior da casa Moura Fernandes, antiga Ourivesaria Aliança na Rua das 

Flores, Porto24.

5.    trabalhos de arquitectura efémera feitos para a Exposição Colonial Portuguesa, destacando-

-se entre eles a versão do Monumento ao Esforço Colonizador Português25.

Há ainda um grupo de trabalhos que aparecem nomeados em folhas dactilografadas por Domin-

gos Enes Baganha, apelidados de “fixação, restauro e conservação de estuques” e que não têm 

qualquer expressão no espólio: representam obras feitas para entidades públicas e privadas em 

vários pontos do país26 e fazem parte de documentos constantes do processo de apresentação 

da sua Oficina às entidades oficiais com vista a obter a classificação do espólio e consequente 

guarda.

23 A informação sobre estes três primeiros trabalhos foi fornecida pela Snr.ª D. Fernanda Madalena Baganha, viúva do Professor Doutor Manuel 
Baganha. Esta obra atrai a nossa atenção porque é precisamente do tipo menos corrente no norte do país, já que se trata de um estuque exterior. 
No entanto, e embora o espólio não apresente nenhum estudo para obra de estuque exterior, em papéis escritos pelo punho de Domingos Enes 
Baganha fazem-se referências a obras deste cariz: ao expôr a situação da oficina ao Secretário de Estado do Trabalho, em ofício de Fevereiro de 
1976, afirma que a oficina “adopta (…) os novos métodos de modelação de gesso e cimento, que tem aplicado nos tectos, paredes e fachadas 
bem como modelos para canteiros de pedra e entalhadores de madeira”

24 Segundo informação da actual proprietária, D. Maria Teresa Moura Fernandes.
25 Segundo anotações do Professor Doutor Manuel Baganha.
26 Esta listagem foi-nos cedida pela Sra Engª. Maria José Baganha, filha de Domingos Enes Baganha.
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Figura 1 – Desenho de taça que, com variantes  
aparece na pérgula das Avenidas Brasil e Montevideu,  
no Porto

Figura 2 – Pormenor da pérgula das Avenidas Brasil  
e Montevideu, no Porto

O espólio existente e a sua guarda

O espólio da Oficina Baganha, atestando laboração durante praticamente todo o século XX encontra-

-se dividido e na posse de três entidades diferentes: o Museu Nacional de Soares dos Reis27, a 

firma CRERE, e familiares. No nosso estudo, apreciaremos os dois últimos blocos.

A parte do espólio que está à guarda da CRERE é constituída por desenhos, moldes, uma pequena 

biblioteca e documentação variada e restrita abarcando facturas, correspondência, notas sobre obras, 

diplomas escolares, e um grupo de estudos a carvão feitos por Domingos e por seu irmão Júlio.

27 Anos depois de encerrada a Oficina na Rua do Rosário, Domingos Enes Baganha começou a envidar esforços para que o espólio existente fosse 
aceite pelo Estado, classificado e devidamente acondicionado, quiçá até para ficar exposto em Museu a organizar nesse local. Neste processo 
foi apoiado pelo Prof. Flórido de Vasconcelos e pela direcção do M.N.S.R.. Em Junho de 1979, aquele visitou a Oficina tendo elaborado um 
relatório em que afirmava o interesse em conservar todos os moldes aí expostos e que tinham servido de base ao trabalho dos Baganha durante 
grande parte oo século XX e sugerindo que o próprio edifício fosse aproveitado para aí instalar um “museu da arte do gesso”, e uma “oficina de 
restauro de estuques e escola de formadores”. Aí se dirigiu acompanhado por técnicas do M.N.S.R. que corroboraram a sua opinião e propuseram 
a classificação da oficina, a criação de um grupo de trabalho para inventariar e ordenar o recheio e a hipótese de compra do edifício. Cerca de 
um ano antes, o mesmo estudioso tinha já chamado a atenção para a necessidade de preservar, como um todo, o que restava da actividade da 
Oficina, afirmando: “julgo imprescindível que sejam tomadas as necessárias providências para obstar à dispersão e destruição eminentes da oficina 
de estuques do Sr. Baganha”. Assim, iniciaram-se contactos para a compra dum imóvel na Rua do Rosário, concluída em 1981, mas somente 
adjudicado ao Estado em Maio de 1982, ainda não completamente devoluto. Entretanto, tinha sido vendida a casa-mãe da oficina e o espólio 
arrecadado em barracão cedido pela Câmara Municipal do Porto onde ainda se encontrava em Janeiro de 1986. Em carta datada de Março de 
1982 e endereçada à Directora do M.N.S.R., Domingos Enes Baganha tinha oferecido “todo o recheio da oficina (moldes, formas e ferramentas) a 
fim de ser preservado”e a aceitação desta oferta tinha sido autorizada por despachos da Secretaria de Estado da Cultura e das Finanças, respec-
tivamente de 6 de Setembro e de 28 de Outubro do mesmo ano. Os contactos de Domingos Enes Baganha com o Estado português tinham-se 
iniciado em Fevereiro de 1976, com queixas, por escrito, à Secretaria do Trabalho àcerca dos conflitos que a Revolução de Abril de 1974 tinha 
suscitado na sua oficina e pedindo que lhe fosse feita justiça. Através de excertos destas missivas que pudemos consultar, constatámos não só 
o profundo desgosto que toda a situação lhe causava, mas também as dificuldades económicas que estava a atravessar.
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Os desenhos que formam uma grande parte da documentação – cerca de 2100 – dividem-se em 

três grupos distintos:

1.   os que serviram de base a decorações estucadas, integrando simples motivos ornamen-

tais, mas também motivos mais elaborados para tectos, sancas, alçados interiores e até 

ambientes completos, alguns mesmo com móveis a acompanhar,

2.   os que pertencem à actividade de construção pura e simples e que abarcam plantas, cor-

tes e simples pormenores de construção, sobretudo de carpintaria,

3.   os estudos feitos em âmbito escolar.

Num primeiro estádio, procedeu-se à introdução em suporte informático de todas as fichas com 

os respectivos dados; em seguida, fizeram-se corresponder as fotos existentes a essas mesmas 

fichas e organizaram-se ficheiros de consulta, considerando os vários itens de identificação dos 

desenhos: motivo, encomendante, arquitecto, assinatura, destino, suporte e dimensões. Passaram-

-se depois em revista os moldes guardados e devidamente catalogados para os fazer corresponder, 

quando possível, aos desenhos que lhes serviram de base. Para uma fase posterior, ficou a busca 

na cidade, tentando encontrar os motivos aplicados nos seus edifícios para elaboração de um 

levantamento fotográfico que sirva de testemunho e dê ânimo àqueles que desejem fazer a sua 

conservação ou o seu restauro.

Obra de ornamentação para interior e exterior

Começaremos a inventariação dos motivos pelos que se destinam a obras de decoração, quer 

interior, quer exterior, pois é no âmbito da criação artística que o nosso olhar sobre esta colecção 

se tem demorado.

     

Figura 3 – Desenho de tecto e fogão de sala Figura 4 – Desenho de ambiente, integrando fogão de sala, 
sobreporta e sanca decorada
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QUADRO II – OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA INTERIOR

Tipologia Caracterização

Alçados 
interiores Simples Com tecto

Com fogão
de sala

Com nichos/
Nichos

Com portas 
e/ou
sobreporta

Com colunas
/ Coluna

Tectos Simples
Com perfil 
sanca e 

Com fogão de 
sala

Fogões
de sala 

Simples Com decoração
Com pormenor
de construção

Com 
planificação

Criação de
ambientes Luminária 

Colocação de 
pavimento de 
madeira

Estudos
para
Mobiliário

Elementos
decorativos Mísula Roseta Friso

Motivos 
variados

Varia Altar Boca de cena Brasões Painel

Como obra de arte subsidiária da arquitectura sem a qual não tem existência, a obra de estuque 

tem como fim o embelezamento das superfícies e por vezes a camuflagem de elementos arqui-

tectónicos que, indispensáveis embora, desfeiam a construção28.

  

Figura 5 – Desenho de tecto, decorado com volutas  Figura 6 – Perfil de tecto para um escritório, com sanca 
e ornatos vegetalistas, enquadrando – se perfeitamente  decorada e mísulas 
na irregularidade do espaço a que se destina

A finalidade de alindar é visível em todos os desenhos para interior que constituem o quadro 

acima: fazemos notar que a divisão escolhida peca, talvez, pela simplicidade porque, em muitos 

deles, coincidem vários elementos; contudo, escolhemos o motivo principal para a nomeação e 

28 Muitos desenhos de decoração de tectos com sanca mostram bem este propósito: as vigas aparecem claramente no papel e a decoração faz-se 
à sua volta de modo a diminuir-lhes o impacto visual.
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na organização do espólio em curso haverá atalhos informáticos que permitirão aceder também 

aos motivos considerados menores e pertencentes a um mesmo desenho.

Quanto à obra de exterior, embora diminuta se a compararmos com a de interior, tem também 

motivos de grande interesse e variedade, sendo os mais notórios as taças, os vasos e os fontaná-

rios de estilos diversos, acompanhados por vezes de arranjo envolvente.

QUADRO III – OBRA DE ORNAMENTAÇÃO PARA EXTERIOR

Tipologias Caracterização

Plantas Jardins Piscina*

Elementos Decorativos Fontanários Pérgulas Bancos Jarrões/Vasos Balaústres

Vária Grades Lettering

Arquitectura Funerária Jazigo**

* Só existe um desenho para este tema: no entanto, cria todo o ambiente envolvente da piscina: além do tanque, desenham-se partes ajardinadas 
e uma parede ornamentada no topo.
** São só dois os desenhos de arquitectura funerária a integrar o espólio. É de notar que o interesse por este tipo de construção foi muito alargado 
nesta época e o próprio arq. Marques da Silva se lhe dedicou, articulando-o com a arquitectura religiosa: vd. CARDOSO, António – O Arquitecto 
José Marques da Silva e a arquitectura no Norte do País na primeira metade do séc. XX. 2ª ed., Porto: FAUP, 1977, p. 584.

     

Figura 7 – Desenho de fontanário com golfinhos servindo de bica de água e molde do ornato

Obra de construção para interior e exterior

Debruçar-nos-emos, agora, sobre os motivos que se destinam primordialmente à construção: estes 

desenhos focam sobretudo obras das especialidades de carpinteiro e pedreiro29, às vezes com 

29 Relembramos os papéis de Domingos Enes Baganha em que ele afirma fazer “modelos para canteiros de pedra e entalhadores de madeira”.
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pormenores de grande precisão, no caso do interior; para o exterior, temos inúmeras plantas, 

alçados e cortes, além de alguns projectos mais específicos.

QUADRO IV – OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA INTERIOR

Tipologia Localização

Plantas Cozinha* Casa de banho

Obra de especialidade Carpintaria Pedreiro

Vária Ascensor

* Em geral, estes projectos têm o desenho dos móveis e a localização das áreas de serviço.

QUADRO V – OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA EXTERIOR

Tipologia Caracterização

Plantas para habitações e anexo Com alçados exteriores Com cortes

Vária Saneamento

No conjunto destes desenhos, há projectos da autoria de arquitectos, elencados mais adiante, 

mas outros existem que, por não apresentarem nenhum aassinatura ou carimbo, incluímos na 

obra da oficina Baganha30.

Estudos feitos em âmbito escolar

Tais desenhos pertencem na sua maioria aos irmãos Júlio e Domingos Enes Baganha e foram feitos 

em âmbito escolar, pois, além da respectiva assinatura, têm número de classe e ano de frequência. 

Outro pormenor os distingue dos restantes: todos utilizam um papel de boa qualidade, com marca 

de água: o papel francês Ingres J.C.A., enquanto que a maior parte do espólio utiliza papel 

vegetal ou papéis de qualidade inferior.

QUADRO VI – ESTUDOS A CARVÃO

Tipologia Caracterização

Corpo humano Corpo inteiro Busto/Tronco Cabeça Pé

Elementos fitomórficos Ramos Flores Elementos estilizados

Vária Frisos Jarrão

30 Quando se dirige ao Secretário de Estado do Trabalho em Fevereiro de 1976, Domingos Enes Baganha identifica-se como “construtor civil” e o 
papel timbrado por ele utilizado em outras ocasiões referenciando A Oficina de Escultura Decorativa, enumerava no rol das suas actividades a 
de “construções civis”, pelo que podemos supor que tais projectos estariam à espera de orçamentação.

OS BAGANHA: UMA OFICINA ATRAVÉS DO SEU ESPÓLIO
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Há ainda alguns desenhos que não se integram em nenhum destes grupos e que parecem ter sido 

feitos pelo simples gosto de desenhar livremente, como um com dois cisnes em voo, outro com 

cabeças de anjo e um painel.

  Figura 8 – Estudo feito em âmbito escolar  
por Júlio Enes Baganha

Os Moldes

A grande quantidade de moldes existentes dá-nos uma visão complementar da actividade da Oficina 

e deixa-nos apreciar o “modus faciendi” das decorações estucadas. Serve ainda para a reprodução 

de ornatos, quer no âmbito do restauro, quer na introdução de estuques em construções actuais.

Na sua maioria, os moldes apresentam motivos que não aparecem nos desenhos, embora uma parte 

aí tenha correspondência, sobretudo no que diz respeito a motivos decorativos soltos como frisos, 

rosáceas, centros e placas que são facilmente integráveis em decorações de maior vulto31. O número 

de fotos não corresponde a igual número de moldes diferentes já que há muitos repetidos, embora 

apresentem muitas vezes ligeiras variantes. É também notória a falta de moldes em rubricas que 

sabemos terem sido primordiais na produção da Oficina como a dos fogões de sala: relembramos 

que na difícil trajectória sofrida pela colecção até à sua morada actual, se perderam, segundo tes-

temunhos fidedignos, pelo menos, tantos moldes quantos os que hoje guardamos.

31 Embora sem correspondência nos desenhos do espólio, variadíssimos motivos que constam dos moldes puderam ser reconhecidos em fachadas, 
jardins e ambientes de casas da cidade do Porto a que tivemos acesso. 
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QUADRO XVII – OS MOLDES

Nome atribuído Número de fotos

Anjos 21

Bustos 4

Cantoneiras 60

Capitéis 106

Carrancas 33

Centros 173

Painéis 147

Frisos 832

Mísulas 98

Sobreportas 26

Vasos e taças 20

Ornatos para fogões 6

Botões* 68

Ornatos para taças e vasos 19

Motivos variados 645

Caixas de molde 86

* Nesta rubrica, encontram-se inúmeros moldes de centros em tudo semelhantes aos 
anteriores, já que são sobretudo elementos vegetalistas que os constituem; a diferenciação 
faz-se pelo relevo.

    

Figura 9 – Pormenor de sobreporta decorada com volutas e respectivo molde
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Figura 10 – Molde de concha estilizada presente no espólio, feito sobre desenho realizado em âmbito escolar

Biblioteca: Livros, Revistas, Tratados de Arquitectura  
e Catálogos

Independentemente de todos os livros que qualquer um dos dois mestres Baganha possa ter lido 

ou consultado e de que não temos notícia, fazem parte deste espólio Tratados e Conjuntos de Gra-

vuras, além de folhas soltas com motivos decorativos variados e revistas de decoração, o que atesta 

o gosto pela sua actividade que os fazia estar atentos a qualquer desenho ou foto que pudesse servir 

de fonte de inspiração. Existem ainda Catálogos de fabricantes de decorações prontas a aplicar.

Desconhecemos a proveniência da maioria destas publicações; no entanto, há a salientar a amizade 

com o arquitecto Marques da Silva que lhes teria fornecido várias obras compradas no estrangeiro, 

versão aceitável se atendermos à predominância de edições francesas. Contudo, alguns livros têm 

etiquetas de livreiros de Madrid o que indiciaria compra em Espanha. Um outro poderia ter sido 

dado ou emprestado para consulta porque tem etiqueta de proprietário – uma firma de construtores 

do Porto – e dois volumes têm aposto o carimbo da Escola Industrial de Faria Guimarães.32

Se na verdade os livros existentes, dada a especificidade dos temas, parecem ter pertencido a 

arquitectos ou a outras firmas que se dedicassem à construção, não é de desprezar a possibilidade 

de terem sido adquiridos por um dos irmãos: conversas tidas com familiares apontaram para as 

inúmeras viagens realizadas por Joaquim e a quando da sua morte, parte da biblioteca que reuniu 

ficou para o irmão Domingos, o que poderia justificar a sua presença neste conjunto.

32 São eles os dois volumes de Henri RAPIN e no rol de publicações pertencentes à biblioteca da Escola Faria Guimarães, aparece precisamente o 
livro La Sculpture décorative moderne pelo que supomos ser esta a proveniência de tal publicação. Aliás, consultando LOBO, Maria Natália de 
Magalhães Moreira – O Ensino das Artes Aplicadas (ourivesaria e talha) na Escola Faria Guimarães de 1884 a 1948. Reflexo no desenvolvimento 
artístico da cidade do Porto. Dissertação de Mestrado em História de Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 1998, 
p. 112, lemos que “a Escola Faria Guimarães foi sendo equipada, desde a sua fundação, com diverso material de ensino, a maior parte dele 
encomendada no estrangeiro (Alemanha, Inglaterra, França, entre outros países)” 
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Documentação variada

O espólio é pobre no que respeita a testemunhos escritos das diversas fases de laboração da ofi-

cina: há algumas anotações de mestre António Baganha sobre a obra a fazer no Passeio Alegre 

na Foz do Douro, Porto, duas missivas da casa Rosas, pedindo a comparência urgente do Sr. 

Baganha naquela ourivesaria sita à Rua das Flores, Porto, uma carta do arquitecto Marques da 

Silva, pedindo um favor “ao Amigo Baganha” para obsequiar o então Presidente da Câmara do 

Porto e outra de Avelino Ramos Meira, inculcando-lha uma cliente que pretendia um serviço de 

estuque. Esta última missiva corrobora as informações obtidas de que as relações entre as famílias 

Meira e Baganha sempre tinham sido boas e não poucas vezes tinham trabalhado em conjunto; 

embora tivessem estabelecimentos idênticos, na mesma rua da cidade, não eram concorrentes, 

mas antes colaboradores.

Existem ainda algumas folhas com planeamento do serviço na oficina: através delas transparece 

um pouco do que seria a vida dos operários da época e da organização do trabalho, horas gastas 

nas diversas tarefas, especialização de uns e outros em labores diferentes, além de deixar adivi-

nhar a presença constante do patrão, atento ao serviço de cada um. Um aspecto interessante é 

a figura do “moço dos baús”, o aprendiz que diariamente ia buscar as refeições para todos e o 

tempo que nisso se levava, num momento da vida das nossas sociedades em que a obra valia 

pelo seu aspecto final e não pelo tempo que demorava a concluir, já que os salários não seriam 

exorbitantes e os clientes pertenciam a uma classe social sem dificuldades33.

Conclusão

Muito resta ainda a fazer no mundo da decoração estucada: no campo das artes decorativas, o 

estuque tem sido um parente pobre, demasiadas vezes esquecido ou relegado para um papel 

secundário que não merece de todo. Através do estudo e divulgação deste espólio, esperamos 

que seja possível alertar para uma inventariação dos exemplares ainda existentes e para a sua 

conservação e restauro. São importantíssimos para o conhecimento de uma época através do que 

nos mostram do gosto e modus vivendi de uma clientela abastada e influente na sua cidade e no 

seu tempo.

33 É interessante verificar que, embora raros, alguns desenhos traziam anotado o preço a cobrar: se recuarmos no tempo, veremos que para recorrer 
aos serviços da oficina Baganha, era preciso, além do gosto por este tipo de decoração, um desafogo económico que não faria parte da vida de 
grande parte da população da cidade.

OS BAGANHA: UMA OFICINA ATRAVÉS DO SEU ESPÓLIO
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Liliana Figueiredo Pereira

• Mestre em História da Arte (Universidade Lusíada de Lisboa) (2004), com dissertação intitulada “Estuques no Espaço Domés-
tico – Contributos para um Itinerário na Arquitectura Rústica e Nobre do Norte de Portugal, com particular incidência no 
Douro Superior. Estudo de uma Peça. O Solar dos Pimentéis, em Torre de Moncorvo.” Este estudo contempla essencialmente 
a baliza cronológica dos séculos XVIII, XIX e XX. Tem o estuque como principal enfoque, arte decorativa integrante, dina-
mizadora e caracterizadora do espaço arquitectónico português. 

• Participou nas I Jornadas sobre o Estuque em Portugal, com apresentação da comunicação intitulada “A arte do estuque no 
Norte de Portugal. Estuques decorativos no espaço doméstico do Douro Superior. Apresentação do seu Inventário”, que 
decorreram no Campus da Foz da Universidade Católica Portuguesa (Porto) no dia 20 de Outubro de 2006 e no Palácio do 
Freixo (Porto), no dia 21 Outubro de 2006. Organização: Escola das Artes da UCP/CITAR e Museu do Estuque. 

• Apresentou a Palestra com o título “A Arte do Estuque no Norte de Portugal. Estuques decorativos no espaço doméstico do 
Douro Superior. A valorização e conservação deste património em vias de extinção. Bases para a sua informatização” no 
Auditório do Museu do Ferro e da Região de Moncorvo (22 Abril 2006), no âmbito da Acção comemorativa do Dia Mundial 
dos Monumentos e Sítios (18 Abril). 

• Desenvolveu trabalhos de investigação em Portugal nas áreas das artes decorativas (estuques decorativos) e religiosa (pintura 
de frescos quinhentista, de influência italiana), em arquitectura (civil; sécs. XVIII, XIX e XX) e urbanismo (épocas medieval, 
renascentista e barroca; teorias no urbanismo renascentista português e italiano) (2002). Os referidos trabalhos enquadram-
se no âmbito das disciplinas do Curso de Mestrado em História da Arte da Universidade Lusíada de Lisboa. 

• Licenciada em História, variante de Arte – Ramo educacional (Faculdade de Letras da Universidade do Porto -FLUP) (1999). 
Realizou trabalho de Seminário do Estágio pedagógico sobre o tema: "A Educação no Estado Novo" (1998/1999).

• Elaborou levantamento do Património arquitectónico de igrejas, na Junta de Freguesia de Baguim, concelho de Gondomar, 
distrito do Porto (1999); Organizou a Exposição "O Ensino Primário no Estado Novo" na Escola E. B. 2/3 de Baguim em 
Gondomar.

• Realizou trabalho académico, no âmbito de disciplina pedagógica, na FLUP, com o título “Comunicação Social e Outros 
Conhecimentos (1998).  

• Executou trabalhos jornalísticos no âmbito da disciplina de Jornalismo, na Escola Secundária Garcia de Orta, no Porto 
(1993). 

• Directora-Geral da Galeria D’Arte 46, no Porto (desde Dezembro 2004); Organiza e colabora no arranjo gráfico dos catálogos 
das exposições de artistas plásticos portugueses contemporâneos, na Galeria D´Arte 46; É crítica de arte; Realizou textos 
para os catálogos das exposições dos artistas portugueses Orlando Pompeu e Rosa Vaz (2005/2006/2007). 

• Assistente de Direcção na Galeria Nasoni, no Porto (2000/2004); Organizou e colaborou no arranjo gráfico dos catálogos 
das exposições de artistas plásticos contemporâneos (portugueses e estrangeiros), nomeadamente Peter Klasen, Tom Wes-
selmann, Isabel Lhano, Domingos Pinho, Noronha da Costa, Salvador Dali, Arman e outros, na Galeria Nasoni, no Porto. 

• Formadora no domínio de História de Portugal em Curso de Técnico de Turismo na Escola Alternância – Ensino e Formação 
Profissional, no Porto (2000/2001).

• Tem como áreas privilegiadas de investigação a Arquitectura Doméstica, Urbanismo, Património e Artes Decorativas, de 
meados do século XIX à actualidade, numa perspectiva pluridisciplinar e num entendimento de vivência contínua do espaço, 
bem como o “mundo” das artes plásticas e do espectáculo contemporâneas.  
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A Arte do Estuque no norte de Portugal. 
Estuques Decorativos no Espaço Doméstico  
do Douro Superior.  
Apresentação do seu Inventário

Liliana Figueiredo Pereira

O estuque está presente no quotidiano da arquitectura operando como caracterizador de 

ambientes arquitectónicos, quer como revestimento, quer como decoração, sendo por isso inegável 

o seu impacto no espaço construído que o acolhe.

A decoração estucada deve ser entendida como parte integrante da arquitectura, como protagonista 

fundamental e geradora de ambientes personalizados e de grande comunhão estética. “Cria”, 

transforma, na maior parte das vezes hierarquiza até os próprios espaços, dando-lhes um verdadeiro 

sentido. É uma actividade ou um prazer gratificante encontrá-la nas suas formas mais diversas, 

desde os estuques de maior simplicidade à maior complexidade.

A visão algo redutora do estuque decorativo, enquanto mero revestimento do objecto arquitec-

tónico, tem vindo lentamente a ser clarificada na arte portuguesa por meio de alguns trabalhos 

científicos. De entre os documentos existentes salientam-se alguns artigos e três estudos de Fló-

rido de Vasconcelos (1963/64, 1991, 1997), a par de uma monografia sobre Afife, Viana do Castelo 

(Meira, 1945) e referências dispersas em publicações de âmbito regional, elaboradas por pessoas 

com ligações familiares e afectivas àquela localidade, de onde são naturais muito estucadores; 

ou ainda, quando associadas à manualística profissional, ou pontualmente no contexto de abor-

dagem de outras artes decorativas, e mais recentemente através de artigos de autores ligados à 

história da arte, conservação e restauro de estuques antigos.

Com efeito, os elementos decorativos modelados e fundidos em gesso são caracterizadores de 

uma arte com apreciável incidência em todo o território português (é a 2.ª maior arte decorativa, 

a seguir ao azulejo). Expressão plástica reveladora de certas fragilidades, tende a desaparecer 

progressivamente. A sua estreita relação com o suporte arquitectónico, ao nível de paredes e 

tectos, perdeu o impacto tendo em conta que os tempos e as modas são outros (a sua reabili-

tação é uma hipótese, quando possível), e a progressiva industrialização a partir de meados do 

século XX veio valorizar técnicas decorativas de menor complexidade e maior economia de tempo 

e meios.
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Entre os estuques romanos mais relevantes que se conhecem em Portugal, alguns localizam-se no 

Norte do país, precisamente na estação arqueológica do Freixo, junto a Marco de Canavezes.

O estuque decorativo marca presença na história da arte portuguesa, sobretudo a partir do século 

XVI, associado a escassos exemplares religiosos “manuelinos” e do tempo de D. João III e D. Ca-

tarina de Áustria. A comprová-lo refira-se o tecto estucado de finais de Quinhentos, da capela-mor 

da igreja do Convento de Santa Marta de Jesus, em Lisboa, posto a descoberto no contexto de 

obras recentes, e trazido ao conhecimento por parte da Prof. Doutora Isabel Mayer Godinho 

Mendonça1. Este momento corresponde a uma reabsorção da cultura romana, a par da herança 

islâmica, esta então com maior implantação e divulgação no Sul de Espanha.

Posteriormente relacionado com obras eclesiásticas na cidade do Porto no início do século XVIII, 

ganha também grande incremento, ao nível de integração nos espaços arquitectónicos, no tempo 

do Marquês de Pombal com a criação e divulgação do ensino do estuque em Lisboa.

Ainda na cidade do Porto, primeiro, e em todo o Norte, depois, difunde-se o gosto pelos estuques 

neoclássicos, de influência britânica uns – filiados sem dúvida na novidade apresentada na Feitoria 

Inglesa – outros seguindo a norma italiana trazida para a cidade por Luigi Chiari que nos deixou 

na Igreja dos Terceiros de S. Francisco uma das mais notáveis decorações desta época. Estes dois 

pólos geradores de modelos estéticos irão encontrar, ao longo do século XIX, formas compositivas 

integradoras dos diferentes repertórios. Até que no final do século acabam por ser segregadas 

pela “explosão” das novas formas dos revivalismos históricos.

Neste tempo o estuque era também muito utilizado como técnica de substituição no restauro 

dos tectos em caixotões ou masseiras em castanho, ocultando as falhas existentes e proporcio-

nando o barateamento de obras de conservação.

Algumas décadas antes, em 1856, o francês Desachy obtinha a patente para produzir moldes 

destinados a ornamentos arquitecturais. Com a ajuda de ripas de madeira, arames e certas matérias 

fibrosas, teve então começo, em oficinas, o fabrico de variadíssimos ornatos, que eram depois 

fixados. De acordo com Idalino Nunes (1958), embora o sistema viesse facilitar e tornar mais 

económica a execução das decorações, subtraiu-lhes, todavia, grande parte do seu merecimento. 

Passou de manifestação artística a produção industrial.

A investigação da história artística, social e técnica dos estuques deve contemplar todo o tipo 

de edifícios, sem excepção, de forma a poder reconstituir-se a imensa variedade, riqueza e origi-

nalidade, quer dos modelos eruditos, quer vernaculares desta arte secular. Os autores Paulo Silveira, 

Rosário Veiga e Jorge de Brito (2001) discernem sobre os estuques antigos, referindo a utilização 

1 A iconografia deste tecto estucado sofre influência nas composições ornamentais das gravuras flamengas da época (Mendonça, 2002, 
124-131).
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desta arte ao longo dos tempos, sem atribuir realce especial aos edifícios históricos, pois, hoje, 

considera-se que todos os edifícios fazem parte do nosso património edificado comum.

1.1. Breve apresentação do Inventário

A nossa abordagem centrou-se em Trás-os-Montes devido a estadias esporádicas em Torre de 

Moncorvo. O Solar dos Pimentéis é um espaço físico e real, de laços familiares, logo acabou por 

nos motivar o interesse pelo seu estudo, incluindo o estuque decorativo ainda presente no seu 

interior. Daí a termos conhecimento de outros exemplares ainda existentes na vila foi um passo, 

até chegar o momento decisivo em que acabamos por fazer um levantamento dos estuques deco-

rativos existentes na região, e que nos socorremos de exemplares de outras localidades do país 

de forma a reunir matéria de estudo e comparação, uma vez que as fontes arquivísticas se reve-

laram infrutíferas e a bibliografia muito escassa.

Do Inventário Geral de Estuques Decorativos realizado fazem parte quatro tipologias arquitectó-

nicas do espaço de habitação:

• Casas Antigas: São casas senhoriais (paços, palácios e solares), quase todas propriedades de 

descendentes da antiga nobreza, que ostentam uma arquitectura própria de cada época da 

História de Portugal;

• Quintas e Herdades: Nascem da interligação da beleza rústica das casas com a exploração 

agrícola, onde o acolhimento se faz geralmente num ambiente rural;

• Casas Rústicas: Localizam-se em ambiente rural e conservam no seu interior o regionalismo 

típico de cada zona.

• “Casas de Brasileiros”: Construídas, na sua generalidade, por uma classe socialmente em 

ascensão, resultante do enriquecimento nas indústrias de construção e de actividades co-

merciais relacionadas com o Brasil. Nestas habitações não se verifica uma unidade de estilo, 

quer ao nível arquitectónico, quer decorativo, mas antes interpretações diferentes, conso-

ante a formação dos artistas e o gosto dos encomendadores.

1.2. Objectivos

No âmbito do espaço doméstico procedeu-se a uma análise das tipologias arquitectónicas que 

integram estuques decorativos, com predominância no Norte de Portugal, concretamente na região 

do Douro Superior (nos distritos de Bragança e Guarda); com uma menor incidência estudámos 

A ARTE DO ESTUQUE NO NORTE DE PORTUGAL. ESTUQUES DECORATIVOS NO ESPAÇO DOMÉSTICO DO DOURO SUPERIOR. 
Liliana Figueiredo Pereira
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exemplos que serviram de termo de comparação, localizados em espaços de habitação ou de 

vivência social, de âmbito urbano ou rural, nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, e 

no centro e sul do país nos distritos de Viseu, Lisboa e Faro.

1.3. Método

Salientamos a adopção do método analógico no estudo dos objectos deste inventário, preco-

nizado por uma aproximação gradual e sequencial, e respectiva contextualização histórica e 

geográfica dos exemplares em questão. A partir da análise de um edifício arquitectónico (Solar 

dos Pimentéis) e do seu interior decorativo em estuque, foram destacados outros exemplares 

com tectos artísticos semelhantes, em solares e casas de Torre de Moncorvo e concelhos 

vizinhos.

À medida que o estudo ia avançando, procurámos realizar uma análise estilística e iconográfica 

dos exemplares estucados que foram integrando o nosso inventário. Aquela desenvolveu-se a 

partir de uma dupla perspectiva. Com efeito, partimos do estudo pormenorizado dos objectos 

artísticos, sendo difícil determinar autorias, procurou-se levantar hipóteses através da comparação 

estilística com a produção coeva, dando particular atenção aos suportes arquitectónicos dos 

estuques decorativos, sua estrutura compositiva e tipo de elementos representados. Estes últimos 

revelaram alguma variedade, com o recurso a motivos vegetalistas, fitomórficos, zoomórficos, 

figurativos, geométricos, estilizados, imitando materiais, inspirados nos estilos históricos, inspi-

rados nos estilos decorativos, caiados, pintados com motivos variados (figurativos, zoomórficos, 

fitomórficos ou mitológicos) e dourados. No item “Descrição” das “fichas interpretativas” foram 

estabelecidos, para além da descrição da decoração estucada de cada exemplar inventariado, 

alguns termos comparativos ao nível da iconografia porque efectivamente ao longo do trabalho 

de inventariação foram encontradas gramáticas semelhantes fruto da divulgação e expansão que 

o estuque decorativo teve no Norte de Portugal, área de estudo do nosso trabalho, e também no 

restante território português.

Ao mesmo tempo, procurámos entender as razões que estiveram por detrás da sua realização.

Por último, investimos no conhecimento da diversidade de casas com decoração estucada da 

pequena localidade de Afife, pertencente ao concelho e distrito de Viana do Castelo, “exporta-

dora” de mão-de-obra especializada nesta arte decorativa, nos séculos XVIII, XIX e XX. Ali 

gerou-se uma verdadeira escola de técnicos especialistas, território espacial a que o Dr. Flórido 

de Vasconcelos chamou de «a verdadeira pátria dos estucadores portugueses» (Vasconcelos, 

1991).
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1.4. Definições técnicas

A matéria-prima do estuque (utilizada desde a antiguidade) é o gesso. Este é o material base, 

pois em muitos casos são adicionadas outras substâncias, com diversas propriedades, visando 

efeitos específicos.

O gesso, no seu estado natural, é uma rocha calcária em que predomina o sulfato de cálcio 

hidratado; quando cristalizado e puro, apresenta-se em lâminas muito delgadas, incolores e 

translúcidas. Esta rocha, aquecida a cerca de 150º C, perde a transparência, torna-se branca e, 

depois de convenientemente moída, se transforma no gesso de presa, ou gesso de estuque.

Este pode ser encontrado facilmente no mercado, tendo como variação apenas a sua qualidade 

conforme as origens e normas de fabrico; o gesso tal como a cal era fabricado muitas vezes no 

próprio local da obra onde era aplicado; não era – pelo menos até ao séc. XIX – aplicado sem 

misturas quando para aplicação em estuques.

Um caso à parte é a composição dos estuques exteriores mais frequentes no Sul do País mas 

também existentes no Norte. A técnica da sua modelação é exactamente a mesma dos estuques 

de interior, contudo utiliza-se apenas a cal e a areia bem peneiradas e em partes iguais.

1.5.  Selecção de alguns objectos artísticos do Inventário. Apresentação 
de alguns dados relevantes

Ao propormo-nos atingir um conhecimento sistemático da arte do estuque decorativo no Norte 

de Portugal, concretamente na região do Douro Superior, revelámos um ou mais modelos vividos 

pelas entidades a ela ligadas, com maior ou menor consciência.

Começamos por enunciar o Solar dos Pimentéis, em Torre de Moncorvo (figura 1). Edifício sete-

centista, da 2.ª metade do século XVIII, apresenta fachada barroca, de linhas sóbrias e decoração 

rococó (com motivos rocaille de nítida influência nasoniana).

Possui uma localização muito específica: o seu corpo, composto por duas alas, avulta de entre o 

casario do Largo General Claudino e situa-se em frente da imponente Igreja Matriz quinhentista. 

A sua arquitectura e o espaço onde se insere concedem-lhe a justificada classificação de obra de 

arte.

Este edifício apresenta no seu interior decoração estucada, representativa do modelo da época, com 

maior difusão na vila. O possível encomendador da obra arquitectónica e dos seus interiores reside 

na figura de João Carlos de Oliveira Pimentel, grande empreendedor local nas áreas do comércio e 
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indústria agrícola (Alves, 1981 e Baena, s.d). Os estuques decorativos deste edifício moncorvense 

e dos seus exemplos comparativos poderão ser datáveis da transição do século XVIII para o XIX.

Toda a criação plástica é também portadora de uma mensagem. Por isso, no Solar dos Pimentéis 

é notório o facto de que o programa do estuque, não pode ser entendido como mera aposição 

decorativa, mas assume-se como caracterizador, adjectivador e dinamizador da sua ambiência. 

Exemplar de volumetria compacta e sóbria na horizontalidade e de interior arquitectónico estático 

e desornamentado, vê a sua descaracterização superada através da ornamentação estucada. Esta 

dinamiza os tectos através de uma plasticidade simples, harmoniosa, em nada excessiva, trans-

formando e associando-se à realidade dos materiais aplicados no seu interior. A decoração estucada 

da região do Douro Superior, nos diferentes momentos artísticos, assume-se essencialmente com 

estas características.

Registamos seguidamente alguns aspectos que se podem inferir da observação in loco do Solar 

dos Pimentéis:

• destacamos as duas entradas de acesso à parte considerada nobre do solar, no 1.º andar, 

iluminado pelas clarabóias, janelas e luz proveniente do jardim;

• do edifício restam as masseiras dos tectos, com o seu travejamento em madeira, sistema 

construtivo de grande robustez estrutural, integridade física e material, conferindo solidez 

aos seus interiores.

Um dos períodos de maior apogeu histórico do Solar dos Pimentéis terá sido a época da Guerra 

Peninsular. Segundo Gabriela G. Terenas (2000) era precisamente nas casas mais abastadas da 

província, incluindo a transmontana, que os militares britânicos radicados em Portugal, partici-

pantes na estratégia anti-napoleónica, tinham oportunidade de participar em animados serões e 

de conhecer os costumes e os passatempos favoritos dos Portugueses das classes mais elevadas: 

música (vocal e instrumental), dança (valsas, boleros e fandangos) e jogos de cartas. Estes serões 

dão-lhes também oportunidade de conviver com a sociedade portuguesa, e especialmente com 

as senhoras. De facto, os aboletamentos em casas particulares constituem uma das poucas opor-

tunidades que os militares têm de conviver com a mulher portuguesa.

O Solar dos Pimentéis com a sua história, arquitectura e respectiva decoração interior constitui 

indubitavelmente um modelo vivo, representativo dessa época e do cenário transmontano.

O aspecto da similitude de gramáticas decorativas ao nível do estuque foi aprofundado, com a 

detecção de um agrupamento sequencial, com base em quatro exemplares arquitectónicos de 

Torre Moncorvo – o Solar dos Pimentéis, o Solar dos Tenreiros, o Solar dos Douteis e a antiga 

Casa do Morgado Leopoldo Henriques.
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Assim, a iconografia das quatro estações do ano está presente na arte do estuque, com gramática 

semelhante, nos quatro solares da vila de Torre de Moncorvo acima referidos. Este facto não será 

fruto do acaso, pois as respectivas ornamentações terão sido provavelmente da responsabilidade 

de um mesmo estucador.

No Solar dos Pimentéis, na Sala da Música, observam-se nas faces do tecto octogonal medalhões 

estucados com as quatro estações, representadas por duas figuras vestidas e dois anjos, com os 

seus atributos (a Primavera – figura 2); e quatro medalhões, em que o gesso serve como fundo 

para pinturas a óleo (Mayer, 1999), dois representando cenas campestres e os outros dois portos 

marítimo-fluviais; nos quatro cantos do tecto estão representados instrumentos musicais enqua-

drados por decoração vegetalista de estilo Adam, respectivamente uma guitarra portuguesa 

entrelaçada com lira, uma rabeca chuleira, uma palheta e corneta entrelaçadas, e uma trombeta 

entrelaçada com trompa; este modelo de composição é único em Torre de Moncorvo, só mais 

tarde reproduzido em exemplar arte nova, na Antiga Estalagem do Passarinho.

Voltando às quatro estações dos Pimentéis, estas são simbolizadas por quatro figuras, do tipo 

camafeus clássicos, inseridas em pequenos medalhões circulares sobre fundo negro pintado: a 

Primavera, uma figura feminina, apresenta-se vestida com uma sobre-capa de golas múltiplas e 

na cabeça ostenta flores; o Outono, representado da mesma forma, ostenta na cabeça parras de 

uvas; o Verão e o Inverno apresentam-se como dois anjos (vestidos com sobre-capa e portadores 

de asas) com o cabelo encaracolado, o que estará relacionado com a tradicional comparação ico-

nográfica das nuvens a pequenos novelos, características do ambiente habitado pelos anjos2. 

Desde tempos antigos que estes são também associados à Música. Exemplo disso é a Villa romana 

de S. Cucufate (Alarcão, 1998), no Alentejo, também conhecida como “Convento de S. Cucufate” 

ou “Ruínas de Santiago”, onde nos aparecem anjos músicos e símbolos solares num tecto apai-

nelado, pintados na 2.ª metade do século XVII. Simbolicamente, o Sol é considerado a fonte da 

luz, do calor e da vida. Os seus raios representam as influências celestes – ou espirituais – rece-

bidas pela terra. Em S. Cucufate, a representação de anjos músicos juntamente com símbolos 

solares estabelece a origem da Música como proveniente divina. No Solar dos Pimentéis, a repre-

sentação estucada de anjos e instrumentos musicais está intimamente relacionada com a proximidade 

da imponente Igreja Matriz, datada do século XVI.

O Solar dos Douteis, em Torre de Moncorvo. Antiga Casa dos Vasconcelos, localiza-se na zona 

medieval da vila. Apesar do abandono a que chegou, e estando nele sediado um armazém, ainda 

hoje é uma bela moradia, com raiz no século XVIII. Possui capela anexa, com brasão e armas dos 

Gouveias e dos Vasconcelos. Está datada de 1714 no frontispício.

2 Aspecto que se confirma nas decorações retabulares e pictóricas do Juízo Final em igrejas e capelas, ex.s.: Igreja de S. Francisco, no Porto, 
Igreja Matriz do Larinho (Torre de Moncorvo), Capela de N.ª Senhora da Teixeira, na Açoreira (Torre de Moncorvo).
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A decoração interior estucada do edifício serve de termo de comparação com a do Solar dos 

Pimentéis.

O tecto do piso nobre da Sala das Quatro Estações apresenta um medalhão central decorado com 

motivos Adam, com semelhança no mesmo tipo de iconografia vegetalista presente no medalhão 

central do tecto das quatro estações do Solar dos Tenreiros e num dos quartos do Solar dos 

Pimentéis. Este aspecto reforça a possibilidade da intervenção de um mesmo estucador nos três 

solares. No referido tecto pode-se observar um elemento decorativo central, um vaso com flores 

de tipo Adam. Este elemento decorativo é idêntico ao que é desenvolvido no medalhão central 

do tecto das quatro estações do Solar dos Tenreiros. Um canto do tecto de outra divisão dos 

Douteis apresenta os mesmos motivos vegetalistas de influência Adam; e um tecto de masseira 

mais antigo apresenta decoração pintada simples, sem qualquer tipo de ornato.

Tenhamos em atenção as quatro estações localizadas na cercadura envolvente do tecto de mas-

seira, em medalhões ovais, à semelhança de duas do Solar dos Pimentéis que apresentam figuras 

clássicas, tipo camafeu: a Primavera, Verão (figura 3), Outono e Inverno e os seus atributos. 

A Primavera apresentando flores na cabeça, o Verão ostentando espigas, o Outono, uvas, e o 

Inverno surge sob um manto (iconografia semelhante à do Solar dos Pimentéis, dos Tenreiros e 

da Casa do Sr. Leopoldo Henriques). A cercadura e os cantos apresentam-se igualmente decorados 

com espirais vegetalistas de estilo Adam, apresentando alguns ramos, flores, incluindo espigas, 

tal como acontece nos cantos da Sala de Música do Solar dos Pimentéis e no friso decorativo do 

tecto da Sala das Quatro Estações do Solar dos Tenreiros – é mais um indício da possibilidade da 

intervenção de um mesmo estucador nos quatro exemplares referidos.

O Solar dos Tenreiros, em Torre de Moncorvo. Do século XVIII, situa-se à saída da Vila em direcção 

ao Pocinho, possui brasão e uma capela dedicada a S. José. O solar apresenta diversas fases de 

construção.

Pertenceu à família dos Mesquitas Morais e Castros. Posteriormente esteve na posse de João 

Tenreiro e de seguida do Dr. Ramiro Carlos Guerra e familiares.

O edifício ainda possui salas com tectos em estuque, embora esteja devoluto, e por isso o seu 

interior em elevado estado de degradação. A decoração estucada apresenta paralelismo com a 

dos solares dos Pimentéis, Douteis e casa do Morgado Leopoldo Henriques.

O tecto do salão nobre apresenta motivos vegetalistas de estilo Adam muito semelhantes aos 

dos Douteis, duas estações ainda remanescentes, o Verão e o Outono (figura 4), circunscritas em 

medalhões em elipse, imitando camafeus clássicos, aparentadas com os anteriores programas 

decorativos, embora não pintadas. O Verão é representado por figura com espigas de trigo na 

cabeça e o Outono por figura com cachos de uvas, enquanto que as outras duas estações estão 
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muito degradadas. O friso superior da parede é composto por decoração de tipo vegetalista, com 

espirais que recordam o estilo Adam, no meio das quais se vêem figurinhas como uma índia (que 

ostenta na cabeça uma espécie de plumas) e um militar das tropas napoleónicas, ou o próprio 

Napoleão, com o bivaque característico, como que um registo, ao tempo, das invasões francesas 

em Portugal. Estes pequenos elementos terão sido executados pelo artífice mediante decisão 

própria. Muitas vezes, estes actos livres, não programados, possibilitam chegar a determinadas 

conclusões e até fundamentar algumas hipóteses levantadas, por exemplo relativamente à datação 

dos próprios estuques.

O referido tecto é constituído também por medalhão central oval, com decoração vegetalista 

formando espirais de inspiração do estilo Adam, sobre as quais assenta um vaso com flores – este 

motivo foi observado, embora variando nas suas formas, em casas e solares de Torre de Moncorvo 

como a Casa da Avó, a Casa da D. Elsa e o Solar dos Pimentéis.

O tecto da referida sala do Solar dos Tenreiros encontra-se bastante danificado, com queda de estu-

que, sendo visível o fasquiado, que numa parte é mesmo inexistente, vendo-se já o travejamento.

Antiga Casa do Morgado Leopoldo Henriques, em Torre de Moncorvo. Era uma casa de tipo rústico 

de finais do século XVIII – inícios do século XIX, situada na Rua Tomás Ribeiro. Actualmente é uma 

agência bancária. O tecto demolido, na altura estava bastante degradado. Nele salientava-se um 

grande medalhão central com centro vegetalista estilizado em forma de flor – elemento decorativo 

muito comum nos exemplares estudados, inclusive moncorvenses. Conservou-se o registo fotográfico 

desse tecto (in acervo do Arquivo/Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo.), nomeadamente dos 

pequenos medalhões circulares de duas estações que ladeavam o medalhão central: o Verão e o 

Inverno (figura 5), em tudo semelhantes com os exemplares anteriormente vistos. A Primavera, 

bastante danificada, da qual era apenas visível a legenda (PRIMAVERA) e as rosas vermelhas e 

brancas que ostentava na cabeça sobre fundo azul; o Verão, espécie de camafeu clássico, represen-

tando uma figura feminina com vestes em tecido drapeado muito semelhante a duas das quatro 

estações da Sala da Música do Solar dos Pimentéis, e praticamente iguais às de duas do Solar dos 

Tenreiros, estas com fivela sobre o peito; a simbologia do Verão é dada através das espigas de trigo 

sobre o cabelo, tal como acontece na mesma estação do Solar dos Douteis e do Solar dos Tenreiros; 

do Outono não restou o registo devido a estar totalmente danificado e o Inverno é representado 

com figura encoberta de manto negro, tal como acontece com o exemplar do Solar dos Douteis. 

Esta sala apresentava igualmente pintura mural bastante danificada de temática desconhecida.

A temática iconográfica das quatro estações do ano marca presença nas artes decorativas em Portugal 

desde o tempo dos Romanos até à época Contemporânea. Em meados do século XX, existia ainda 

uma clientela interessada em escultura decorativa e na temática das “Quatro Estações do Ano” como 

se pode comprovar através de documento do mestre modelador e formador afifense Franklin Ramos 
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Pereira (Pereira, 1965). Na verdade, esta arte decorativa foi amplamente difundida no Norte de Por-

tugal, tal como se verificou no Inventário de Estuques Decorativos por nós realizado.

O aspecto da similitude de gramáticas decorativas ao nível do estuque alargou-se com a desco-

berta de um outro caso similar, nomeadamente com a detecção de um agrupamento sequencial, 

com base em três exemplares arquitectónicos localizados em regiões dispersas do território por-

tuguês: Afife (concelho e distrito: Viana do Castelo), Sintra (conc.: Sintra; dist.: Lisboa) e Estoi 

(conc.: Faro; dist.: Faro).

Comecemos por referir a Casa do Concheiro, em Afife. Este edifício antigo, do século XVIII, outrora 

casa – em finais do século XIX – do estucador e Comendador Domingos António da Silva Meira, 

apresenta um jardim de tipo neoclássico, com esculturas de urnas em pedra. Seguidamente a casa 

passou a pertencer à família Arezes, que ainda hoje se mantém na posse desta.

A decoração estucada da casa, do último quartel do século XIX, é da autoria do referido mestre 

estucador-decorador. Possui um elemento decorativo único, desenvolvido no tecto da sala de 

jantar: folhas de plátano. Aquele apresenta decoração integral com o motivo das folhas e frutos 

da árvore de plátano. É um elemento inovador, uma espécie de marca na obra de Domingos Meira. 

No friso que assegura a ligação da parte superior das paredes com o tecto correm troncos e ramos 

da referida árvore (figura 6). Também a moldura de um espelho, situado sobre um pequeno móvel, 

é executada integralmente em estuque, apresentando decoração de folhagem e remate com dese-

nho de uma águia.

Domingos Meira recebeu um prémio internacional (medalhas de prata e bronze) devido ao trabalho 

deste tecto.

Posteriormente, desenvolveu este motivo com outras espécies de flora, no Palácio da Pena, em 

Sintra, e no Palácio de Estoi, no Algarve.

Numa parede da sala de jantar da Casa do Concheiro pode ser visto um prato redondo, também 

esculpido em estuque, ilustrando uma paisagem do Palácio de Sintra, confirmação da presença e 

do trabalho do estucador no referido edifício. A moldura do prato é decorada de uma forma bas-

tante estilizada. Já iremos a Sintra, mas por enquanto atentemos no facto mais que provado, de 

que a população de Afife, no Norte de Portugal, teve um papel preponderante no que diz respeito 

ao desenvolvimento da arte do estuque em Portugal, porque nem mais, foram os seus próprios e 

principais executantes. Daremos de seguida um exemplo.

Ainda que não constitua exemplar de arquitectura doméstica, nomeamos os Paços do Concelho 

oitocentistas de Alenquer. O edifício neoclássico, majestoso, data de finais do século XIX tendo 

sido construído no local das antigas casas da Câmara.
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A sua abordagem justifica-se pela decoração estucada de iconografia vasta, característica dos 

finais do século XIX. E sobretudo pela questão da autoria comprovada dos exemplares estucados 

do edifício, referenciada na monografia “Alenquer e seu Concelho” (1902) de Guilherme Henriques 

(MELO [et al.], 1987), relacionada com estucadores de Afife (Viana do Castelo): João José Moreira 

(autor do projecto), António Enes, António Pádua, Manuel da Cruz, António Ramos, Moisés e 

Constantino Gonçalves. Com efeito, à data, realizavam-se trabalhos de restauro no edifício muni-

cipal, tendo sido encontradas no estuque inscrições a lápis com o nome e confirmação da obra 

pelos referidos estucadores, bem como a data da sua realização: 1889.

O tecto do salão nobre é totalmente revestido de uma finíssima decoração a estuque, com meda-

lhão central revestido de grinaldas de flores (figura 7). O centro, de igual modo guarnecido e 

estilizado, ostenta a heráldica municipal. A linha que delimita o círculo do medalhão apresenta 

quatro colchetes ornamentados com flor, criando a ilusão de que o medalhão está seguro ao tecto 

por intermédio dos mesmos, ou seja constituem-se como elementos com função decorativa de 

sustentação3. A linha referida apresenta também quatro medalhões pequenos com flor estilizada. 

Os cantos do tecto possuem decoração vegetalista com espirais ladeando pequenos medalhãos 

circulares que ostentam anjos em diversas actividades, rematados por vasos com flores. As paredes 

do salão apresentam decoração estucada compartimentada, ostentando figuras históricas – o Rei 

D. Manuel I, Luís de Camões (escreveu um soneto sobre um amigo de Alenquer que morreu com 

vinte e cinco anos na Arábia), Damião de Góis (nascido em Alenquer) e Pêro Vaz de Caminha – 

inseridas em medalhões circulares com molduras ovais sustentadas ilusoriamente com colchetes 

na base e no topo.4

A Sala de Sessões (antiga Sala do Tribunal) foi restaurada há poucos anos, nomeadamente a 

cúpula do tecto que ostenta a heráldica municipal e os estuques de tipo ornamental, dois aspectos 

dominantes na decoração estucada das Câmaras Municipais em geral. Os trabalhos foram desen-

volvidos sob a alçada da D.G.E.M.N., tendo sido o Sr. Manuel, funcionário da Câmara, quem fez 

os moldes dos estuques.

Voltando a centrarmo-nos na detecção de exemplos sequenciais em termos dos programas deco-

rativos em estuque, tomemos em atenção o Palácio da Pena, em Sintra (figura 8). É que o projecto 

de renovação dos interiores decorativos do palácio, de finais do século XIX, esteve sob a alçada 

do estucador Domingos Meira, entre outros artistas. Os exemplares estucados deste edifício apre-

sentam uma iconografia vasta, com motivos vegetalistas, figurativos, neoárabes ou imitando 

madeira.

3 Pudemos observar a utilização deste motivo em alguns casos estudados, com funções de ligação de superfícies estucadas (Casa da Quinta Judite, 
em Torre de Moncorvo), de envolvimento (quando serve para “envolver” a ornamentação floral, em “bouquets”, por exemplo), ou meramente 
decorativa (no caso do remate de outros elementos).

4 Como no exemplo observado na Casa do Campo Novo, em Braga, embora localizadas no lanternim sobre a escadaria de acesso ao 1.º piso.
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A Sala dos Veados apresenta tecto e grande coluna central com decoração estucada de tipo 

vegetalista (folhas e grinaldas), e troféus de caça nas paredes.

O Salão Nobre apresenta um grande pé direito, cujo tecto e paredes são totalmente revestidos a 

estuque com motivos vegetalistas e neoárabes.

O quarto de dormir da rainha é totalmente revestido a estuque com motivos neoárabes.

Uma outra dependência apresenta um tecto que conjuga centros com rosas, e linhas delimitadoras 

dos espaços com grinaldas de rosas (semelhante tipo de decoração observa-se no Clube Portuense, 

no Porto).

Por último, uma sala com paredes em estuque liso, imitando madeira clara (pinho), com decoração 

relevada de ramos e pinhas no friso de ligação ao tecto, demonstrativo da marca e originalidade 

autoral do estucador Domingos Meira (figura 9).

Na verdade, a Condessa de Edla, segunda mulher do príncipe consorte de D. Maria II, D. Fernando, 

o proprietário do imóvel, entusiasmou seu marido em alguns pormenores da decoração, mais 

concretamente em alguns estuques que decoram grande parte das dependências (IPPAR, s.d.).

No entanto, não nos poderemos esquecer do trabalho de estuques dos irmãos Meira, de Afife, que 

deixaram uma obra notável no Palácio da Pena, coroada na extravagância máxima dos rendilhados 

e demais elementos decorativos do referido Salão Nobre (IPPAR, s.d.).

Por último, enunciamos o Palácio de Estoi, em Estoi (Faro). O palácio está integrado no antigo 

morgadio oitocentista dos condes de Carvalhal. Seguidamente foi propriedade do visconde de 

Estoi, José Francisco da Silva, abastado proprietário em Beja, de cujo distrito foi governador civil 

na situação progressista de 1905-1906. O título de visconde de Estoi foi-lhe conferido por des-

pacho de Janeiro de 1906.

Foi possível identificar em algumas dependências do palácio a gramática decorativa dos estuques 

de finais do século XIX, da autoria do mestre Domingos Meira, de Afife.

Destacaremos os aspectos essenciais, nomeadamente no tecto do primeiro salão, localizado à 

entrada do edifício, o friso do medalhão central apresenta decoração vegetalista com folhas 

pontiagudas pintadas de verde e douradas, motivo muito desenvolvido pelo estucador Domingos 

Meira, também presente na sua antiga casa (Casa do Concheiro. Afife. Viana do Castelo). No 

friso decorativo, localizado na parte superior das paredes, pode-se observar um motivo decorativo 

idêntico presente na casa do referido estucador: trata-se de dois anjos com pequenas asas, cuja 

parte inferior do corpo é constituída por folhagem espiralada em forma de sereia, ostentando 

um vaso de flores ao centro. A decoração deste enquadramento é trabalhada com a já acima 
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referida decoração vegetalista do Domingos Meira. A intervenção deste estucador no palácio é 

igualmente bem visível numa divisão pequena, cujo tecto é todo revestido em estuque com o 

motivo de folha de videira, apresentando-se o sanqueado do tecto com troncos e ramos entre-

laçados (figura 10).

Resumindo, o estucador Domingos Meira seleccionou para a decoração do tecto da sala de jantar 

da sua casa de Afife o motivo da folha de plátano, enquanto que numa dependência do Palácio 

da Pena – pinhas –, voltando a repetir a composição do primeiro numa divisão do Palácio de 

Estoi, mas utilizando um motivo de folhagem relacionado com a cultura económica e produtiva 

local. O referido esquema compositivo e o motivo ornamental seleccionado, intimamente ligado 

com o espaço ambiental e cultural onde o edifício se insere, fazem com que este modelo de 

decoração seja sem dúvida a marca original deste mestre estucador.

1.6.  Dificuldades encontradas no Inventário de Estuques Decorativos

Num período um pouco anterior à Guerra Peninsular (1808-1812) e subsequentes lutas entre 

liberais e absolutistas (Guerra Civil – 1812-1832) teve lugar um surto de afirmação de grandeza 

dos proprietários das casas solarengas do Douro Superior, resultante das crescentes e abundantes 

produções vinhateiras, e agrícolas em geral. Todavia, no âmbito da bibliografia de fontes secun-

dárias, existem poucos ou nenhuns textos sobre os proprietários dos exemplares abordados nesta 

região; algumas colectâneas documentais, assim como narrativas pouco sistemáticas. Melhor 

dizendo, apreciações e descrições pessoais, relatos com algum valor, sobretudo de autores do 

século XIX. Ainda assim, algumas obras e textos novecentistas oriundos de personagens ligadas 

às Câmaras Municipais dos distritos de Bragança e Guarda, foram essenciais na localização espácio-

-temporal dos edifícios, instrumentos auxiliares na sua descrição arquitectónica e na identificação 

dos antigos proprietários apoiada no recurso à iconografia heráldica material e documental.

Ao longo do trabalho realizado surgiram dificuldades relativamente ao tema tratado, nomeada-

mente a inexistência de registos arquivísticos municipais (Fontes primárias) que refiram contratos 

de obras para decoração em estuque na arquitectura civil dos séculos XVIII, XIX e XX. No âmbito 

da documentação antiga privada das casas e solares abrangidos verificou-se que as próprias 

famílias, por razões de ordem vária, não têm os seus arquivos organizados e disponíveis para 

consulta, ou não possuem qualquer registo. Com efeito, a falta de tempo, ou até mesmo de 

interesse, são os motivos decorrentes desse facto. A inventariação dessa documentação seria 

preciosa, uma vez que poderia trazer dados fundamentais sobre as vontades e deliberações dos 

encomendadores e executantes relativamente à opção decorativa do estuque, bem como dos seus 

conteúdos programáticos desenvolvidos nas paredes e tectos das edificações. Contudo, constatá-
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mos, através da história dos edifícios e seus proprietários, que a escolha do estuque é uma escolha 

pensada, relacionada muitas das vezes com as suas actividades económicas, com os aspectos 

etnográficos e naturais dos diferentes locais, e também com influências nos estilos decorativos 

em voga na Europa ou nos estilos antigos, o que confere a esta arte um carácter não de mera 

função decorativa mas antes mais de função integrante da própria arquitectura, definindo, qua-

lificando e enobrecendo os espaços.

A questão das autorias é por estas razões uma questão que deixamos em aberto para uma inves-

tigação futura mais aprofundada.

O que dificultou também a nossa pesquisa prende-se com o facto de ainda poucos estudiosos e 

investigadores terem estudado os estuques de uma forma sistemática. Com efeito, é ainda um 

tema marginal na História da Arte em Portugal, apesar dos estudos de investigação recentes.

Por outro lado, o estudo da arquitectura doméstica é ainda muito insipiente, tendo-se constatado 

a existência de fontes incompletas e de duvidoso uso.

A natureza do nosso objecto geral de investigação apresentou-se com uma legibilidade difícil, 

querendo registar que a sua observação directa é sempre capciosa. Procurámos sempre que pos-

sível integrar o objecto numa série, recorrendo ao método comparativo, com a finalidade última 

de não incorrer em muitos erros.

O nosso estudo pautou-se essencialmente por um trabalho de campo prolongado mas que não 

está concluído, pois muitos mais exemplares há por inventariar e estudar. Efectivamente, este 

tema apresenta hipóteses de trabalho vastíssimas, tendo em conta que se trata de uma arte 

decorativa com grande expressão ao nível de todo o país.

A História da Arte é multíplice, personifica o domínio das linguagens, das técnicas, dos materiais, 

das obras artísticas, e é com a experiência de anos de trabalho que se atinge a plenitude.

Conclusões

Apesar das inúmeras questões a que não conseguimos dar respostas concretas, julgamos ter con-

seguido chegar às seguintes conclusões:

Dos elementos recolhidos para o Inventário de Estuques Decorativos, com particular incidência 

no Nordeste Transmontano, no que diz respeito aos séculos XIX e XX, constatou-se um predomínio, 

ao nível dos interiores de casas rústicas, solares e palácios, da tradição dos estuques de gesso.

O Solar dos Pimentéis, em Torre de Moncorvo, pode ser relacionado com o grande desenvolvimento 
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das artes decorativas portuguesas dos séculos XVIII e XIX, nomeadamente ao nível da pintura 

decorativa. A importância da primeira assinala-se em várias obras, como tectos pintados em 

igrejas, capelas e palácios, com recorrência à perspectiva ilusionista, com origem em Itália. 

O Solar dos Pimentéis não foge aos modelos da época, apresentando no tecto em estuque da Sala 

da Música pintura decorativa de temática profana e simbólica, embora não desenvolvendo a tea-

tralidade e o dinamismo dos modelos designados eruditos.

Por sua vez, o estuque decorativo teve um papel activo entre nós enquanto documento identifi-

cativo e caracterizador de épocas, actuando como cronista da nossa história e costumes, conceitos 

e correntes. Estabeleceu, de forma acentuada, na arquitectura nobre dos períodos Barroco e 

Neoclássico, uma relação de complementaridade com o objecto que integra, associando-se a ele 

com notória harmonia. Contudo, os estuques decorativos setecentistas das casas da habitação 

transmontana, e em geral do Norte do país, são muito escassos, importando por isso estudá-los, 

preservá-los e divulgá-los às gerações futuras.

Uma percentagem reduzida de dados autorais sobre a decoração estucada foi assinalada, em exem-

plares localizados em Alenquer, Sintra e Estoi, intimamente conotados com os de Afife. Mas os 

objectos artísticos, por si só, veículam mensagens, que os situam no tempo e no espaço, caracteri-

zadoras dos ambientes e seus fruidores cabendo ao historiador observar, interpretar e divulgá-las.

O Barroco, na exuberância dos seus simbolismos, entre os quais, os de origem vegetalista, difundiu 

um traço comum de índole naturalista à escultura dos estuques neoclássicos, com as quatro 

estações do ano, grinaldas de flores, ramos de oliveira, espigas de trigo, elementos que faziam 

parte do quotidiano dos agentes rurais e agrícolas que mantinham casas solarengas em Torre de 

Moncorvo. O agrupamento em sequências dos objectos formais acentua a coerência interna dos 

acontecimentos no tempo, ao mesmo tempo que mostra a natureza esporádica, imprevisível e 

irregular da sua ocorrência.

A decoração em estuque dos ditos solares insere-se no conceito histórico de uma longa duração 

ao nível da arte em questão. Trata-se provavelmente de um tipo de decoração neoclássica de 

finais do século XVIII – princípios do século XIX, caracterizado pelo respeito da racionalidade da 

arquitectura e pela contenção rigorosa dos elementos decorativos. Os tectos apresentam paralelo 

com os princípios de construção dessa época, em que se utilizava um “fasquio” pregado nos cai-

bros do pavimento. Aquele era enchido com argamassa de cal e areia e em seguida alisavam ou 

estucavam a cal e gesso, ficando as superfícies bem ocultadas.

As quatro peças constituem um conjunto extremamente revelador no entendimento dos modos e 

vivências do quotidiano nobre transmontano. A decoração estucada traduz a relação de importância 

atribuída à sucessão das estações do ano, aos elementos vegetalistas que as caracterizam, mar-
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cando o ritmo da vida aliada à agricultura, principal actividade económica dos séculos XVIII e 

XIX, que neste momento tem vindo a perder a sua importância nesta região. Veja-se o contributo 

da iconologia na semântica da imagem visual.

O estudo do Solar dos Pimentéis e dos seus exemplos comparativos pretendeu buscar as formas 

que expandem o domínio do discurso meramente estético, sob uma apreciação serial. Esta con-

tribuiu para uma melhor compreensão do edifício solarengo, ao contrário do que se sucede se o 

virmos isoladamente.

Foi também possível detectar a autoria de uma série de estuques decorativos com o recurso à 

identificação de similitudes gramaticais desenvolvidas pelo estucador Domingos Meira e seus 

pares afifenses. A opção dos respectivos esquemas compositivos e motivos ornamentais relaciona-

-se com os factores económicos, culturais e ambientais onde o edifício se insere, quer em Afife, 

Alenquer, Sintra e Estói, demonstrando que existem modelos de decoração muito singulares e que 

são o registo da originalidade e marca autorais dos projectistas e artífices. No caso de Alenquer 

constatou-se que a obra de arte foi assinada pelos próprios executantes. E muitas outras situações 

semelhantes serão susceptíveis de ser comprovadas.

O estudo da história dos objectos encontra-se na fase de “fixação do texto” ou de descoberta 

dos “manuscritos” dos principais temas. Sendo frequente um artista não deixar qualquer registo 

do processo da obra, não há outra possibilidade senão conjecturar acerca das suas fases. Aliás, 

é o que se passa um pouco com o estudo do Solar dos Pimentéis, por não se ter acesso a docu-

mentos acerca da execução das obras de arquitectura e decoração interior.

Há temas históricos que suscitam uma descrição de ocorrências convergentes e não de aconteci-

mentos encadeados. Um exemplo disso é o tema das quatro estações presentes nos estuques dos 

quatro solares referidos, cujo estudo encontra paralelismo já no tempo dos Romanos em Portugal, 

nomeadamente nos mosaicos das Ruínas romanas do Rabaçal. Assim, neste caso deve-se privilegiar 

as relações e não a magnitude de uma possível série.

A obra literária “O General Claudino” de Júlio Máximo de Oliveira Pimentel, que retrata a biografia 

de um dos filhos do eventual responsável pelo programa decorativo do referido solar, é um docu-

mento que situa o edifício no seu tempo e espaço.

Concluindo, o estuque mantém-se omnipresente no quotidiano da arquitectura operando como 

caracterizador de ambientes arquitectónicos, quer como revestimento, quer como decoração, 

sendo por isso inegável a sua importância no espaço construído que o acolhe. Nos nossos dias 

tem-se verificado alguma tendência para a sua valorização, quer no âmbito do património antigo 

edificado, quer moderno, por historiadores de arte, arquitectos, engenheiros e agentes ligados à 

conservação e restauro.
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Da imensa variedade e riqueza do nosso património cultural e artístico o estuque decorativo 

é uma arte que tende a desaparecer. É urgente que cada um de nós promova a defesa deste 

valioso bem cultural.

Figura 1. Solar dos Pimentéis. Torre de Moncorvo

    

Figura 2. Medalhão. Representação da Primavera.  
Solar dos Pimentéis. Torre de Moncorvo

Figura 3. Medalhão. Representação do 
Verão.  Solar dos Douteis.  
Torre de Moncorvo
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Figura 4. Medalhão. Representação do 
Outono. Solar dos Tenreiros.  
Torre de Moncorvo

Figura 5. Medalhão. Representação do Inverno. Antiga Casa  
do Morgado Leopoldo Henriques. Torre de Moncorvo

   

 Figura 6. Tecto e friso decorados: folhas, frutos, troncos e ramos  
 de plátano. Casa do Concheiro. Afife. Autoria: Domingos Meira

 Figura 7. Tecto com medalhão central. Representação da  
 heráldica municipal. Câmara Municipal de Alenquer.  
 Autoria: Estucadores de Afife
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Figura 8. Palácio da Pena. Sintra

    

Figura 9. Tecto e parede em estuque imitando madeira clara, com  
decoração de ramos e pinhas. Palácio da Pena. Sintra.  
Autoria: Domingos Meira

Figura 10. Tecto e friso decorados: 
folhas, troncos e ramos de videira. 
Palácio de Estoi. Estoi. Autoria: 
Domingos Meira

A ARTE DO ESTUQUE NO NORTE DE PORTUGAL. ESTUQUES DECORATIVOS NO ESPAÇO DOMÉSTICO DO DOURO SUPERIOR. 
Liliana Figueiredo Pereira



~  256  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

Bibliografia

ALARCÃO, Jorge de Alarcão, S. Cucufate, Roteiros da Arqueologia Portuguesa, n.º 5, Ed. do Instituto do Património 
Arquitectónico, 1998.

ALVES, Francisco Manuel (Abade de Baçal), Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, Vols. VI e 
VII, Bragança, Tipografia Académica, 1981.

ALVES, Francisco Manuel (Abade de Baçal), Moncorvo. Subsídios para a sua história ..., Moncorvo, Ilustração Trans-
montana, 1.º ano, 1908; 2.º ano, 1909; 3.º ano, 1910.

ANACLETO, Regina, História da Arte em Portugal: Neoclassicismo e Romantismo, Vol. 10, Publicações Alfa, 1986.

ANDRADE, António Júlio, Dicionário Histórico dos Arquitectos, Mestres de Obras e Outros Construtores da Vila de 
Torre de Moncorvo, Revista “Brigantia”, Vol. 11, N.ºs 3-4, Bragança, 1991, 21-48.

AZEVEDO, José Correia de, Brasões e Casas Brasonadas do Douro, 1 Vol., s.l., s. ed., s.d., Lamego, Tip. Gráfica de 
Lamego, 1974.

AZEVEDO, José Correia de, Algarve Monumental, Trofa, Solivros de Portugal, 1977.

BAENA, Sanches, Resenha das Famílias Titulares e Grandes de Portugal, Vol. II, 741.

BARREIRA, João (dir.), Arte Portuguesa – As Artes Decorativas, Vol. II, Lisboa, Edições Excelsior, s.d.

CAVALHEIRO, Eugénio, REBANDA, Nelson, A Igreja Matriz de Torre de Moncorvo, Mirandela, João Azevedo Editor, 
1998.

CHEVALIER, Jean e, GHEERBRANT, Alain, Dicionário dos Símbolos, Lisboa, Teorema, 1994.

COSTA, F. A. Pereira da, Enciclopédia Prática da Construção Civil, Vols. XII, XIII e XXVI, Ed. do Autor, Lisboa, 
Portugália Editora, 1955.

FERNANDES, Felipe, Elogio dos Famosos Estucadores de Viana, in Cadernos Vianenses, Vol. 6, Viana do Castelo, 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Dez. 1981, 12-26.

FRANÇA, José Augusto, A Arte em Portugal no Séc. XIX, 3.ª Edição, Vol. I Lisboa, Bertrand Editora, 1990.

Fundo Documental da Exposição sobre Instrumentos Musicais – Engenhos sonoros, Lisboa, Instituto Português das 
Artes do Espectáculo, 2000.

GRAU, Arnaldo Puig, Síntese dos Estilos Arquitectónicos, 2.ª Edição, Lisboa, Plátano, 1996.

HENRIQUES, António, (texto) Os Romanos em Portugal, Revista Notícias Magazine (Jornal de Notícias/Diário de 
Notícias), N.º 543, 20 de Outubro de 2002, N.º 543.

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), Palácio Nacional da Pena, Guia do Palácio Nacional 
da Pena, s.d.

KUBLER, George, A Forma do Tempo, s.l., Edições Veja, 1998.

LAMEIRA, Francisco I. C., O Palácio de Estói (brochura), Câmara Municipal de Faro, 1991.

MASCARENHAS, Fernando, Estuques Ornamentais – Da Organização dos Espaços à Descrição de uma Moldura, in 
Revista “Monumentos”, N.º 7, Lisboa, Set. 1997, 36-43.

MAYER, Ralph, Manual do Artista, S. Paulo, Martins Fontes, 1999 (1996).

MEIRA, Avelino Ramos, Afife, Síntese Monográfica, Porto, 1945.

MELO, António de Oliveira; GUAPO, António Rodrigues; MARTINS, José Eduardo – O Concelho de Alenquer – Subsídios 
para um Roteiro de Arte e Etnografia, Alenquer, Comissão Municipal da Feira da Ascensão de Alenquer/Associação 
para o Estudo e Defesa do Património de Alenquer, Vol. 4, 1987, 38-39.

MENDONÇA, Emília Isabel Mayer Godinho, Um Tecto Quinhentista na Capela-Mor da Igreja do Convento de Santa 
Marta, Lisboa, Revista “Monumentos”, Lisboa, N.º 17, Set. 2002, 124-131.

MESQUITA, Marieta Dá, História e Arquitectura, Uma Proposta de Investigação: o Palácio dos Marqueses de Fronteira 
como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, 3 Vols., Lisboa, 1992. (Tese de Doutora-
mento em Arquitectura apresentada na Universidade Técnica de Lisboa – Faculdade de Arquitectura).

MOUTINHO, Stella Rodrigo Octávio (coord.), Dicionário de Artes Decorativas e Decoração de Interiores, Rio de Ja-
neiro, Editora Nova Fronteira, 1999.



~  257  ~

NUNES, Idalino António, O Gesso. Sua Aplicação através dos Tempos, Lisboa, Rotary Club de Lisboa, 1958, 11.

ORS, Eugenio d´, Du Baroque, Paris, Gallimard, 1935.

PEREIRA, Liliana Figueiredo, Estuques no Espaço Doméstico – Contributos para Um Itinerário na Arquitectura Rústica 
e Nobre do Norte de Portugal, com particular Incidência no Douro Superior. Lisboa, 2003, Vols. 1 e 2, 145 p. , 417 
p. (total). Dissertação de Mestrado em História da Arte e Cultura, Universidade Lusíada de Lisboa.

PEREIRA, Franklin Ramos, doc. “Oficina “Franklin – Modela e Forma Obras de Arte”, Porto, 1965, texto policopiado 
(Documento do espólio da Oficina Baganha, Porto).

PEREIRA, Paulo, CARNEIRO, José Martins, O Palácio da Pena, Ministério da Cultura/Instituto Português do Patri-
mónio Arquitectónico, Scala Publishers, 2001 (1999).

PIMENTEL, Júlio Máximo de Oliveira, Memorial Biográfico de Um Militar Ilustre, Lisboa, Imprensa Nacional, 1984.

PINHEIRO, Tomás Bordalo (dir.), artigo de Josef Fuller, Elementos de Modelação de Ornato e Figura, 1 Vol., Lisboa, 
Editora Biblioteca de Instrução Profissional, 1913.

PINHEIRO, Tomás Bordalo (dir.), Manual do Formador e Estucador, Biblioteca de Instrução Profissional, 2.ª Edição, 
1 Vol., Paris, Lisboa e Rio de Janeiro, Livrarias Aillaud e Bertrand, Francisco Alves e C.ª Editores, s.d.

PINHEIRO, Tomás Bordalo (dir.), artigo de Josef Fuller, Modelos de Gesso, Compostos e Modelados, 1 Vol., Lisboa, 
1913.

PROENÇA, Raul, Guia de Portugal, Vol.: “Lisboa e Arredores” (Sintra – Paço Real e Castelo da Pena), Lisboa, Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1982 (1924), pp. 498-518; e Vol. V: “Trás-os-Montes e Alto Douro” (Tomo II. Lamego, 
Bragança e Miranda), 3.ª Edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Julho de 1995 (1924).

Reitoria da Universidade do Porto – Governo Civil do Porto, “I Congresso Internacional do Barroco”, II Vol., Actas, 
Cap. O estuque, decoração privilegiada do barroco, Porto, 1991.

SEGURADO, João Emílio dos Santos, Acabamentos das Construções, Estuques e Pinturas, 5.ª Ed., Lisboa, Livraria 
Bertrand, s.d..

SILVEIRA, Paulo M. da; VEIGA, Rosário; BRITO, Jorge de, Os Estuques Antigos, Revista “Arquitectura e Vida”, N.º 
22, Ano II, Dez. 2001, 78-83.

STOOP, Anne de, Palácios e Casas Senhoriais do Minho, 2.ª edição, s.l., Editora Civilização/Livraria Civilização 
Editora, Março 2000.

TERENAS, Gabriela Gândara, O Portugal da Guerra Peninsular, A Visão dos Militares Britânicos (1808-1812), Edições 
Colibri / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.

VASCONCELOS, Flórido de, Considerações sobre o Estuque Decorativo, “Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga”, 
n.º 2, Vol. V. A., 1963/1964.

VASCONCELOS, Flórido de, Estuques Decorativos do Norte de Portugal, Porto, Fundação Calouste Gulbenkian e Centro 
Regional de Artes Tradicionais, 1991. 5 – 6.

VASCONCELOS, Flórido de, Os Estuques do Porto, Porto, Câmara Municipal, 1997.

VIEIRA, Eduarda Maria Martins Moreira da Silva, Técnicas Tradicionais de Fingidos e de Estuques no Norte de Portugal. 
Contributo para o seu Estudo e Conservação, Vols. I e II, Évora, 2002 (Dissertação de Mestrado em Recuperação do 
Património Arquitectónico e Paisagístico, apresentada na Universidade de Évora).

INTERNET

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (D.G.E.M.N.), “Solar dos Pimentéis”, in Inventário do Patri-
mónio Arquitectónico – Internet Site http://www.monumentos.pt/webipa/FichaIPA.asp?NIPA=0409160020

Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), “Palácio de Estoi com os seus jardins, fontes e esta-
tuária // Casa de Estoi”, in Inventário do Património Arquitectónico – Internet Site http://www.ippar.pt/patri-
monio/patrimonio.html.

REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

Fotografias por Liliana Pereira (2002-04).

Imagem 5: Arquivo/Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo.

A ARTE DO ESTUQUE NO NORTE DE PORTUGAL. ESTUQUES DECORATIVOS NO ESPAÇO DOMÉSTICO DO DOURO SUPERIOR. 
Liliana Figueiredo Pereira
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• Diseñador Industrial, Arquitecto Técnico y Dr. Arquitecto.

• Profesor Titular de Universidad (Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valen-
cia). Profesor de la Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la UPV.

• Más de veinte publicaciones de carácter docente, para la salvaguarda del patrimonio cultural, en diferentes medios 
internacionales, con motivo de la realización de congresos y seminarios en: Argentina, Australia, Cuba, España, Líbano, 
Marruecos, Canadá, Reino Unido y Holanda, entre otros.

• Doce cursos impartidos, en universidades de España, Méjico y Portugal, (algunos de ellos de doctorado) así como cursos-
-conferencias relacionadas con la preservación del patrimonio cultural, en universidades de verano.

• Codirector y profesor de la Iª, IIª y IIIª “Universidad de Verano Sobre Patrimonio”, organizadas por “Forum UNESCO: 
Universidad y Patrimonio”, en la Universidad Politécnica de Valencia.

• Más de 50 proyectos final de carrera y tesinas dirigidos en los últimos 10 años, para estudiantes españoles, alemanes, 
italianos, daneses y colombianos, en materia de patrimonio arquitectónico.

• En los últimos 4 años, es coordinador e investigador responsable de 2 proyectos de investigación I+D, subvencionados 
por la Universidad Politécnica de Valencia, y otros 2 subvencionados por Instituciones públicas de la ciudad de Valencia 
(España).

• Años 2001-2006, es director de 7 Proyectos de restauración de monumentos, entre ellos, la Lonja de los Mercaderes de 
Valencia, Consulado de Mar, iglesia de la Compañía de Jesús e iglesia de San José, en Valencia, Ayuntamiento de Alcublas, 
estudio de los Silos de Burjassot y Torres y Portal de Quart de Valencia.

• Más de 30 publicaciones con artículos en revistas especializadas, (dos de ellas indexadas reconocidas como de alto 
impacto), libros de investigación y otros medios de carácter nacional e internacional.

• Más de 50 artículos en prensa y 15 entrevistas en TV, correspondientes a diversos diarios de ámbito local y nacional.

• El proyecto de investigación de la Lonja de Valencia, se cita y recomienda como un proyecto de interés internacional 
en el anuario de ICOMOS del año 1998, así como en diversas publicaciones y otras de carácter institucional y en otras 
revistas y libros especializados.

• El Director General de la UNESCO ha felicitado a la alcaldesa de Valencia por la restauración de la Lonja de Valencia y 
ha destacado “la excelente obra de restauración llevada a cabo”.

• Comisario de 3 exposiciones internacionales sobre patrimonio, y participante en otras 4, una de ellas en la sede de la 
UNESCO en París, en la Cité Universitaire de París, Buenos Aires (Argentina), y Bogotá (Colombia).

• En los últimos 5 años, ha participado como representante institucional, conferenciante o ponente en más de 50 congresos 
y seminarios internacionales celebrados en África, América, Asia, Asia-Pacífico y Europa.

• Miembro del Adi-Fad (Asociación de Diseñadores Industriales y Fomento de las Artes Decorativas). Barcelona, año de 
1974.

• Miembro del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, año de 1996.

• Subdirector de Forum-UNESCO: Universidad y Patrimonio (Universidad Politécnica de Valencia) desde el año de 1996 
hasta mayo de 2006.

• Nombrado por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, miembro del comité científico para la inauguración del Palacio de 
Congresos de Valencia de Norman Foster.

• Vicepresidente de la Asociación “Universidad y Patrimonio”. Valencia

• 3 primeros premios de arquitectura, uno tercero, una mención y una distinción, otorgados por el Colegio de Arquitectos 
de Valencia, la UPV y las empresas ISOVER y Dragados y Construcciones.

• Miembro del equipo ganador del concurso para la “Actualización de Infraestructuras y Equipamientos Locales” convocado 
por la Diputación Provincial de Valencia.



~  259  ~

La fábrica revestida del portal  
de Quart y sus torres

Manuel Jesús Ramírez Blanco

1. Introducción

Antes de dar comienzo a mi ponencia, quisiera agradecer la distinción que me hace mi amigo y 

colega el Profesor Doctor Arquitecto Nuno Santos Pinheiro, por su amable invitación a participar 

en este importante congreso. Un profesor, incansable en la organización de encuentros de interés 

para la salvaguarda del patrimonio, con el que he venido colaborando en numerosos proyectos y 

con el que seguiré haciéndolo en el futuro.

El 10 de marzo de 2005 el Excmo. Ayuntamiento de Valencia firmó un convenio con la Universidad 

Politécnica de Valencia con el objeto de realizar un: “Estudio y diagnosis de la Patología de las 

Torres y Portal de Quart y Proyecto de Ejecución y Dirección de las Obras de Limpieza, Consolida-

ción y Conservación”.

El honor de coordinar dichos trabajos recayó en mi persona como profesor responsable de la línea 

de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia: “El Patrimonio Arquitectónico. Análisis 

de los sistemas constructivos”. Para ello, se constituyó un equipo interdisciplinar con miembros 

del grupo de investigación al que pertenece mi propia línea de investigación.

2. El portal de quart. antecedentes históricos

Recordando la definición de Ciudad fortificada (o ideal) de Vitruvio en sus “10 LIBROS DE ARQUI-

TECTURA” obra que data de los años romanos 723 y 727 (30 y 26 a d C., según la cronología 

Sigoniana y Fabricio, respectivamente, y según la transcripción de D. Joseph Ortíz, 1787); el 

arquitecto romano aproxima la ciudad ideal a la forma poligonal o “a la redonda”.

De forma similar concibe las torres: “......Las torres serán redondas o polígonas; porque las cua-

dradas padecen mayor daño con las máquinas, rompiendo sus ángulos los golpes del ariete: en la 

figura redonda no causan daño...”

En nuestro caso, el maestro Francesc Baldomar, (autor de las torres y del portal de Quart) conocía 

las recomendaciones de Vitruvio, y a lo largo de su historia se ha podido demostrar el acierto del 
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conocimiento del arte de la poliorcética de Vitruvio; pues el trazado, “a la redonda“, de las Torres 

del Portal de Quart evitó su ruina durante los numerosos asedios a los que se ha visto 

sometida.

En sus orígenes, existía en el sector Oeste de la ciudad una única torre de: “...forma cúbica y 

tenía matacanes (verdesca) y rastrillo” con un vano en su base para permitir el acceso por dicha 

zona. Los libros de Sotsobrería de Murs i Valls, hacen mención a: “...la torre del Portal de Quart”. 

Al respecto, Salvador Carreres define la primitiva puerta como: “...puerta coronada por una torre 

cúbica con su verdesca y puerta caladiza”.

EL mismo autor recoge notas de los libros de Sotsobrería de Murs i Valls sobre una curiosa orden 

de tapiar todos los portales de la ciudad, a excepción de los más importantes: Real, Serranos, 

San Vicente y Cuarte: “El 5 de enero de 1412, para la seguridad de la Ciudad se dieron a Pascual 

Gençor en 18 de Marzo del mismo año ...tanquar ab argamasa e pedra tots los portals de la ciutat 

apart dins, de paret grossa de v (5) en vj (6) palms....

3. Relevancia del portal de quart

El conjunto monumental del Portal de Quart y sus torres, fue declarado Monumento Histórico 

Artístico Nacional el 2 de septiembre de 1931. Su función, además de defensiva, fue una auténtica 

aduana denominándosele “Puerta de la Cal” desde el año 1650, (paso de la cal para ser vendida 

en la Plaza de la Cal). Así mismo, su alineación con el eje Este-Oeste de la ciudad (en la dirección 

del antiguo decúmanos romano, servía de enlace con el reino de Castilla, lo que le convertía en 

un auténtico arco del triunfo. Bajo su puerta pasaron, entre otros:

• D. Diego de Mendoza (nuevo virrey el año 1519).

• El emperador Carlos V el 3 de mayo de 1528.

• La Virreina Doña Germana de Foix.

• El rey Felipe IV, entre otros.

El Portal de Quart fue considerado – con los de San Vicente, Mar y Serranos – uno de los portales 

mayores de la ciudad. De hecho, dichos portales eran la consecuencia de la prolongación de los 

ejes fundacionales de la ciudad romana: kardo y decumanos:

• Portal de Serranos, hacia el Norte (Aragón y Cataluña).

• Portal de San Vicente (Xátiva y el sur del reino).
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• Portal de Quart (de Poniente) hacia Castilla.

• Portal del Mar, (de Levante) hacia la “Vila Nova del Grao” (puerto de Valencia).

4. Sobre su construcción

Entre los años de 1441 a 1460, el maestro Pere Bonfill recibe el encargado de enriquecer y ase-

gurar el recinto amurallado de la ciudad con la construcción de portales y torres, aunque se sabe 

que éste, asumiría un rol puramente testimonial en la construcción de las torres y Portal de Quart, 

siendo su autor el maestro del arte de la piedra: FRANCESC BALDOMAR, maestro, a su vez, de Pere 

Compte, director de las obras de la Lonja de Valencia.

La construcción se llevaría a cabo con un criterio de fortificación militar (primaron los valores 

poliorcéticos sobre los meramente ornamentales) pero sin desdeñar su interés arquitectónico. En 

cuanto al sistema constructivo y materiales, las torres se construyeron con obra de fábrica de 

argamasa de cal aérea y áridos rodados y piedras mediante un curioso sistema de encofrados tre-

pantes. Sin embargo, todo el portal y las torres –por su intradós (intramuros) – y matacanes, se 

fabricaron con obra de sillería.

Pero, sin duda, uno de los aspectos más interesantes para la finalidad de este congreso es la 

naturaleza de obra de fábrica revestida del conjunto monumental. Tanto en la fase de estudio y 

diagnosis como durante la propia intervención, se han podido descubrir numerosísimos errores 

de montea en las bóvedas aristadas del portal, así como bóvedas de fábrica de ladrillo de las 

plantas de las torres (realizadas con muy malas artes), con la finalidad de utilizarse como autén-

ticos encofrados no recuperables para el vertido de la argamasa de hidróxido de cal y áridos.

Resultó interesante descubrir, durante el proceso de limpieza, que las torres tenían un revoco de 

cal (realizado con mucha maestría) que le acerca más al concepto –y oficio – del estuco. Así 

mismo, en las bóvedas aristadas de obra de fábrica de sillería, aparecieron fingidos de sillería 

sobre revocos y teñidos de cal, protectores, que se encuentran extendidos por toda la obra.

Se trata, pues, de una obra de fábrica revestida con lechada y revocos de cal aérea realizados 

con mucho oficio, así como teñidos en la piedra siguiendo la mejor tradición romana. No obstante, 

antes de concluir este apartado, quisiera hacer hincapié en uno de los hallazgos tal vez más 

relevantes de la intervención.

Durante el proceso de intervención tuvimos la ocasión de eliminar el revoco de mortero impropio 

(a base de cemento bastardo) que cubría el interior de todas las plantas de las torres, con nume-

rosas manchas de humedad y, por consiguiente, eflorescencias y otras lesiones impropias para un 

monumento de la importancia de este, por lo que representa para la ciudad de Valencia.

LA FÁBRICA REVESTIDA DEL PORTAL DE QUART Y SUS TORRES
Manuel Jesús Ramírez Blanco
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En el transcurso de dicha fase, al eliminar el mortero impropio, descubrimos restos del revoco 

antiguo de hidróxido de cal, así como fragmentos de pintura del teñido original. Al efecto, se 

llevaron a cabo estudios en profundidad de colorimetría, difractometría y otros ensayos físico-

químicos que nos han permitido devolverle la imagen original al monumento; repistinando, tanto 

el revoco original como su color.

5. Cambios de uso

El rey Don Jaime ordenó en 1239 que las cárceles de la ciudad se instalasen en la misma “Casa 

de la Ciudad” por encontrarse ejerciendo su judicatura “El Justicia”. Tras un incendio en 1585, 

se dio traslado urgente de los presos a otros espacios de la ciudad: “A 15 del mes de febrer dit 

any (1585) día de disapte a les set hores del vespre fon servit Nostre Senyor se pegás foch en lo 

Archiu del Racionalat de la present Ciutat...”. El incendio afectó a las prisiones y al no haber 

alternativas de realojo para los presos, los jueces de la ciudad dejaron en libertad a casi todos 

los presos, a excepción de: “....alguns que estaven molt criminosos, los quals portaren, part de 

aquells a la Torre del Portal de Quart....”.

En el año 1650 el portal de Quart y sus torres sería cárcel de mujeres: “...se destinaron para cárcel 

de mugeres lascivas, señalando el digno prelado de esta metropolitana Don Fray Pedro de Urbina 

sus bienes propios para la habilitación del local y alimentos de las encarceladas.” Posteriormente, 

en 1813, serían trasladadas a la zona de San Agustín, dado que el “Comandante General de la 

Ciudad”, se apodera del Portal de Quart y de sus torres para convertirlo en cuartel de presidiarios; 

tapiándose de cal y canto las torres.

En 1852 el conjunto monumental cubría la función de presidio para los procesados por los tribu-

nales militares, hasta que el 27 de mayo de 1944 se presenta un dictamen del Sr. Ponente de 

Monumentos, elevado a la Alcaldía, proponiendo que: “.... se gestione de la Superioridad el traslado 

de las Prisiones Militares establecidas en las Torres de Cuarte y la devolución a Valencia de dicha 

fortaleza.”

6. Asedios

El conjunto monumental del Portal de Quart fue uno de los que más asedios ha sufrido a lo largo 

de su dilatada historia, de ahí que durante nuestra intervención lejos de enmascarar dichas huellas 

del pasado, nuestro criterio ha sido poner en valor dichos avatares. Entre los sucesos más desta-

cados, el Portal de Quart fue testigo de las siguientes conflagraciones:
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• 1707. Guerra de Sucesión.

• 1808. Durante la Guerra de la Independencia, el mariscal Moncey intenta tomar la ciudad 

por el Portal de Quart con 8.000 hombres. Tras un largo asedio, retrocede hacia Madrid con 

importantes bajas.

• 1873. Las revueltas cantonales asolaron Valencia durante 13 días. El general Martínez Cam-

pos entra con sus tropas por el Portal de Quart.

• 1936. Guerra Civil española.

7. Obras de intervención más relevantes

• 1947. Primeras obras de restauración menores que afectaron a limpieza y retirada de escom-

bros y enseres de la antigua cárcel.

• 1957. Primera intervención del Arquitecto Carlos Soler (Expediente nº 17, de la Comisión de 

Monumentos): Obras de demolición parcial y saneado de los espacios interiores de las torres 

y Portal: “Eliminación de cuerpos y aditamentos ajenos a la obra original”.

• 1966. Proyecto redactado por el arquitecto D. Emilio Rieta. A partir de dicho año comen-

zaría una de las etapas más importantes para la recuperación de las torres del Portal de 

Quart.

• 1972-1979. Emilio Rieta: “Reconstrucción parcial de las Torres de Cuarte para la apertura 

pública”.

• Década de los 90. Obras de limpieza y restauración de la zona intramuros. Suspensión de los 

trabajos por incumplimiento de la Ley de Patrimonio.

• En la actualidad un equipo interdisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia lleva-

mos a cabo una obra de intervención que afecta a todo el conjunto monumental.

8.  A propósito de la obra de intervención.  
Nuestro posicionamiento

Estamos totalmente persuadidos de que el profundo valor cognoscitivo del monumento debe ser 

el eje vertebrador del discurso proyectual y de la materialización de la intervención. El proyecto 

ha marcado pautas de conducta; ha acotado los procesos y técnicas a emplear, descartando 

LA FÁBRICA REVESTIDA DEL PORTAL DE QUART Y SUS TORRES
Manuel Jesús Ramírez Blanco
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aquellas que pudieran entrar en colisión con las reglas deontológicas y –lo que es más importante 

– con el compromiso ético del Arquitecto frente a una obra de esta naturaleza cualitativa.

De cualquier forma, en nuestro caso, siempre que sea factible consideramos capital anteponer la 

conservación a la restauración o consolidación y, ésta, a la reconstrucción.

El estudio de las técnicas y sus adecuaciones constituyen una variable, pero (a nuestro modo de 

ver), existe una invariable: el criterio, único y preciso.

Finalmente, defendemos una adecuada alineación con aquellas sensibilidades que acerquen la 

técnica y las ciencias, a las humanidades; con el respecto que se le debe a la historia (a la que 

pertenece el patrimonio arquitectónico construido).

9. El factor interdisplinar

Kenneth Boulding, afirmaba que la interdisciplina no es opuesta a la disciplina. Para ello, hizo 

referencia a dos alternativas a la disciplina: la “indisciplina” y la “interdisciplina”, “...ambas 

importantes para la ciencia, el arte y la conducta.” Boulding alentó desde entonces el trabajo 

interdisciplinar y alertó sobre los peligros que implica romper el trabajo disciplinar y caer en un 

trabajo indisciplinado (poco riguroso).

Dichas reflexiones, muy fundamentadas, las convenimos y sirvieron de referente a la hora de 

establecer el equipo interdisciplinar, de acuerdo con los siguientes principios:

• El fruto de nuestra experiencia investigadora que ha sido siempre reforzada con la confluen-

cia de otras “sensibilidades”, con otras disciplinas.

• Entendemos –y creemos – que la suma de disciplinas bien dirigidas hace posible una inter-

vención digna.

• Somos conscientes de que en el carácter generalista de la producción arquitectónica se 

encuentra su propia complejidad, es decir, las limitaciones del arquitecto.

• Como profesores universitarios entendemos la necesidad de especialización que ya se ha 

venido estimulando desde numerosas universidades europeas y de todo el mundo. Pero una 

especialización planteada no tanto para eludir el campo multidisciplinar, sino, para mejo-

rarlo; incorporando a éste especialistas procedentes del propio sector de la arquitectura.
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10. El método

Al interesarnos por el “método” lo hacemos en singular (como también lo hicimos con el criterio) 

por entender que una única y brillante idea, es a un buen proyecto; como un único criterio, lo 

es a una buena intervención. Entendemos que no se trata de dogmas, son sentencias que hemos 

legado de la historia, son realidades y hechos constatables que hay que tener siempre 

presente.

Cada preexistencia tiene sus propias características específicas que condicionan el propio diseño 

metodológico al que se subordinarán, (ahora sí, en plural), las tecnologías o técnicas más ade-

cuadas a cada caso concreto.

Así pues, en coherencia con todo lo antedicho, se adjunta un resumen con las pautas de com-

portamiento seguidas durante el proceso de intervención:

• Selección de un equipo interdisciplinar con el concurso de especialistas de la Universidad 

Politécnica de Valencia.

• Doctrina de hacer prevalecer el criterio de conservación.

• Estudio y analítica, previas, antes de la intervención definitiva.

• Utilización de técnicas lo menos agresivas posible.

• Toma de datos y mapeo durante el proceso de ejecución.

• Respeto y puesta en valor de los estratos culturales hallados.

• Anteponer la consolidación frente a la restauración.

• Propuesta de redacción de un Plan Especial de Protección del conjunto monumental.

• Divulgación de los resultados.

11. Resumen del alcance de nuestra intervención

Trabajos preliminares

• Montaje de andamio.

• Tomas de datos complementarios.

• Extracción de muestras.

LA FÁBRICA REVESTIDA DEL PORTAL DE QUART Y SUS TORRES
Manuel Jesús Ramírez Blanco
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• Ensayos de laboratorio.

• Pruebas de limpieza “in situ”.

Obras de limpieza

• Sobre diversos soportes de fábrica de sillería.

• Sobre revestimientos continuos (revocos).

• Sobre la madera.

• Sobre elementos metálicos.

Obras de consolidación, mantenimiento y mejora de instalaciones

• Impermeabilización de las cubiertas.

• Adecuación de instalaciones eléctricas, fontanería, iluminación y otras adecuaciones fun-

cionales.

• Protección contra las humedades.

• Consolidación de la obra de fábrica de sillería y revocos.

• Consolidación de pinturas y otros estratos culturales.

• Protección contra ataques bióticos.

• Eliminación de revestimientos y pinturas, impropios.

• Eliminación de morteros de juntas, impropios.

• Obras de repristinación.
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 Valência no contexto geográfico

     

O rio como elemento regulador da urbe Estruturas urbanas do centro histórico

LA FÁBRICA REVESTIDA DEL PORTAL DE QUART Y SUS TORRES
Manuel Jesús Ramírez Blanco
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 Imagem da época – século XIV

 As Torres de Quart antes da intervenção – 2005
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 Imagem interior

     

Um alçado das Torres de Quart Pormenor da parte superior

LA FÁBRICA REVESTIDA DEL PORTAL DE QUART Y SUS TORRES
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 Pormenor

     

À procura de tonalidades Imagem após intervenção
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 Pormenor de acabamento  

    

 A luz acusando os claro-escuros Pormenor de acabamento

LA FÁBRICA REVESTIDA DEL PORTAL DE QUART Y SUS TORRES
Manuel Jesús Ramírez Blanco
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Mariana Rodrigues Morgado Soares Pedroso

PERCURSO PROFISSIONAL

• Arquitecta inscrita da Ordem dos Arquitectos Portugueses, com o nº 13 239

• Actividade profissional exercida no atelier RISCO/ Manuel Salgado, desde Janeiro de 2004

• Estágio profissional (Junho de 2004 – Junho 2005), no atelier RISCO, sob orientação do arquitecto 
Manuel Salgado

PERCURSO ACADÉMICO

• Monitora da cadeira de Arquitectura da Licenciatura de Engenharia Civil, no Instituto Superior Técnico, 
desde o ano lectivo 2004-2005

• Mestrado em Recuperação e Conservação do Património Construído, no IST (período curricular termi-
nado em Julho 2005 com média de 15 valores, tese a entregar em Abril de 2007)

• Licenciatura em Arquitectura (1998-2003), no IST – Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica 
de Lisboa, com média de 14 valores

2003 – 5º ano – Projecto final de arquitectura: Freeform Architecture – Projecto de colaboração 
com o M.I.T. (Massachussets Institute of Technology, USA), Prof. J.Pinto Duarte, IST. Classificação 
final 18/ 20

2002 – 4º ano – concluído na Facoltà di Architettura Leonardo, Politecnico di Milano, em Programa 
Erasmus. Classificação final 28/ 30

COMUNICAÇÕES/ PUBLICAÇÕES

• Comunicação proferida na Conferência / Jornadas do Estuque, Universidade Católica do Porto, Outubro 
de 2006, intitulada “Reabilitação de edifícios com valores patrimoniais – a intervenção no Palácio 
Rodrigues de Matos”.

PESQUISA/ FORMAÇÃO PROFISSIONAL

• Participação na Bienal ExperimentaDesign, 2003, Projecto final de 5º ano apresentado na esposição 
S*Cool.

• Participação em Workshop de Arquitectura, Mendrisio, Suíça, 2002

• Concurso para estudantes “Ephemeral Architecture, Tavira”, IST, 2001, 3º class. IST.

• Seminário “Permorming the City”, 2001, Porto, Portugal
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Reabilitação de edifícios com valor 
patrimonial – a intervenção no Palacete 
Rodrigues de Matos

Mariana Rodrigues Morgado Soares Pedroso

A comunicação “Reabilitação de Edifícios com valor patrimonial – a intervenção no palacete 

Rodrigues de Matos” apresentada no 1º seminário “A presença do Estuque em Portugal” reproduz 

um estudo realizado sobre o “habitar em edifícios antigos1”, especificamente, habitações pala-

cianas do século XVIII em Lisboa, procurando a melhor forma de adaptar funcionalmente estas 

tipologias às necessidades actuais, através de uma reabilitação exemplar. Pretende reabilitar-se 

o corpo edificado original – casa apalaçada – sendo sempre necessária uma adaptação funcional 

da estrutura preexistente que é, na maioria dos casos, reconvertida de habitação unifamiliar em 

habitação colectiva.

Pretendem identificar-se boas práticas de projecto e de actuação, que guiem uma intervenção 

bem sucedida, quer ao nível da obra quer da posterior classificação e manutenção dos edifícios. 

Os principais objectivos são:

• explorar a capacidade de adaptação da habitação palaciana às exigências funcionais do ha-

bitar contemporâneo, propondo processos de actuação e metodologias através de um caso 

de estudo;

• aprofundar os conhecimentos sobre a habitação palaciana do século XVIII construída em 

Lisboa, ao nível das origens morfológicas, estratégias espaciais e construtivas, de modo a 

permitir a sua caracterização tipo-morfológica.

Na cidade de Lisboa, do parque edificado existente apenas 18,3% são edifícios anteriores a 19192, 

correspondendo a uma pequena parte do total de edifícios construídos. Para garantir a preservação 

da memória da cidade é imprescindível proceder-se à recuperação deste património, tornando 

obrigatórias acções de reabilitação e manutenção, evitando assim a substituição deste parque 

edificado por edifícios novos ou a sua colmatação por uma periferia desqualificada.

1 Sobre “edifício antigo,” segue-se a definição de Appleton (2003) “(…)é aquele que foi construído antes do advento do betão armado como 
material estrutural dominante, ou seja, antes do aparecimento do cimento Portland, recorrendo portanto a materiais e tecnologias tradicionais 
para a construção dos diferentes elementos constitutivos (…)”.

2 De um universo de 56 178 edifícios existentes, 18,3% são anteriores a 1919, 23,7% são anteriores a 1945 e 22% são anteriores a 1960 (Censo, 
2001). Não existem dados estatísticos que permitam distinguir dentro do universo de edifícios anteriores a 1919, quais são os do século XVIII.
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As dinâmicas urbanas contemporâneas evidenciam uma procura de habitações em área centrais 

das cidades por segmentos da população com maior poder económico, contrariando a tendência 

ocorrida em décadas anteriores de preferência por zonas periféricas. No caso particular da AML 

assiste-se a uma tendência de “regresso ao centro” da cidade, e tal levará necessariamente a uma 

reabilitação dessas zonas da cidade. O facto desta procura ser feita sobretudo pelo segmento 

médio-alto da população, influencia o género de obra, as zonas da cidade e o tipo de edifício 

escolhidos para reabilitar. Daí resulta uma crescente procura de edifícios com valores patrimoniais 

e artísticos, áreas generosas e boa localização. O estudo procura identificar esses edifícios, e 

através de um caso de estudo estabelecer as boas práticas de projecto.

Hoje em dia, deve fazer-se uma aproximação mais conscienciosa aos edifícios antigos, procurando 

preservar-se valores e memórias em franco desaparecimento devido ao ritmo acelerado de cresci-

mento mundial. A reabilitação tem vantagens do ponto de vista social, cultural e económico, 

permitindo preservar a identidade de uma cidade e da sua população, preservar os valores artís-

ticos, arquitectónicos, arqueológicos e documentais, e tirar partido de recursos já construídos, 

poupando energia e custos de demolição e construção nova.

Palacete Rodrigues de Matos

O caso de estudo exemplifica a reabilitação de uma habitação palaciana cuja morfologia hoje 

conhecida remete para o segundo quartel do século XVIII, e cujas raízes remontam ao início do 

século XVII. Foi recuperado para fins habitacionais e conserva valores artísticos de várias épocas, 

que exigiram trabalho especializado de técnicos restauradores. É um exemplo no panorama lisboeta 

de exercícios deste género, pretendendo-se que sirva como projecto-piloto para intervenções 

semelhantes em muitos aspectos.

Situa-se na Rua de São José, troço inicial do antigo Caminho para Benfica, identificado desde o 

século XVI como um dos caminhos que saía da cidade para norte, começando nas Portas de Santo 

Antão (da muralha Fernandina) e prolongando-se até Carnide. Neste caminho para os arrabaldes 

da cidade foram crescendo vários palácios (dos Condes Redondo, Santa Marta, Condes de Sarzêdas) 

e conventos (da Anunciada, Santa Marta, Santa Joana, Andaluz), sendo portanto um local apra-

zível para mercadores e burgueses mandarem construir as suas casas.



~  275  ~

A zona do caso de estudo começou a ser urbanizada logo que a cidade cresceu para as colinas e 

caminhos a norte, fora das muralhas fernandinas, no período dos Descobrimentos. Desde o século 

XVI que existe a Rua de São José, e nos lotes adjacentes a esse eixo foram-se edificando pro-

priedades privadas, civis e religiosas. Neste caminho para os arrabaldes da cidade foram crescendo 

vários palácios (dos Condes Redondo, Santa Marta, Condes de Sarzêdas) e conventos (da Anun-

ciada, Santa Marta, Santa Joana, Andaluz), sendo portanto um local aprazível para mercadores e 

burgueses mandarem construir as suas casas.

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM VALOR PATRIMONIAL – A INTERVENÇÃO NO PALACETE RODRIGUES DE MATOS
Mariana Rodrigues Morgado Soares Pedroso
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 Trecho da planta de Lisboa, de Jorge Bráunio,  
 final século XVI

Como se vê na Carta Topográfica da Cidade de Lisboa compreendida entre barreiras…de Duarte 

Fava, primeira planta topográfica rigorosa de Lisboa, levantada em 1807, já se encontra edificado 

o lote do caso de estudo. Nas plantas de Folque a referida área poucas alterações tem, como 

aliás quase todo o desenho da cidade. “As plantas de Fava e a de Folque, bem diferentes nas téc-

nicas de representação cartográficas, mostram-nos praticamente a mesma cidade de Lisboa, com 

pontuais alterações da sua fisionomia (…)”.3 A grande alteração na fisionomia da paisagem cir-

cundante à Rua de São José é a inauguração do Passeio Público de Reinaldo Manuel em 1771, e 

posteriormente a sua demolição e abertura da Avenida da Liberdade em 1879, que levou à expro-

priação de terrenos nas franjas deste novo boulevard, o que modificou alguns lotes do lado poente 

da Rua de São José (não afectando directamente o caso de estudo). Em ambas estas plantas 

(Fava e Folque) aparece representado o Passeio Público, e a Praça do Salitre, também desaparecida 

para se abrir a Avenida.

3 In Ana Cristina Leite, “Lisboa 1670-1991 A cidade na cartografia” p. 36, in “Cartografia de Lisboa Séculos XVII a XX” catálogo da exposição, 
coord. J.Flores et al, ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, no âmbito do XVII Congresso Internacional 
de História da Cartografia, Museu da Cidade, Lisboa, 1997.
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 Mapa de Lisboa por Duarte Fava, 1807

 Mapa de Lisboa por Filipe Folque, 1856-58

Dos levantamentos feitos entre 1904-1911, obteve-se uma planta rigorosa da cidade, encomendada 

pela CML e dirigida por Silva Pinto, dividida em 249 trechos topográficos. É na planta 10-H que 

podemos observar a zona de estudo, já bastante diferente das plantas anteriores, com a introdução 

da Avenida da Liberdade a poente da Rua de São José, desenho que não aparecia antes.

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM VALOR PATRIMONIAL – A INTERVENÇÃO NO PALACETE RODRIGUES DE MATOS
Mariana Rodrigues Morgado Soares Pedroso
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 Planta levantada por Silva Pinto, CML, 1904-1911

Esta rua insere-se na freguesia de São José, hoje com um total de 543 edifícios, dos quais 36% 

são anteriores a 1919 e 40% são anteriores a 1945. Está dentro das dez freguesias com maior 

percentagem de edifícios anteriores a 19194.

O núcleo primitivo do edifício engloba a casa de D. Guiomar da Gama, dos fins do século XVI e 

a travessa contígua, aforada em 1610 por Manuel Rodrigues de Matos, que era um cristão-novo 

e mercador endinheirado. Posteriormente os seus filhos e netos, foram os responsáveis pelas 

ampliações das várias casas que foram crescendo nesse lote. Entre 1670 e 1698 foram incorporadas 

umas pequenas casas contíguas, também adquiridas por Rodrigues de Matos. Crê-se que os pro-

gramas decorativos hoje existentes advenham de uma encomenda feita por José Francisco 

Braamcamp de Almeida Castelo Branco embelezando o palacete ao seu gosto nos vinte e um anos 

que o edifício esteve sob sua posse, existindo registos da existência da capela por altura do 

baptismo de suas filhas5. O palacete vai mudando de mãos até ficar na posse de José de Azeredo 

Perdigão, em 1944, que mantém como inquilino o Centro de Assistência dos CTT, até ao presente 

século. Passa para as mãos de Francisco Ravarra Cary, que o vende em 2005 aos actuais proprie-

tários – EcoPresente Gestão de Imóveis S.A, responsáveis pela reabilitação apresentada nesta 

comunicação.

4 Dez freguesias com maior percentagem de edifícios anteriores a 1919: Madalena – 84%; Encarnação – 80%; S. Miguel – 79%; Mártires – 75%; 
Castelo 55%; Pena – 48%, Prazeres – 48%; Graça – 38%; S. José – 36%; Sto. Estêvão – 35% (CENSOS, 2001).

5 “Adquiriu o palácio, a que nos vimos referindo, por ocasião do seu casamento com D. Maria Antónia da Silva Franco Moura, e nele nasceram as 
suas duas filhas: D. Maria Clara e D. Maria Inácia, ambas baptizadas no oratório da casa.” in G. Ferreira, Três Palácios dos Correios na Rua de São 
José, Lisboa, Sociedade Astoria, 1953, p. 114.
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Entre os vários valores históricos que interessam preservar neste edifício, destacam-se os estuques 

da Escola de Lisboa, as pinturas de fingidos existentes ao longo das divisões de todo o piso nobre 

e fachada, os painéis de azulejaria, (na sua maioria do séc. XVIII, alguns do século XVII), e a 

decoração da capela, onde se inclui um retábulo, com uma pintura religiosa, a óleo sobre madeira, 

do século XVI. Esta reabilitação tem uma componente pedagógica importante, pois este edifício 

inserir-se-á na rota cultural/artística do Museu do Estuque, como Centro Interpretativo da Rota 

dos Estuques em Lisboa.

 Sala 4 estações

 Sala camafeus

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM VALOR PATRIMONIAL – A INTERVENÇÃO NO PALACETE RODRIGUES DE MATOS
Mariana Rodrigues Morgado Soares Pedroso
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Conceito fundamental que orienta a presente reabilitação é a garantia de resolução de anomalias 

construtivas, ambientais e espaciais, assim como introdução de melhorias através da modernização 

das instalações e equipamentos existentes, tornando o edifício apto para a reutilização de acordo 

com os padrões modernos de conforto, sem adulterar o tecido histórico existente. A intervenção 

foi feita com extremo cuidado procurando fazer o mínimo de alterações possíveis no edifício, 

registando passo a passo as escolhas e documentando fotograficamente todas as descobertas e 

restauros efectuados.
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A salvaguarda, para as gerações vindouras, de um património arquitectónico de valor é um dos 

fios condutores desta intervenção. Destacando-se a constante colaboração entre técnicos-

-restauradores e projectistas, da qual são fruto decisões cuidadas e ponderadas, considerando 

ambas as visões antes da deliberação final sobre como intervir em cada situação.

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS COM VALOR PATRIMONIAL – A INTERVENÇÃO NO PALACETE RODRIGUES DE MATOS
Mariana Rodrigues Morgado Soares Pedroso
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Luís Miguel Paiva Pena Figueiredo

CURRICULUM ACADÉMICO

• Licenciatura pela Universidade Técnica de Lisboa (1992)

• Formação avançada em Conservação e Restauro de Bens Culturais: “Conhecimento e Conservação dos Bronzes Artísticos 
Monumentais Expostos à Intempérie”, pelo Instituto Andaluz do Património Histórico (2000)

• Pós-graduado em Gestão do Património Cultural pela Escola das Artes da Universidade Católica – Pólo do Porto 
(2006)

• Encontra-se na fase final do Mestrado em Gestão do Património Cultural pela Escola das Artes da Universidade Católica 
– Pólo do Porto (a apresentar durante o ano em curso)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

• Ingressa na A. Ludgero Castro, Lda (1994). Desenvolve trabalho de gestão de intervenções de conservação e restauro 
para o Grupo de Gestão de Conservação e Restauro. Actualmente é o responsável pela Gestão do grupo de Gestão de 
Conservação e Restauro da empresa. No âmbito desta colaboração desenvolveu a gestão de trabalhos de conservação 
e restauro e de projecto de conservação e restauro. Trabalho a destacar: Conservação e Restauro do Teatro Nacional 
de S. João, Capela de Agramonte e Prado do Repouso, Palácio do Freixo, Palacete Boaventura Sousa Santos (Maristas), 
Palácio Pombal, Capela das Barrocas, Matriz de Vouzela, Palacete da Viscondessa Santiago Lobão, Teatro Ribeiro da 
Conceição e Palácio de Estói (ambos a decorrer).

• Possui experiência na organização e no estabelecimento de projecto de Conservação e Restauro e Gestão de Património 
Artístico.

• Experiência como seminarista a Convite da ESAP (Escola Superior Artística do Porto) no âmbito do Curso Superior de 
Arquitectura (2003). Experiência como seminarista a Convite da Universidade Católica Portuguesa (Escola Das Artes 
– Pólo do Porto – 2004) no âmbito da Pós – Graduação em Gestão do Património Cultural, subordinado ao tema 
“Conservação e Restauro de Bens Culturais”.

• Integra a equipa do projecto Museu do Estuque (Grupo de gestão).

• Possui experiência em consultadoria áreas de reabilitação do património e conservação e restauro do património 
móvel e integrado.

• Colaborador da Revista Pedra e Cal.
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A Gestão de uma Colecção  
de Estuque Artístico: a Colecção Baganha 
como ponto de partida à fruição cultural  
do estuque artístico

Luís Miguel Paiva Pena Figueiredo

Introdução

O desenvolvimento do Mestrado de Gestão do Património Cultural da Escola das Artes da Universi-

dade Católica Portuguesa, levou-me a desvendar um objecto de grande familiaridade por razões 

de trabalho: o estuque artístico. Um longo ano de trabalho de pós graduação, que se concentrou 

em pesquisa à volta do património em questão, permitiu-me concluir que o mesmo se encontra 

esquecido e subvalorizado face a um conjunto de parâmetros que, como mais tarde teremos a 

oportunidade de aferir, o podem estabelecer como um recurso patrimonial a desenvolver e gerir.

Assim, aqui vamos abordar a gestão do património artístico e recurso patrimonial pouco divulgado: 

a escultura decorativa em estuque artístico. Esta leitura sustenta-se na existência de um impor-

tante espólio de escultura decorativa no Norte de Portugal, a Colecção Baganha. Recurso esquecido 

em virtude da desvalorização que este tipo de arte sofreu durante o século XIX e XX, importa a 

sua revalorização face às exigências de uma sociedade globalizada e descaracterizada. As novas 

enunciações de património cultural pela UNESCO, integram a memória, a salvaguarda, actualização 
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e preservação. Salientam o papel e interesse que a sociedade civil, pode e deve ter, como instru-

mento de mobilização para os valores culturais.

O entendimento destes factos leva-nos a elaborar a presente comunicação. Neste contexto, há 

que analisar problemáticas, perspectivas e estratégias metodológicas que se possam configurar 

como novas atitudes para a gestão desta colecção, a partir de exemplos, atitudes semelhantes e 

que já se verifiquem e confirmem na nossa sociedade.

Razões para escolha do tema

• A arte do estuque em Portugal

Ao recuar no tempo, apercebemo-nos que os revestimentos em estuque estão intimamente ligados 

à arte milenar de revestimentos em cal aérea. Desde o Neolítico que se conhece o uso do gesso 

que, daí em diante, passa a ser o suporte, matéria-prima e razão para o desenvolvimento de téc-

nicas para povos como os egípcios, gregos e romanos. O revestimento de suportes parietais é o 

principal uso que lhe é dado.

O império Romano foi decisivo para expansão das artes tradicionais de revestimento em estuque 

e artes complementares e integradas1. Entre a civilização Romana e a Idade Média, são muito 

reduzidos os registos deste tipo de revestimentos em corpos arquitectónicos (elementos integrados 

ou móveis).

Na Península Ibérica, o período que medeia o fim do império Romano e a instalação da nação 

árabe é rico em invasões de povos bárbaros. No entanto, com a formação da almejada “nação 

árabe”2 (‘umma), torna-se natural e determinante a influência árabe em Portugal e na vizinha 

Espanha. Até este momento, guardam-se vestígios desta expressão e desta influência. A falta de 

exemplos que, actualmente, graças a escavações arqueológicas se começam a evidenciar, podem 

ser explicados por factores e condicionantes:

• Portugal não é um país rico em depósitos minerais de sulfato de cálcio (gesso), portanto, 

sempre existiu uma escassez de matéria-prima.

• A tradição cultural e artística sempre assentou fortemente na riqueza em madeira.

• A fragilidade e resistência reduzida do gesso face a condições de adversas associadas à de-

gradação dos corpos edificados.

1 Vitrúvio deixa um tratado de construção, De Architectura, herança notável recebido pela civilização Europeia.
2 Tem início em 622,e o seu auge ocorre com a chegada dos muçulmanos à Península Ibérica e com o domínio da província da Andaluzia (Al 

Andaluz), em 711.
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• A constante afectação do Sul do país por frequentes terramotos, que conduziu ao desapare-

cimento de exemplares edificados3.

• A reconquista cristã que faz com que os Cruzados sejam incitados a combater pela fé Cristã: 

há uma total liberdade para pilhar, massacrar e arrasar de forma a não existirem vestígios 

desses povos pagãos.

Apesar disto, a evolução histórica das artes do estuque, no contexto social e artístico, não se 

deu e, até ao século XVI, é um elemento praticamente desconhecido. Regista-se uma ausência 

de material que explique a manifestação e, inclusive, a evolução destas expressões artísticas. 

Possivelmente, a mesma pode não ter existido, até porque a exteriorização artística, e não só, 

de acordo com o que se verifica ao longo da nossa história, está intimamente associada ao 

acompanhamento dos acontecimentos culturais em países estrangeiros, através de portugueses 

que permaneceram temporariamente no exterior, ou de estrangeiros que vieram ou com perma-

nência em Portugal. Assim, Tal como referido por Couto (2004), as transformações operadas em 

Lisboa, e no país, durante os reinados de D, Manuel I e D. João III, estão bem patentes no ditado 

do século XVI: “Quem não viu Lisboa não viu Portugal”. Com a expansão marítima e os seus pro-

ventos, financiaram-se grandes empreendimentos acompanhados de amplos movimentos culturais. 

Esses movimentos, em termos de estuques, trazem as primeiras referências que vêem de Tomar.

 Fig. 1 Tecto da Charola do convento de Cristo (Tomar)

A reflexão estética na renascença Portuguesa tem uma referência incontornável: Francisco de Holanda. 

Em 1537 parte para Roma no âmbito da política cultural de D. João III que tanto estimulou a pre-

sença de bolseiros portugueses nos maiores centros da cultura europeia da época. Em Roma, Francisco 

3 Tal como referido por Couto (2004), os testemunhos de grandes tremores de terra remontam ao século XIII. Em 1290, durante o reinado de 
D. Dinis a destruição e a mortandade assumiram proporções gigantescas. Há muitos registos de sismos intensos e com grande acção destrutiva 
em1318, 1321, 1334 e 1337. Vários entre 1346 e 1347, em 1356 e entre 1366 e 1395. Vd. COUTO, Dejanirah – História de Lisboa. Lisboa: Edições 
Gótica, 2004. p. 31.

A GESTÃO DE UMA COLECÇÃO DE ESTUQUE ARTÍSTICO: A COLECÇÃO BAGANHA COMO PONTO DE PARTIDA À FRUIÇÃO CULTURAL DO ESTUQUE ARTÍSTICO
Luís Miguel Paiva Pena Figueiredo
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de Holanda, faz uma referência entusiástica á volta da descoberta de estuques em escavações da 

época da civilização Romana4. Certamente que, com a sua vinda para Portugal transporta um con-

junto de influências e registos que acabam por se manifestar no seu retorno a Portugal. Assim, 

possivelmente que a decoração estucada e esgrafitada, presenças subconscientes de uma herança 

árabe, torna a entrar na Península Ibérica no século XVI, vinda do Renascimento Italiano.

  

Fig. 2 e 3 Tecto da nave da igreja e claustro do convento da Saudação  
em Montemor–o-Novo

4 Vd. MORAES MELLO, M. . Tectos Barrocos em Évora. Évora: Casa do Sul edições. 2004. p. 38.
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A Contra-Reforma, com a necessidade de evidenciar a presença divina recorre sistematicamente 

ao poder. A retórica plástica multiplica as cenas onde o sagrado e o divino interrompem a ordem 

do mundo. “Todos os recursos da perspectiva são postos em prática para criar um espaço imagi-

nário habitado pela ficção e destino”5. Desta forma, no século XVIII o estuque ornamental impõe-se 

como material e técnica de eleição, perante a necessidade de criar arquitecturas ilusionistas e 

virtuais, que tão bem satisfazem as necessidades da época das luzes.

 Fig. 4 e 5 Tecto da sala D. João V do palácio do Freixo  
 (Porto) e pormenor do mesmo

Neste século, e quase que em paralelo, a cidade do Porto e de Lisboa desenvolvem a produção 

de estuque artístico em larga escala onde, respectivamente, Niccolò Nasoni e Giovanni Grossi 

satisfazem as necessidades de uma sociedade sedenta de uma nova e inovadora leitura do espaço. 

Particularmente no porto onde Nasoni chega com uma linguagem completamente inovadora e 

recente, o rocaille bolonhês ou, mais especificamente, o barochetto6.

5 « Toutes les ressources de la perspective son mises en oeuvre pour créer un espace imaginaire, une profondeur habitée par la fiction et le 
destin «.Vd STAROBINSKI, J. . L´invention De La Liberté. 2ª ed. Genève: Editions d´Art Albert Skira S. A. , 1987 p. 106.

6 O barochetto é uma versão especifica do rocaille produzida por Bolonha; neste momento e já durante todo o Barroco que esta cidade se assume 
como um dos principais centros de divulgação artística da Europa. Vd. RAGGI, G. – A Formação Bolonhesa de Niccolò Nasoni: algumas antecipações. 
Lisboa: Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. p. 33-40.

A GESTÃO DE UMA COLECÇÃO DE ESTUQUE ARTÍSTICO: A COLECÇÃO BAGANHA COMO PONTO DE PARTIDA À FRUIÇÃO CULTURAL DO ESTUQUE ARTÍSTICO
Luís Miguel Paiva Pena Figueiredo
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Fig. 6 Tecto da escadaria do Paço Episcopal (Porto)

     

Fig. 7 Paredes da Capela do Santíssimo da Sé do Porto (também conhecida como Capela da Prata)
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 Fig. 8 Pormenor do tecto da Capela do Santíssimo da Sé do Porto  
 (também conhecida como Capela da Prata)

 Fig. 9 Tecto de sala do Museu de Lamego

Imediatamente ao rocaille segue-se o neoclássico. Esta expressão generaliza-se pela Europa e 

manifesta-se com grande intensidade no Norte de Portugal, devido á presença da feitoria inglesa 

e da influência da colónia inglesa na cidade. Tal como referido por Vasconcelos (1966), a influ-

ência da cidade Londrina e do período georgiano tem um reflexo imediato na arquitectura. Fruto 

da acção directa do Cônsul de Inglaterra e arquitecto, John Whitehead, que colaborou intensa-

mente nas campanhas de remodelação da cidade promovida pelos Almadas, a imagem da cidade 

sofre uma modificação profunda. Esta alteração também recai nas artes decorativas.
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 Fig. 10a e 10b Sacristia da Igreja dos Grilos (Porto) e pormenor das Paredes

 Fig. 11 Feitoria Inglesa
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Fig. 12 e 13 Capela do Cemitério do Prado do Repouso (durante o restauro) e pormenor (Porto)

        

Fig. 14 Pormenor da Capela do Cemitério  
do Prado do Repouso (Porto)

Fig. 15 Sala do Palácio dos condes do Bolhão (Porto)
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Em pleno oitocentos estamos perante uma sociedade burguesa, endinheirada, associada à capa-

cidade comercial gerada e promovida após o arranque da revolução industrial, ainda no século 

XVIII. A arte estucada apresenta-se de acordo com as exigências desta sociedade que pretende 

evidenciar a forma de estar e demonstrar a sua capacidade empreendedora através de um retorno 

de valores artísticos passados, e que afirmam através do seu património imobilizado7.

 Fig. 16 e 17 Pormenores de tecto em palacete de brasileiro

7 Vd. COTRIM, H. – Reabilitação de Estuques Antigos. Lisboa: Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa, 2004. p. 67.
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 Fig. 18 e 19 Clarabóia e pormenor da ornamentação. Casa particular (Porto – Rua Miguel Bombarda)

De acordo com Vasconcelos (1991), é no século XIX que os estucadores atingem o estatuto de mes-

tres. Tudo isso sucede no contexto da construção do Palácio da Pena pelo Rei D. Fernando II.8

     

 Fig. 20 Salão nobre do palácio da Pena (Sintra) Fig. 21 Sala árabe do Palácio da Bolsa (Porto)

8 De origem bávara, onde desde sempre esteve bem implantada a arte do estuque, D. Fernando revela-se um mecenas e protector da arte do 
estuque. Colabora intensamente nos estuques do palácio com a família Meira, fornecedores da Coroa. A colaboração chega ao extremo de o 
próprio Rei ser o responsável pela compra dos chapéus dos estucadores, ditos de “carteira”, tal como referido por Meira (1945). O apreço do 
Rei-Artista pelos seus colaboradores da Pena, levou-o a conceder a Domingos Meira a condecoração da Ordem de Cristo. Vd. VASCONCELOS, F. 
– Os Estuques do Porto. Porto. Câmara Municipal do Porto, Departamento de Museus e Património Cultural. 1997. p. 54.
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Fig. 22 Sala árabe em casa particular (Porto – Campanha)

Nesta época de ecletismos e revivalismos, as necessidades sociais de certos grupos permitem o 

desenvolvimento dos processos de mecanização e de reprodução, para satisfação de uma clientela 

burguesa endinheirada.

No entanto, se este período traz um novo apogeu desta arte, também transporta consigo os pri-

meiros sinais de uma extinção9. A nova sociedade que se avizinha, traz consigo um contexto 

nacionalista que vai entrar pelo século XX. Este, associado às ideias da identidade histórica do 

9 Historiadores e intelectuais do século XIX, tais como Garret, Oliveira Martins, Antero de Quental e Alexandre Herculano, conotaram as expressões 
artísticas do XVIII, com sinais de decadência. O reinado de D. João V ficou conotado com a decadência, assim como tudo o que lhe estava 
directamente associado como, por exemplo, a arte do estuque. Vd. PEREIRA, J. F. . Arquitectura Barroca em Portugal. 2.ª ed. Lisboa: Instituto 
de Cultura e Língua Portuguesa, 1992.
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Estado Novo, aceleraram o completo desinteresse pela decoração estucada, para além de que a 

associaram a fenómenos de mau gosto e de desconforto social.

 Fig. 23 Escadaria Palácio Silva Amado (Lisboa)

No início do século XX destacam-se as exuberantes criações em estuque “Arte Nova”. Com o Deco 

ocorre o término estilístico da arte do estuque. Neste período os exemplos são transportados em 

grande escala para a arquitectura de exterior.

 Fig. 24 Tecto Arte Nova da Casa Barbot (Vila Nova de Gaia)

De acordo com as declarações de Siza Vieira e Fernando Pernes a Vítor Pinto Basto10, os cursos 

de arquitectura e de artes plásticas estavam interligados através de uma disciplina “Integração 

das Artes” que era comum aos cursos de pintura, escultura e arquitectura. Por outro lado, até 

10 Vd. BASTO, V. P.. Valores esquecidos da arquitectura portuense. Jornal de Notícias. ISSN 0874 – 1352. (2 Nov. 1994.). p. 7.
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aos anos 50 era obrigatória que nos edifícios públicos fosse reservada uma verba destinada 

ao embelezamento dos imóveis. “Eram os tempos em que se apostava na democratização da 

arte”11. No entanto a mudança radical de valores artísticos que entretanto se processa na 

Europa, a afirmação crescente da Arquitectura como Arte individualizada, a separação definitiva 

da Escola Superior de Belas Artes da Faculdade de Arquitectura promovem um esquecer e um 

desvanecer destas correntes artísticas. Este equívoco herdado do Modernismo, que declara a 

necessidade de uma estética anti-ornamental, assume contornos de um verdadeiro dogma. 

O conceito foi enunciado em 1908 pelo arquitecto vienense Adolf Loos na revista Das Andere. 

Loos não tem pretensões de criar um “estilo” e a sua postura é sobretudo social; Loos desen-

volve a ideia de que o ornamento diminui a categoria das obras, na medida em que o seu 

custo devia ser investido na qualidade dos materiais; por outro lado, o ornamento gera assi-

metrias sociais, ao permitir a manutenção de um trabalho artesanal mal pago em relação a 

outras profissões12.

Por outro lado, diminuição da capacidade económica dos mandatários de trabalhos, assim como 

a criação de uma filosofia de construção de rendimento, promove o decaimento gradual das ofi-

cinas e o estuque desaparece com o Modernismo. Tal como referido por Cotrim (2004), este 

movimento fez perder o papel decorativo do estuque e de outros revestimentos, passando exclu-

sivamente a funcionar como solução de plano liso.

A perda deste interesse, a falta mandatários, a perda de mão-de-obra tradicional, a falta de 

conhecimento e de divulgação das técnicas tradicionais em contraponto à acção conjunta da 

indústria do cimento e da construção civil, leva ao desfecho que se verificou até ao fim da década 

de oitenta do século XX:

a) a eliminação das artes do estuque no prisma da concepção e criação,

b) o quase desaparecimento de mão de obra especializada e dos trabalhos de conservação e 

restauro do património integrado.

• A colecção da Oficina Baganha.

Presente no inventário do Museu Nacional Soares dos Reis, a colecção oficina Baganh reúne cerca 

de quatro mil peças com origem na actividade da oficina com o mesmo nome. É doado em 1983 

pelo derradeiro proprietário – Domingos Enes Baganha.

11 Vd. IDEM – Ibidem.
12 Esta situação também tem de ser vista e integrada numa Viena de há cem anos atrás, onde também ocorre o culminar do combate contra as 

formas clássicas e académicas.
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 Fig. 25 e 26 Vaso e desenho do espólio Baganha

É caracterizada por uma fértil colaboração com arquitectos e escultores da época, e tem uma 

participação determinante na execução e na formação dos ambientes da última metade do XIX e 

princípio do XX da cidade do Porto.

Assim, a colecção e oficina atestam a evolução estilística do estuque artístico nas áreas urbanas, 

ajudam ao entendimento do desenvolvimento e da orgânica dos ateliers/oficinas dos meados do 

XIX e princípios do XX, e possibilitam o entendimento de modos e vivências da sociedade, através 

das manifestações na arquitectura e em ambientes exteriores e interiores.

    

  Fig. 27 e 28 Carta do arquitecto Oliveira Ferreira e foto de mísula  
(presente no espólio e semelhante à desenhada na carta)
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• A noção de património

A noção de património afastou-se definitivamente da matriz original do monumento histórico; 

abrange as mais diversificadas manifestações culturais, desde as de suporte natural às intangíveis. 

Reconhece-se a sua aptidão de representar valores e necessidades que estabelecem vínculos entre 

o presente e o passado.

Assim, fornecem uma lógica a um mundo em constante transformação e destacam o que de especifico 

tem cada grupo, validando a sua afirmação como entidade única, original e autónoma.

• A cidade.

A leitura da cidade não pode ser vista apenas como o produto da construção e da arquitectura. 

Há todo um conjunto de artes, que em dada época se poderiam chamar de integradas, que também 

concorrem para estabelecer a realidade visível da cidade.

Em Portugal, durante o século XX, ocorre uma ruptura definitiva entre as técnicas urbanas e as 

técnicas artesanais, intimamente relacionada com um sistema da economia e da estrutura social. 

Perante um mundo globalizado, a existência das técnicas de construção tradicional e das artes 

integradas que eram aplicadas em maior ou menor escala, de acordo com a capacidade económica 

do mandatário do trabalho, estão num processo de desaparecimento e perda eminente.

A conjunção destas três razões permite pensar que o património estuque artístico, ao ser usado 

como um valor social, desenvolve-se em conjunto com uma nova ideia da história e direcciona-se 

para os factos inerentes ao quotidiano das pessoas.

Esta temática tem o potencial de ser adaptada, funcionar como recurso e usado na evidência das 

especificidades da sociedade; anuncia a história de uma zona, região, povo e ambientes onde se 

particularizam necessidades e interesses.

Neste contexto, o espólio da oficina Baganha estende-se num processo dinâmico à cidade. Esta é 

detentora de uma herança da arte da escultura decorativa em estuque, quer de interior, quer de 

exterior que, para além de poder ser atribuída à família Baganha, pode ainda ser decomposta num 

numeroso conjunto de artistas, artesãos, desde conhecidos como os Ramos e os Meiras, até aos 

simples anónimos. Este património integrado e vivo dentro da própria cidade, exposto e escondido 

em imóveis públicos e privados, é determinante para a identidade, que também se sintetiza no 

lugar que habitamos. À semelhança dos monumentos, acabam por comunicar imaginabilidade.

Com esta qualidade, estes pequenos mas grandes episódios urbanos, demonstram um potencial 

e uma capacidade para evocar uma imagem forte em quem observa, e que concorre para a salva-

guarda da memória da cidade.
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A colecção é uma herança cultural com uma valia inultrapassável: permite a caracterização de 

técnicas e movimentos artísticos, mas também do contexto social, económico e até industrial de 

um dado período. 

É um conjunto com capacidade identitária, com capacidade de evocar modos de construir e habitar 

de um determinado período, associados a grupos sociais, contextos arquitectónicos e tecnológicos.

Assim, podemos esquematizar esta relação por via de um diagrama:

Fig. 29 Diagrama de processo cíclico colecção  
Baganha /Cidade/Memória

Em resultado da combinação do património material colecção Baganha, colecção imobilizada na 

cidade e património imaterial, formatam-se ambientes urbanos e características de imaginabilidade. 

Se, por um lado, estes potenciam a gestão criativa deste património e o desenvolvimento de pro-

jectos transversais, com capacidade para assimilar novos conteúdos e reestruturar os consolidados, 

por outro, facultam a capacidade de integrar novos conceitos de sustentabilidade e podem ajudar 

à formatação, reordenamento do território e à criação de valores de qualidade de vida.

Actualmente, estamos perante um ciclo económico e cultural que evidência:

• Uma sociedade de ócio e lazer com crescente vontade de fruição cultural, que faz com que o 

património se possa assumir como uma locomotiva activa ou potencial da economia regio-

nal e local.

• O binómio cultura e cidade adoptam uma dualidade complementar; uma oferece à outra 

matéria para se regenerar e transformar.

• O turismo como uma ponte de comunicação entre diferentes identidades, espaços e cul-

turas.

A GESTÃO DE UMA COLECÇÃO DE ESTUQUE ARTÍSTICO: A COLECÇÃO BAGANHA COMO PONTO DE PARTIDA À FRUIÇÃO CULTURAL DO ESTUQUE ARTÍSTICO
Luís Miguel Paiva Pena Figueiredo



~  300  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

• Por outro lado, o Estado demonstra um novo entendimento da cultura e património; não 

pretende estar sozinho na resposta a um crescimento de responsabilidades, determinadas 

pelas necessidades de satisfação a partir das oportunidades emergentes do mercado da cul-

tura e turismo

Nestes dois últimos aspectos, é da maior importância referir que o mercado turístico mundial 

está em transformação com a chegada da chamada sociedade mosaico. A confederação do turismo 

português estabeleceu uma estratégia até 2025; destacam diferentes tipos de turistas, consumi-

dores do futuro a que Portugal deve dar particular atenção. Em inglês são conhecidos como YAS 

(Young Active Seniors), Empty Nesters, DINK (Double Income No Kids), Well Established e Single-

-Parent. Esta estratégia realça as possibilidades que o nosso país pode explorar em segmentos 

como o turismo residencial, desportivo, de negócios, urbano, cultural, rural, de aventura, de saúde 

e de cruzeiros, bem como as grandes tendências do mercado internacional.

Assim, podemos analisar o anteriormente descrito com recurso ao diagrama que se segue.

 Fig. 30 Diagrama de processo de geração de produto de turismo cultural

Neste contexto, e intimamente associado à valia da colecção e do conjunto presente na malha 

urbana, está a noção de valor; não o valor em si, mas sim, a atribuição de valor. São os homens 

que dão o valor, não importa quem o faça e a que título seja feita. De fato, o valor de um objecto 

patrimonial, é o que lhe é atribuído por toda uma comunidade. Assim, operacionalizar a colecção 

Baganha, assim como o património em estuque artístico integrado pela cidade, revela necessi-

dades prementes: perceber qual a opinião e ideia das entidades acerca da realidade cultural do 

objecto. Assim, tornam-se objectivos fundamentais; assim, tornam-se objectivos fundamentais, a 

identificação dos potenciais e valores que o mesmo transporta e representa na nossa sociedade.
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Nos potenciais há que confirmar:

 Fig. 31 Diagrama de potenciais

Nos valores há que confirmar:

 Fig. 32 Diagrama de valores

Por outro lado, e indo de encontro ao que temos referido anteriormente, e de forma a poder-mos 

avaliar se estamos na presença de um objecto patrimonial com potencial para se associar a projectos 

de turismo cultural, é determinante identificar a eventualidade de o estuque artístico se poder cons-

tituir como um “lugar”. Assim, há que conhecer qual a sua imagem; ou qual a imagem a construir?
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Etapa fundamental para confirmar potencial portal de turismo cultural e base fulcral ao estabe-

lecimento de um centro interpretativo e colecção visitável.

C idade

P atrimónio

C olecção 
B aganha

E s tuque 
artís tico

L ugar

 Fig. 33 Diagrama de produto

Nesta continuidade há que estabelecer hipóteses de trabalho.

Com este trabalho e com os objectivos apresentados, pretende-se confirmar se a colecção Baganha, 

ao ser alvo de um processo de gestão criativa, se pode constituir como elemento mobilizador da 

sociedade e de desenvolvimento de projectos transversais, com capacidade para assimilar novos 

conteúdos e reestruturar os consolidados. Por outro lado, torna-se necessário certificar acerca do 

comportamento do público, e de que tipo de público estará sedento e apresentará esta necessidade. 

Assim, pode-se proporcionar a integração de novos conceitos de sustentabilidade e ajudar à forma-

tação, reordenamento do território e à criação de valores de qualidade de vida, através de novos 

fluxos sociais, económicos e culturais.

• Criação de uma potencial entidade do terceiro sector, na área da cultura e lazer, educação e 

investigação, diferenciada pela sua Missão e Visão.

Ou seja, pretende-se asseverar se os patrimónios aqui focados podem ser abordados com recurso, 

eventualmente, a uma gestão ascendente que emana da própria sociedade. Levanta-se a hipótese 

da criação de uma potencial entidade do terceiro sector, na área da cultura e lazer, educação e 

investigação, diferenciada pela sua Missão e Visão, de forma a se estabelecer como uma organização 

que seja eficiente e apresente eficácia. A organização, responsável pela preservação e dinamização 

da colecção, terá função de chamar a atenção para as características especificas das construções 



~  303  ~

da Cidade do Porto, e outras, num período da maior importância para a sua estruturação urbana, 

como forma de se chegar à sua representatividade em termos sociais, económicos culturais e, por 

outro lado, em termos estéticos e artísticos. Conjuntamente com parcerias a desenvolver, poderá 

fornecer um conjunto de bens e serviços que o Estado, per si, actualmente, não consegue fazer.

Fig. 34 Esquema de relação Organização/Comunidade

A organização deve promover actividades interagindo com a comunidade e parceiros, de forma a 

concretizar objectivos de:

Fig. 35 Objectivos da Organização
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A filosofia subjacente a esta interpretação, baseia-se na criação de um núcleo central, ao nível 

promocional, com funções de acolher visitantes, dar a conhecer a colecção móvel e imóvel (a 

cidade), a várias possibilidades de exploração da mesma, orientá-las para áreas mais especificas 

e desenvolver práticas culturais diversas.

A hipótese de criação de uma organização como ferramenta, como utensílio social, permite o redi-

mensionamento da colecção como depositário, não somente do património, mas também da memória. 

Esta via poderá garantir uma cadeia operativa sobre o objecto móvel e cidade, que possa:

Fig. 36 Cadeia operativa sobre objecto e cidade

Nesta perspectiva, a hipotética organização, reconhecerá no território uma globalidade e não se 

limitará a quatro paredes.
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O usufrutuário poderá aí encontrar:

Fig. 37 Produtos à volta da Colecção/Cidade

Recursos metodológicos

Os métodos a seleccionar e afinar, fornecerão informações necessárias à pesquisa integral. Isto 

decorrerá no período pós revisão crítica da bibliografia.

De acordo com os quadros teóricos ou analíticos estabelecidos, recorre-se:

• A bibliografia, inquéritos, entrevistas e análises de casos. De maneira a que se contextualize 

as entidades com a matéria em questão, antevê-se que questionários e entrevistas sejam 

assistidos por mecanismos de documentação directa (apresentação de filmes e slides) e, 

eventualmente, experimentação directa da matéria a avaliar;

• À concepção e produção das amostras, de forma a dar origem a uma que seja, na medida 

do possível, representativa da população total, será executada com base em inquéritos já 

existentes; destaca-se:

 • o inquérito às práticas culturais dos lisboetas (realizado em 1994);

 •  o estudo sobre práticas culturais urbanas e dos públicos para a cultura na cidade do Por-

to, (ambos realizados em 2000).

A GESTÃO DE UMA COLECÇÃO DE ESTUQUE ARTÍSTICO: A COLECÇÃO BAGANHA COMO PONTO DE PARTIDA À FRUIÇÃO CULTURAL DO ESTUQUE ARTÍSTICO
Luís Miguel Paiva Pena Figueiredo



~  306  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

• A escolha das entidades incide sobre as que à priori definem, por si, a tipologia de indiví-

duo, sob o qual se refere este estudo. A recolha e triagem da amostragem:

 • instituições públicas e privadas relacionadas com a indústria cultural,

 •  universidades (nas vertentes de história da arte, arquitectura, urbanismo, design, conser-

vação e restauro, artes decorativas e turismo),

 •  escolas técnico-profissionais (nas vertentes de conservação e restauro, design, artes de-

corativas e turismo),

 •  profissionais liberais directamente envolvidos em todas as actividades anteriormente re-

feridas,

 •  empresas de turismo cultural,

 • outras entidades culturais domiciliadas no Distrito do Porto.
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Estuques de Lisboa na Arquitectura Doméstica

Maria Fernanda Pinto Basto

A nossa comunicação desenvolve-se a partir de uma reflexão sobre a introdução da arte dos 

estuques nos interiores domésticos portugueses, ao que se segue uma observação e análise de 

inúmeros exemplos dos séculos XIX e XX, pertencentes ao «Arquivo de Estuques» da Escola Supe-

rior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva.

A história dos revestimentos decorativos em Portugal prende-se com o legado artístico islâmico, 

fruto de materiais, técnicas e expressões artísticas ímpares, marcantes num contexto medieval 

parco de soluções para os interiores domésticos. É inegável a procedência dos azulejos de super-

fícies vidradas e policromas, das ricas e poderosas armações de madeira dos tectos, cujos ornamentos 

lhes sublinham a origem. Perante estes testemunhos, persiste a interrogação da escassez de 

estuques coevos que, com a mesma extensão de incidência, seriam claros reflexos da adopção 

daquela mesma influência.

A sedimentação da cultura islâmica em Lisboa traduzira-se no reforço da urbanidade e na valori-

zação da sua implantação geográfica com a construção de um cidade fortificada que comportou 

alcáçova, medina, comunicações viárias hieraquizadas, acentuando a sua relação com o rio. 

A «cerca moura» estendeu-se do cimo da colina da alcáçova até à praia e a cidade, a nascente e 

a poente, definiu os territórios das diferentes actividades, instalando aquela cultura.

Os comentários feitos em 1147 por um cruzado inglês, que participara na Conquista de Lisboa e 

que a gaba como sendo «o mais opulento centro comercial de toda a África e Lisboa duma grande 

parte da Europa»1, levam a crer que esta opinião englobaria a alcáçova e os paços do alcaide 

mouro existentes, com tudo o que isto possa representar de legado de influências para os reves-

timentos decorativos, mais especificamente para o espaço doméstico. Como era usual nos reinos 

ibéricos vizinhos, os fortificados paços de alcáçova muçulmanos eram reutilizados à medida da 

Reconquista e essa prática foi seguida após a Conquista de Lisboa. Esta reconversão em lugares 

de residência dos reis da cristandade terá sido um contributo indelével para que as artes decora-

tivas da arte islâmica deixassem exemplos de influência. Este facto, que terá sido passível do 

mesmo crédito em outras alcáçovas em Portugal – como Coimbra, Leiria, Santarém ou Sintra – é, 

1 Conquista de Lisboa aos Mouros, p. 33, citado por J. Custódio VIEIRA DA SILVA in Paços Medievais Portugueses, p. 87.
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no nosso entendimento, motivo maior para que, no que concerne aos estuques, tivéssemos tido 

mais demonstrações da sua influência e imediata presença. As marcas de influência da arte islâ-

mica e do mudéjarismo, no que respeita a revestimentos decorativos, foram deixadas em casos 

suficientes para que os trabalhos de gessos pequem pela ausência. É certo que por força do des-

gaste do tempo e, sobretudo, por via das grandes diferenças culturais, sobretudo as da fé, houve 

a delapidação do legado arquitectónico que sustentava os paramentos decorativos em causa. Os 

escassos testemunhos de gesserias, como é o caso dos fragmentos do século XI encontrados no 

castelo de Montemor-o-Velho, denotam a arte de esculpir do gesso nas suas folhas em leque, na 

esquematização de pinhas e caules com anéis2, trabalho de ataurique3 comparável ao da Aljafería 

de Saragoça4. Significativa é também a decoração do mirabe da Mesquita almóada de Mértola, do 

século XII, onde alguns dos panos apresentam revestimento de gesso disposto em dois andares. 

A decoração apresenta pilastras que sustentam arcos quebrados cegos com motivos serpentiformes 

que rematam em anéis trépanos e friso superior em linhas rectas que se quebram e entrecruzam5. 

Esta ausência deste tipo de revestimento decorativo também parece ficar patente no parco tes-

temunho proveniente da Sé Velha de Coimbra6 e cujo singular exemplo de decoração vazada parece 

ir ao encontro dos trabalhos de ataurique já referidos.

Em Lisboa, D. Afonso III (1248-1279)7 e seu filho D. Dinis (1261-1325) foram os promotores da 

alcáçova moura a residência régia, sucedendo-lhes D. Fernando (1367-1383) que, em 1381, por 

ocasião do casamento8 de D. Beatriz (1372-1409), sua filha, com Eduardo filho dos condes de 

Cambridge, ali fez obras. Porém, na descrição de Fernão Lopes no que se reporta à «camara nova»9, 

feita para este evento, nada é referido quanto a este nosso principal interesse em encontrar 

estuques decorativos aplicados. Do mesmo modo, e relativamente às cerimónias dos «desponsórios 

no dia 24 de Julho de 1419»10 de Dona Isabel (1397-1471), filha de D. João I (1385-1433), com 

o duque de Borgonha, Filipe o Bom (1410-1467), nada é conhecido que nos indique esta prática, 

sobretudo tendo em conta as influências passíveis de ser aplicadas pelo mudéjarismo em outros 

campos de intervenção na arquitectura coeva11. Ali também o rei mandara fazer obras naquela 

que era considerada a «(…) melhor casa de seus reinos (…)» e onde, aquando da sua morte foi 

2 Cf. Carlos Alberto Ferreira de ALMEIDA, «A Arte Islâmica em Portugal» in História da Arte em Portugal, Arte da Alta Idade Média, vol. II, (2ª 
ed.), p. 80.

3 Cf. Guillermo FATÁS, Gonzalo M. BORRÁS, Diccionario de Términos de Arte e Elementos de Arqueología, Heráldica y Numismática , p. 32.
4 Cf. Carlos Alberto Ferreira de ALMEIDA, Op. Cit, p. 88.
5 Semelhante à decoração da mesquita de Almeria e às mesquitas almóadas do Norte de África. Cf. IDEM, Op. Cit., p. 87 e p. 91.
6 Cf. Pedro DIAS, «Arquitectura Mudéjar Portuguesa: Tentativa de Sistematização» in Maré Librum, nº 8, p. 55.
7 O Núncio legado do Papa João XXI foi recebido pelo rei nos salões da alcáçova. Cf. Frei Luís de SOUSA, História de S. Domingos, I, IV, cap XXI 

in Ferreira de ANDRADE, Palácios Reais Portugueses, p. 111. 
8 Em 19 de Agosto de 1381.
9 Fernão LOPES, Crónica de el rei D. Fernando, vol. III, cap. XXX, p. 47.
10 Cf. António Caetano de SOUSA, História Genealógica da Casa Real Portuguesa, tomo II, p. 68. 
11 Para este assunto ver, por exemplo, José Custódio VIEIRA DA SILVA, Paços Medievais Portugueses; Pedro DIAS, «Arquitectura Mudéjar Portuguesa: 

Tentativa de Sistematização» in Maré Librum, nº 8, Dez., 1994. 
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aposentado «(…) dentro do seu castelo d’alcaçova que então mandara muito enobrecer (…)»12. 

Apesar deste enobrecimento, é o silêncio que obtemos relativamente à presença de gessos.

Estamos cientes das influências perpetradas nas manifestações do mudéjarismo, contudo, não 

podemos deixar de equacionar a razão da inexistência de maiores indícios da influência dos 

estuques. Mas se esta constatação é um facto, razão maior se prende com a conhecida viagem 

que D. Manuel I (1469-1521) faz ao reino de Castela em 1498 onde, na Catedral de Toledo, com 

sua mulher a rainha Dona Isabel de Castela (1470-1498)13, filha dos Reis Católicos14, seriam 

jurados herdeiros da coroa por força da morte do príncipe herdeiro D. João (1478-1497). A menção 

a esta viagem dirige-se ao facto do rei de Portugal e a sua comitiva15 terem observado exemplos 

das artes decorativas saídas da arte mudéjar que foram determinantes para as soluções decorativas 

encontradas para o Paço de Sintra.

Nesse percurso, entre os demais exemplos que não cabe agora mencionar, vejamos que só Toledo, 

considerada um centro do mudéjarismo, reunia todas estas influências adaptadas ao espírito 

cristão, nomeadamente nos palácios que povoavam a cidade, onde predominavam a taipa16, 

alvenaria, gesso, madeiras entalhadas, materiais cerâmicos, a par dos trabalhos artísticos em 

ferro17, presentes nas arquitecturas domésticas dos Silvas, Villena, Cifuentes, Diego de Mendoza, 

entre muitos outras18. Caso marcante para ornamentos de gessos viu D. Manuel na sua passagem 

pela Aljafería de Saragoça, uma reutilização de um palácio mouro medieval em que se cruzavam 

influências de origem cordobesa e de mudéjarismo aragonês e cujos interiores revelavam expres-

sivas decorações nos tectos, nos ladrilhos e nos azulejos, bem como nos minuciosos gessos19. 

Destes, pôde D. Manuel observar os trabalhos do conhecido ataurique, de folhagens estilizadas, 

ou composições mais geometrizadas, proveniente do legado deixado pela arte islâmica em super-

fícies parietais, frisos ou lambris20 e um dos casos de excepção quanto a este tipo de revestimento 

decorativo.

Ora, esta questão preliminar aos estuques lisboetas resulta da configurada ausência destes ele-

mentos ornamentais nas paredes ou nos tectos do ícone para este período que é o paço sintrense, 

onde os revestimentos azulejares marcam o gosto do monarca que aquela viagem a terras de Castela 

12 Cf. Rui de PINA, Crónica do Rei D. Duarte [1966], capítulo I, p. 35.
13 Viúva do herdeiro da coroa o príncipe D. Afonso (1475-1491).
14 Por força da inesperada morte do príncipe herdeiro.
15 Acompanharam-no o duque D. Jorge, filho de D. João II, o conde de Portalegre, o bispo da Guarda, o bispo de Tânger, D. Francisco de Almeida, 

Tristão da Cunha e vários Menezes, entre outros, como o duque de Bragança, D. Jaime ou o conde de Vimioso. Cf. Garcia de RESENDE, Crónica 
de D. João II e miscelânica (introd. Joaquim Veríssimo Serrão, nova edição conforme a de 1798), Imprensa Nacional, Lisboa, Casa da Moeda, 
1973, pp. 298-299.

16 Para a técnica ver José CORRAL, «El tapial sirve» in Cibijo, pp. 54-55.
17 Cf. Alfredo J. MORALES, «Tradición y Modernidad, 1526-1563», in Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599, p. 108. 
18 Cf. Garcia MERCADAL, (Rec. Trad. Prol. Not), Viajes de Estranjeros por España y Portugal, p. 881.
19 CF. Martín GONZÁLEZ, «El Património de los Reys Católicos» in Actas Colóquio A Arte no Tempo do Tratado de Tordesilhas , p. 96.
20 Cf. Vicente LAMPÉREZ, Arquitectura Civil Española de los Siglos I al XVIII, Tomo I, p. 393.
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e Aragão terá acentuado. Efectivamente, as obras que ali decorreram, entre 1497 e 1510, conhe-

cidas pelas cartas de quitação do Livro truncado da Receita e despeza de André Gonçalves21 dão a 

conhecer encomendas e aplicação de materiais que nos possibilitam conformar algumas das opções 

então tomadas, excepto a dos gessos. O mesmo se trata nos então recém estreados Paços na Ribeira 

de Lisboa que Damião de Góis (1502-1574) apelida de «(…) magníficos, & sumptuosos (…)»22, 

mas cuja documentação mais recente23 não revela a aplicação de trabalhos de gesso e estuques 

decorativos. Ora, esta circunstância parece vir corroborar a ausência de ornamentos neste material 

e técnica, pese embora o monarca tenha tido, seguramente, observação directa dos mesmos durante 

o percurso aludido e que, no que à azulejaria se refere, resultaram em demonstrada e inequívoca 

aplicação. Podemos admitir com segurança que esta cultura artística não era adversa a D. Manuel, 

pois, caso contrário, também não teria adoptado a tradição de ter músicos mouriscos e ser costume 

mandar distribuir vestidos e jaezes árabes nas suas reuniões24.

Desconhecemos as razões para esta ausência de estuques decorativos, contudo estamos certos 

que ao rei de Portugal não faltaram meios para os aplicar nos seus paços. Mesmo que localmente 

não houvesse mão-de-obra especializada, nada impediria que prontamente fosse importada pelo 

monarca. Não há notícias relevantes de decorações com estuques em arquitecturas domésticas 

durante o século XVI, contrariamente ao que se passou em França tal como, de modo exemplar, 

aconteceu na arquitectura doméstica em Inglaterra.

Veja-se também que as obras levadas a efeito por D. Sebastião (1554-1578) no paço da alcáçova 

para onde fora morar em 1568 terão sido vultuosas, uma vez que o «(…) Castelo estava muito 

danificado (…)» e foi razão suficiente para ali terem trabalhado «(…) quatrocentos oficiais e se 

dispenderam vinte mil cruzados»25, quantia para «(…) poder acodyr aos comtinuos he necessarios 

guastos (…)»26 para que os paços da alcáçova «(…) senão hacabarem de danefiquar e de todo 

cayrem (…)»27. Contudo, três anos depois, em 1571, foi necessário preparar a chegada do cardeal 

Alexandrino pelo «(…) que auvia hum mês se andauão adereçando pera isso como couinha»28.

Aliás, como fonte para a segunda metade do século XVI, o próprio paço da alcáçova descrito com 

alguma minúcia por Venturini que, em 1571, acompanha o cardeal Alexandrino, de visita a Lisboa, 

nada menciona quanto a estuques e a referência à «(…) grande sala de quarenta e oito passos de 

21 Livro truncado da Receita e despeza de André Gonçalves, IAN/TT, Maço único do extinto Armário 26 do interior da Casa da Coroa, nº 169 publicado 
por Conde de SABUGOSA in «O Paço de Sintra».

22 Damião de GÓIS, Crónica do Sereníssimo senhor rei D. Manuel, [1911], vol. X, cap. LXXXV, p. 103.
23 Para este assunto ver Docs. publicados por Nuno SENOS in O Paço da Ribeira, pp. 229-244.
24 CF. Pedro DIAS, Arquitectura Mudéjar Portuguesa: Tentativa de Sistematização (…), p. 66.
25 IAN-TT, Carta régia, Livro XXVII da Chancelaria de D. Sebastião, fl. 307, citado por Ferreira de ANDRADE in Paços Reais de Lisboa, p. 132.
26 Idem ibidem.
27 Idem ibidem.
28 Pêro Roiz SOARES, Memórias, p. 53; Nuno SENOS, O Paço da Ribeira, p. 110.
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comprido e dezoito de largo29, divida em naves, com um tecto pintado com brutescos (…)», já 

fruto das novas linguagens renascentistas30, não deixa entrever qual era o suporte. Este tecto não 

deixa, porém, de ser relevante por manifestar claramente que as obras mudaram o gosto decorativo 

desta cobertura, opção, aliás, já plausível de ser aplicada na transição para o século XVI31.

Esta ausência é igualmente testemunhada no novo paço da Ribeira, pois caso contrário Francisco 

de Holanda (1517-1584) no seu «Da Fabrica que Falece há Cidade de Lisboa» (1571) não teria 

recomendado a D. Sebastião a necessidade de «(…) ter uns ilustres paços (…)» que deveriam 

ter «(…) uma capela pintada, e com salas e câmaras de estuque ou pintadas sobre bordo, ou a 

fresco: como é costume dos Reis antigos e modernos»32. Esta menção justifica que este tipo de 

decorações não seria usual a ponto de Holanda as reclamar para um novo paço real.

No casario concentrado, de onde se elevava algum edifício mais imponente e de maiores dimen-

sões, nos «(…) edifícios muito grandes»33, mencionados pelos cavaleiros Tron e Lippomani34 em 

1580, eram comuns os prédios de três e quatro andares, dos quais na Rua Nova dos Mercadores 

ou dos Ferros dava conta o Padre Sande em 1584 quando se refere aos «(…) edifícios admiráveis, 

de tantos pavimentos (…)»35. Apesar da inexistência de comentários para aspectos estéticos da 

arquitectura, os interiores mereciam algumas referências no que aos revestimentos «(…) de 

damasco, e de finíssimos razes no Inverno, e, no verão, de couros dourados mui ricos (…)»36, 

nada foi mencionado sobre o uso de trabalhos decorativos com estuques, acreditando que haveria 

igual alusão caso houvesse merecimento cabal.

Apesar destas constatações, não deixamos de acautelar as perdas de arquitecturas domésticas, 

destruídas pelo Terramoto de 1755, já que a reforma manuelina deixa a evidência de estuques na 

decoração das janelas do andar superior charola Igreja do Convento de Cristo37. Porém, é evidente 

a ausência de notícia destes trabalhos, exceptuando os que foram reconhecidos por Vasconcelos38 

29 36m x 13,5 m. Ver Alexandre HERCULANO, Opúsculos, Controvérsias e estudos históricos, «Relato da Viagem a Portugal em 1571, do Cardeal 
Alexandrino, Legado do Papa Pio X, redigida por João Batista Venturini, Membro da sua comitiva» in Archeologia Portuguesa, Vol. VI, Lisboa, 
Viúva Bertrand, pp. 49-93.

30 A divulgação de gravuras, flamengas ou italianas, permite a inclusão destes motivos ornamentais nas iluminuras da Leitura Nova (1511) ou nas 
obras de alguns escultores ou pintores como Chanterenne (1485-1555), João de Ruão (1500-1580) ou Gregório Lopes (1490-1550). Deswarte 
demosntrou que o frontispício 17 da Leitura Nova copiou com minúcia uma composição de grotescos com candelabra, retirada de uma gravura 
de Zoan Andrea de Mantua (1475-1519) e que o obra L’Hypnerotomachia Poliphili (1499) de Francesco Colonna (1433/34-1527) circularia em 
Portugal com os seus putti, quimeras, dragões, candelabros, enrolamentos. Cf. Vítor SERRÃO, Portugal et Flandre in Visions de l’Europe (1550-1680), 
p. 42. Para este assunto ver Sylvie DESWARTE, Les Enliminures de la «Leitura Nova», Paris, 1977. 

31 Ver Nicole DACOS, «Des grotesques à la peinture portugaise, Portugal et Flandre» in Visions de l’Europe (1550-1680), pp. 40-45. 
32 Francisco de HOLANDA, (P. Felicidade Alves) Da Fabrica que Falece há Cidade de Lisboa, cap 5º, [fl. 15r], p. 22.
33 Lisboa Quinhentista, A Imagem e a vida da cidade, (cord. Irisalva Moita), p. 19.
34 Para este assunto ver Alexandre HERCULANO, «Viagem a Portugal dos Cavaleiros Tron e Lippomani em 1580» in Archeologia Portuguesa, Vol. VI, 

1884, Lisboa, Viúva Bertrand, pp. 119-133.
35 Lisboa Quinhentista, A Imagem e a vida da cidade, (cord. Irisalva Moita), p. 19.
36 Idem, p. 20.
37 Cf. Flórido de VASCONCELOS, «Considerações sobre o estuque decorativo» in Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, nº 5 (2), 1966, p. 35.
38 Ver IDEM, Op. Cit., p. 36.

ESTUQUES DE LISBOA NA ARQUITECTURA DOMÉSTICA
Maria Fernanda Pinto Basto



~  316  ~

A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

ou os que Mendonça apresenta neste seminário para a arquitectura religiosa, se compararmos 

com o que se passou na mesma época em outras geografias, como mencionado.

Para a mudança de atitude – uma vez que os gessos decorativos passam a ter evidentes aplicações 

posteriores no nosso país – não podemos deixar de recordar a importância que os estuques da 

galeria de Fontainebleau tiveram no primeiro quartel do século XVI, pelo convite dirigido por 

Francisco I (1515-1547) a Giovanni Battista Rosso (1494-1540) e Francesco Primaticio (1504-1570). 

Estes aplicam ornamentos, segundo influência das gravuras de Zoan Andrea (1475-1519), Nicoletto 

da Modena (1480-1538) e Agostino Veneziano (1490-1536)39 ou segundo as influências recebidas 

a partir dos trabalhos de Giullio Romano (1492-1546), com quem Primaticio privara em Mantua, 

e que Giorgio Vasari (1511-1574) descreve40. Divulgadas pelas gravuras41, estas decorações tiveram 

a maior das importâncias como caso exemplar caso na arte dos estuques e gypseries42, às quais 

também Vasari dá ênfase ao expor questões técnicas e de metodologia de trabalho, destacando 

as qualidades de resistência quando misturado com pó de mármore e cal do pó de travertino43. 

Aliás, é o fenómeno da divulgação de gravuras e publicações de ornamentos que veicula a maioria 

dos elementos para a criação de moldes. Por serem dispendiosos, aqueles exemplos, que eram fre-

quentemente copiados, acabavam por ocasionar novas interpretações ornamentais, como são caso 

manifesto as cópias de gravuras dos Abbot, uma família de estucadores de Denvon44.

A ausência de notícia de trabalhos mais extensos em Portugal, mais estranha se torna se aten-

dermos ao facto dos ornamentos conhecidos como «moresques» terem sido muito valorizados 

naquela geografia do norte da Europa à semelhança do que os italianos tinham feito nas suas 

adaptações dos arabescos. Muito divulgados a partir de Veneza pelos artesãos ligados à cultura 

islâmica, as suas contorções vegetalistas são relançadas em publicações de gravuras como é o 

caso de Essempio de Recammi de Giovanni António Tagliente (1465-1527) que contempla desenhos 

de laçaria mourisca45 ou ainda Pellegrini (?-1530), Jean Gourmont (?-1551) ou Balthasar Sylvius 

(1515-1580)46. Como motivo de reforço relativamente à popularidade destes elementos decorati-

vos, veja-se como Virgil Solis (1514-1562) incluiu cento e catorze exemplos de ornatos mouriscos 

num conjunto de cerca de setecentas gravuras, surgidas a partir de Nuremberga entre 1540 e 

156247. Como dizíamos relativamente a Inglaterra, é a partir da publicação que o francês Thomas 

39 Estas gravuras foram reproduzidas por R. Berliner em Ornamentale Vorlageblätter, pranchas 18,19 e 23. Cf. Anthony BLUNT, Arte y Arquitecura 
en Francia 1500-1700, nota 27, capítulo 2, p. 423. 

40 A Stanza degli Stucchi, Stanza del Sole e Stanza delle Acquile. Para esta descrição ver Giorgio VASARI, Vitae, (trad. Cast.), pp. 706-707.
41 Para este assunto ver Henri ZERNER, L’École de Fontainebleau, Gravures, A.M.G., Paris, 1969.
42 Composição de gesso misturado com pó de mármore, ligada com cola e de secagem rápida.
43 Cf. Giorgio VASARI, Vitae, (trad. Cast.), capítulo IV, p. 68.
44 Cf. Michael SNODIN, «Who Led Taste? (…), p. 77.
45 Cf. Michael SNODIN e Maurice HOWARD, Ornament, A Social History since 1450, p. 28.
46 Cf. Stuart DURANT, Ornement, p. 64.
47 Cf. Michael SNODIN e Maurice HOWARD, Op. cit., p. 42.
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Geminus (1500-1570) levou a cabo em 1548, oito anos depois de ter chegado àquele reino, que 

estes ornamentos bidimensionais e de boa adequação de superfície se tornam extremamente 

populares nos tectos dos palácios, sobretudos nos das grandes galerias.

Apontámos estas evidências de ausência da prática como motivo de valorização de um gosto 

posterior que veio a sedimentar-se nas arquitecturas domésticas lisboetas que tratamos. Como 

sabemos, Giovanni Grossi e seus discípulos na «Aula de Estuque e Desenho», entre 1764 e 1777, 

acentuaram e aprimoraram a arte do estuque, tal como Vasconcelos referencia, mas que não 

detalhamos48.

Excluímos desta análise, as grandes moradas palacianas, como é o caso dos palácios reais da 

Ajuda, das Necessidades, de Belém, entre outros exemplos cujos estuques merecem, só por si, 

uma particular análise. Optámos preferencialmente pelos casos mais anónimos por igual mereci-

mento perante os de maior notoriedade.

Assim, feita esta exclusão, optámos por recolher alguns dos casos mais relevantes de arquitecturas 

domésticas de muitas das freguesias de Lisboa, de palacetes a prédios de rendimento ou moradias, 

sobretudo relativos ao século XIX ou a obras da primeira metade do século XX. Percorremos o 

arquivo de estuques de Lisboa, da ESAD49, e seleccionámos os casos que mais significativamente 

ilustram tipologias e tendências estéticas50.

Análise de estuques

Na freguesia de Alcântara, seleccionámos um palacete da Rua José Dias Coelho que apresenta 

num tecto de sala de jantar uma densa decoração de folhagens em florão central, enrolamentos 

vegetalistas e padrão geométrico. Frisos de frutos e grinaldas de flores contemplam a decoração 

ao delimitarem reservas circulares onde se inscrevem aves, como é o caso de uma perdiz (Vide 

Fot. 1).

Já num prédio da Rua da Junqueira, observámos um curioso caso de sala num prédio de rendi-

mento do século XX, cuja decoração é essencialmente marcada pelas reservas circulares onde 

48 Para este assunto ver Flórido de VASCONCELOS, «Considerações sobre o estuque decorativo» in Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, nº 5 
(2), 1966, pp. 34-44. Ver ainda deste autor Flórido de VASCONCELOS, «Três estuques anteriores ao Barroco» in Musev, 2ª série, nº 3, Dezembro, 
1961; Estuques, Porto Património, Porto, Câmara Municipal do Porto, Ano I, nº 1, 1997; Estuques Decorativos do Norte de Portugal, Porto, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Regional de Artes Tradicionais, 1991.

49 Levantamento levado a cabo por grupos de alunos da Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva ao longo 
de alguns semestres da cadeira de «Artes Decorativas Portuguesas» da Licenciatura com o mesmo nome.

50 As arquitecturas domésticas de Lisboa estão plenas desta arte decorativa e alguns inesperados casos deste arquivo, apesar das muitas centenas 
de fichas de inventário levantadas, levam a crer que ainda haverá muitos outros exemplos por descobrir. 
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também se inscreve um gosto pela temática cinegética com representações de coelho, perdiz, 

pato, veado e alguns objectos como trompas ou espingardas.

Em átrios de entrada de prédios de rendimento, também do século XX, seleccionámos opções tão 

díspares quanto uma decoração meramente repetitiva e geométrica ou um outro, cujo elemento 

central figurativo representa menino reclinado sobre flores e folhas. Há ainda as abordagens ao 

estilo da art déco, destacando o caso de losango inscrito em rectângulo estriado, emoldurado por 

friso de anéis entrelaçados.

Da freguesia da Ajuda, destacamos dois tipos de decorações – umas claramente mais populares, 

sem grande relevância, mas sem deixarem de ser interessantes pelo seu, por vezes, carácter ingénuo, 

tal como viremos a constatar em alguns casos da freguesia de Benfica, e uma decoração de cariz 

ecléctico e revivalista, sobretudo em átrios de entrada de prédios de rendimento. Florões de folha-

gens, elementos neoclássicos, neo-renascentistas, neo-barrocos e ainda um caso neo-mourisco e 

de elementos figurativos com um menino reclinado, idêntico ao exemplo anterior de Alcântara, e, 

ainda um outro sobre diversas peças e instrumentos com significado que não apurámos.

Nos Anjos, as zonas novas apresentam uma dualidade nos seus átrios de entrada do denominado 

«Bairro das Colónias» – as linguagens modernas como as do exemplo da Rua do Zaire, ou as do 

refinamento de grinaldas ou delicadas flores isoladas e a dos ornamentos florais versando o clas-

sicismo da Rua de Angola (Vide Fot. 2). Nesta mesma freguesia, no Largo do Intendente, um 

palacete do século XIX destaca-se pelo interessante trabalho realizados em uma das suas salas, 

uma antiga sala de jantar, que desenvolve uma decoração no tecto e nas paredes. Estas apresentam-

-se divididas e subdividas por elementos modulares de painéis e duplas pilastras embutidas que, 

entre si, intercalam um friso, disposto ao alto, com parras e cachos de uvas. Esta solução revela 

uma solução baseada na sóbria elegância das coisas simples. Curiosa é a decoração aplicada por 

cima dos lintéis dos vãos. Um conjunto de consolas suporta uma cornija onde assentam hastes 

de videira com as suas parras e uvas e entre as quais, ao centro, surge uma cabeça de raposa de 

boa modelação (Vide Fot. 3). O tecto, pintado em castanho mel e contrastando com os panos da 

parede, apresenta uma pertinente decoração neoclássica. Desenvolvida a partir de uma larga barra 

inferior, acima dos panos brancos da parede, integra refinadas máscaras e coroas com laços que 

envolvem cestos de frutos naquela sanca. Na esteira do tecto, propriamente dita, os ornamentos 

vegetalistas apresentam-se com a adequação estilizada própria da estética do estilo, contraria-

mente ao modo naturalista das representações dos panos de parede. Este edifício ainda tem outras 

salas a merecerem alguma análise, claramente afectas ao eclectismo oitocentista, integrando 

pinturas figurativas e douragem ou ainda ornatos de padrão repetitivo.

Os casos seleccionados para as freguesias de Benfica e S. Domingos de Benfica, que tratámos em 

conjunto, primam pela diversidade. Esta fica evidenciada nas versões art déco dos átrios e dos 
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vãos das escadas, dos quais destacamos o exemplo da Rua Cecília Meirelles, (Vide Fot. 4) bem 

como nos frisos de flores policromadas que aqui foram encontradas com maior incidência, embora 

não exclusivamente nesta zona. Porém, o caso da moradia do século XX da Estrada de Benfica 

destaca-se pela delicadeza dos trabalhos patente nas suas salas. A decoração, distinta de sala 

para sala, oscila entre as simples geometrias ortogonais e os ornamentos florais de delicadas 

grinaldas ou mesmo em composições, como a do volume do friso central recortado que assenta 

sobre decoração, meramente de superfície, de simples segmentos geométricos. É este caso que 

ainda contempla vasos de flores, dispostos aos cantos do tecto num exercício que, apesar de 

feito de elementos simples, se torna bastante ecléctico. Destacámos ainda o tecto de uma sala 

com medalhão central ovalado com folhagens, ladeado por elementos circulares que emolduram 

meninos de cariz clássico, esculpindo bustos, tratando-se de um curioso caso de representação. 

Aos cantos, este exemplo ainda apresenta elementos afectos ao rocaille e, ao centro da barra 

inferior de onde arranca o tecto, figuram umas liras entre folhagens.

Da freguesia de Campolide, recolhemos exemplos tão díspares como dois átrios com decoração 

afecta ao art déco, um tecto circular inserido sobre quadrado com excelentes ornamentos neo-

clássicos de folhas de acanto, enrolamentos vegetalistas e putti na Rua Prof. Sousa Câmara, e 

ainda o caso do palácio Avançalha, hoje colégio privado, cujas salas evidenciam diversidade 

ornamental de boa factura. Deste caso, valerá a pena observar a sala com decoração ecléctica, 

citando ornamentos rocaille, emoldurando iniciais e encimados por coroa, neoclássicos de acantos, 

entrelaçados de fitas e folhas e ainda elementos ajourés onde se inserem instrumentos musicais 

(Vide Fot. 5).

Na Graça, destacamos igualmente abordagens totalmente diferentes. A primeira no antigo palácio 

dos marqueses do Lavradio, hoje Tribunal Militar, no Campo dos Mártires da Pátria, do qual des-

tacamos a frondosa linguagem do classicismo que serve de enquadramento a símbolos, escudos 

de armas coroados, troféus ou figuras esculpidas em medalhão, como é o caso da de D João de 

Castro. De uma villa no bairro «Estrela d’Ouro» será de nos retermos no átrio de entrada, cuja 

grande clarabóia acaba por reforçar a decoração, enquanto uma outra, na Rua N.ª Sra. do Monte, 

revela o paradoxo do ecletismo – uma sala com gramáticas de molduras clássicas, para logo noutra 

se evidenciar a «modernidade» de uma intervenção Arte Nova realçada a ouro (Vide Fot. 6).

Na freguesia da Lapa, encontrámos grande diversidade, razão para que, à semelhança de outros 

casos, apenas nos detenhamos nos exemplos que mais marcaram pela diferença.

Assim, na Rua de Buenos Aires, seleccionámos um tecto policromado em azul e ouro que reúne 

elementos neoclássicos com pequenos conjuntos de românticas flores. Dentro deste mesmo espírito 

também está um outro exemplo que associa a pintura de frisos policromos floridos a ornamentos 

clássicos em estuque numa igual boa associação ecléctica e bem frisativa de um mesmo espírito. 

ESTUQUES DE LISBOA NA ARQUITECTURA DOMÉSTICA
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Destacamos ainda o tecto que apresenta delicado trabalho com medalhões de figuras femininas 

aos cantos, entre folhagens.

O edifício na Rua do Quelhas, hoje pertença da RDP, apresenta tectos de diversidade significativa, 

entre aqueles que se apresentam pintados e os que se refinam na alvura do gesso. Este mesmo 

apresenta medalhão central com ramos, gavinhas, parras e cachos de uvas (Vide Fot. 7), envoltos 

por friso de frutas, destacando-se, na geometria obtida pelas várias molduras, as reservas circu-

lares dos cantos com linguagem figurativa de graciosos putti em diversas atitudes – um deles a 

oferecer frutas ao outro, enquanto outros simplesmente brincam. A sala da música tem, nos 

cantos do tecto, atributos de acordo com a finalidade.

Singular é o caso da sala da Rua do Pau da Bandeira. Este espaço sui generis, decorado a estuques 

nas paredes e no tecto, apresenta expressivas molduras de folhagens que envolvem elementos 

modulares nas paredes, curiosa e insólita sanca que, ritmadamente, se desenvolve entre núcleos de 

elementos ovalados ajourées e dragões de cuja boca pende um sino. Nos espaços remanescentes 

deixados pelo elemento oval do centro, observa-se delicada decoração ajourée com flor e caules, 

enquanto a larga barra que contorna o perímetro do tecto apresenta igual opção, interrompida por 

reservas com chinoiseries (Vide Fot. 8) representando pagodes inseridos em paisagem. Além de todos 

estes singulares elementos decorativos, será ainda de referir os diferentes frisos e os fundos geo-

métricos das áreas mais lisas, fazendo deste conjunto um caso de grande originalidade.

Nesta casa, ainda nos referimos à linguagem clássica de variados frisos, misturada com grinaldas 

românticas de flores que encabeçam lintel de vão.

Nesta mesma freguesia, muitos casos se sucedem de átrios de entrada com versões que oscilam 

entre as de teor mais clássico e as distribuídas por elementos modulares, destacando o tecto de 

um átrio na Rua da Estrela com uma geometria base formando quadrados e hexágonos onde se 

inscrevem flores de lis ou mesmo versões déco.

Da freguesia do Lumiar, seleccionámos três moradas. De uma destas, destacámos florões centrais 

que apresentam intrincados ornamentos vegetalistas e conchas, bem como outros ornamentos de 

remate de cantos com trabalho ajouré. Com um interessante conjunto revelou-se uma moradia 

no Largo do Poço. Mencionamos o tecto composto de núcleos circulares unidos entre si por finos 

segmentos entrecruzados que, por sua vez, formam outros enquadramentos aos núcleos de ornatos. 

Estes apresentam medalhão central de folhas de acanto. Do meio destas, forma-se uma espécie 

de cornucópias da abundância de onde brota conjunto de frutos e elemento em palmeta com 

espigas. De boa qualidade plástica são os conjuntos de natureza morta com espécies de caça, 

coelho com pés atados com laço, perdiz, colher, sobre folhagem. Este mesmo carácter está patente 

numa outra sala com aves sobre pano de delicada factura ajourée e folhas de hera ou ainda peixes 
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sobre folhagens. Já um outro tecto apresenta um singular conjunto com elemento central em 

losango de denso e expressivo núcleo de flores, muitas flores e folhas, de grande delicadeza, 

sendo o perímetro circundado por friso dentro do mesmo teor decorativo.

Um dos outros casos seleccionados para a freguesia do Lumiar foi a casa da Alameda das Linhas 

de Torres com uma sala que prima pela exuberante fantasia rocaillesca policromada (Vide Fot. 9), 

em tectos, paredes e lambril, desenvolvida em elementos modulares de «painéis». Este copioso 

conjunto da «Casa Provincial» trata-se de um caso exemplar entre os que contemplam programas 

mais marcantes, tal como se verifica para a sala cujos estuques receberam pintura para resultarem 

numa boa imitação de madeira. Efectivamente, este tecto, além desta distinta particularidade, 

apresenta abas com larga sanca abobadada e um geometria marcante na esteira. A decoração 

desenvolve-se a partir de um medalhão central neoclássico com palmetas e, nas geometrias 

remanescentes formadas pelas barras dos frisos, observam-se, folhas, gavinhas e cachos de uvas. 

Nas abas, a decoração parte de um friso de frutos que contorna o perímetro do tecto e apresenta 

reservas circulares com cestos de frutos, ladeadas por elementos rectangulares decorados com 

enrolamentos com cachos de uvas e outros frutos.

Neste conjunto desta casa, ainda referimos a decoração neoclássica que se revela de grande 

acentuação estilística na escolha e distribuição dos ornamentos.

Na freguesia de Nossa Senhora de Belém encontrámos um exemplo significativo de tecto e paredes 

Arte Nova. Estes estuques, além da sua originalidade, apresentam uma conjugação de elementos 

decorativos afectos à linha curva nas folhagens ondulantes e de outros, cujo estética se liga mais 

às vertentes simplificadas da Escola de Glasgow, do Movimento Secessionista ou da Libre 

Esthétique.

As denominadas avenidas novas da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Av. 5 de Outubro, Av. 

da República e outras limítrofes evidenciam que, apesar das construções serem do século XX, 

factores de sociedade implicaram uma decoração maioritariamente ecléctica e revivalista, fre-

quentemente policroma, pese embora se encontrem igualmente versões ligadas ao estilo Art Déco. 

Dentro dos primeiros, seleccionámos dois átrios de entrada, na Av. 5 de Outubro, que manifestam 

alguma «opulência palaciana». Assim, um deles parte de um geometria feita por barra lisa relevada 

em cujas concavidades estão distribuídos os ornamentos, destacando-se o volumoso friso de 

folhagens e os cachorros de sustentação em torno do espaço. Um outro tecto desenvolve-se por 

meio de grande elemento ovalado central circundado por friso de folhagens. Este elemento parece 

como que sustentado por par de figuras que, de cada um dos lados, se sentam sobre friso geo-

métrico e festões que pendem de vaso com flores, envolto por panejamentos, encimando carranca. 

Será de notar que este mesmo modelo foi encontrado num átrio da Rua Alexandre Herculano, sem 

pintura (Vide Fot. 10).
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Na freguesia de Pena, é relevante o caso do palacete da «Conferência Episcopal». Bem conserva-

dos, os estuques destacam-se sobre algumas zonas pintadas da esteira dos tectos. Caso disso 

mesmo, é a sala com larga moldura de contorno, decorada por elementos em consola unidos por 

pujantes festões, enquanto a zona central se desenvolve a partir do medalhão de folhagens. 

A decoração é ainda contornada por outra barra larga com ornamentos de superfície com um 

carácter orientalista, apenas interrompida pelos elementos circulares em medalhão e pelos ele-

mentos quadrangulares dos cantos onde se insere uma volumosa roseta. Pelo conjunto dos 

elementos decorativos deste conjunto, que também contempla alguns apontamentos de ornatos 

afectos ao concheado do rocaille, trata-se de mais um dos muitos exercícios onde imperou o 

eclectismo. Nas outras salas desta morada os estuques são mais contidos, mas não deixamos 

ainda de analisar dois outros tectos onde a cor de fundo faz contrastar os estuques, à semelhança 

do que Robert Adam (1728-1792) fazia na segunda metade do século XVIII e que é uma das 

marcas do seu trabalho. Num dos casos, além da distribuição da decoração ser feita a partir da 

geometria traçada por uma moldura, todos os ornamentos contemplam trabalho ajouré.

A freguesia do Sagrado Coração de Jesus, que inclui eixos em torno da Avª da Liberdade, apresenta 

grande diversidade de ornamentos, fruto dos edifícios e palacetes que cresceram a partir da 

transformação do «Passeio Público» em Avenida. É assim que encontramos abordagens decorativas 

de toda a espécie – das citações serlianas às neo-árabes como acontece numa das salas do pala-

cete da actual «Fundação Oriente», na Rua do Salitre, e numa sala de um outro da Rua Mouzinho 

da Silveira, actual «Instituto do Vinho e da Vinha». De permeio, ainda nos detemos no neo-rococó 

da Rua Duque de Palmela, no prédio ocupado hoje em dia pelo jornal «Expresso», ou ainda na 

Rua Barata Salgueiro num tecto na actual «Cinemateca». Este último apresenta uma original e 

delicada decoração, onde predomina o branco e dourado, distribuída a partir do medalhão central 

oval onde estão inseridos dois pares de meninos, por entre ondulantes e finos elementos vegeta-

listas, segurando cornucópias da abundância e cestos de flores à cabeça. Toda a decoração da 

esteira do tecto, propriamente dita, desenvolve-se por meio de uma extensa superfície por onde 

se espalham rosas e folhas, emolduradas por larga barra de enrolamentos vegetalistas, apenas 

interrompidos nos cantos por medalhões ovais, envoltos, em baixo e lateralmente, por flores e 

cornucópias da abundância que emolduram figuras de cariz mitológico. Os átrios de entrada dos 

edifícios da Avenida da Liberdade e suas transversais são inúmeros e a merecerem maior 

atenção.

A baixa pombalina esconde casos de diversidade exemplar. Na freguesia de Sta. Justa reside o 

exotismo do antigo palácio Alverca, posterior «Magestic Club», hoje «Casa do Alentejo»51, onde 

se encontram expressivas manifestações neo-árabes com grande diversidade de ornamentos afectos 

51 Para os interiores deste edifício ver João Cabreira CABRAL, «Eclectismo Exótico (…)» in Em Voga Decoração, nº 1 (Maio-Outubro/90), pp. 
108-119.
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a esta linguagem, entre muitas outras que não detalhamos pela sua extensão. Neste palácio é 

ainda possível observar o revivalismo neo-clássico num dos seus salões

Dentro de um denso espírito ecléctico e revivalista, distinguimos ainda o brilho dos dourados da 

decoração do palácio Foz com uma exuberante decoração de abarrocado classicismo, destacando 

as figuras esculpidas.

Da freguesia de São Nicolau destacámos alguns átrios de entrada com florões ou decoração 

padronada, de octógonos e quadrados, unidos por pequeno elemento centrado, bem como dois 

casos de decoração neoclássica em dois dos seus momentos – uma abordagem mais leve com 

enrolamentos entrelaçados florais ou uma outra muito próxima do estilo Império com as suas 

estilizadas palmas, rosetas e palmetas e ainda o friso de folhas de loureiro. Interessante caso 

é o tecto de um prédio de rendimento nesta freguesia, ocupado hoje em dia pelo «Sindicato 

dos Engenheiros do Sul do Tejo». Trata-se de uma delicada decoração onde predominam frutos 

e folhagens. Da geometria do florão central brotam cachos de uvas, tal como acontece no friso 

circundante ou ainda nos outros conjuntos de frutas, inscritos em quadrados. Pintados em cas-

tanho mel, destacam-se do fundo branco, tal como acontece com alguns dos frisos das molduras. 

Ter-se-á tratado de uma sala de jantar, a avaliar por outros casos análogos dentro deste mesmo 

tipo de ornamentos.

Na Baixa, ainda distinguimos alguns exemplos de diversidade de átrios na freguesia da Madalena, 

na rua com o mesmo nome, decorados por elementos em módulo certo ou o caso de uma ecléctica 

abóbada na Travessa do Almada com sugestões de ornatos de geometria em labirinto e de 

classicismo.

Da freguesia de Santo Estêvão também destacamos uma sala de jantar e uma sala das artes. 

Apesar do edifício ser atribuído ao século XVIII, importa salientar que a estética aplicada aos 

estuques dos dois espaços não será coeva do edifício tendo em conta a expressão estética e 

ecléctica dos mesmos. Assim, o primeiro caso aproveita o espaço quadrado da sala para ins-

crever um círculo onde se distribui a decoração por meio de reservas circulares – uma ao 

centro com florão de folhagens e flores e quatro outras em cruz com cartela e cesto de frutos 

vários. Entre estes elementos circulares, e no espaço remanescente, desenha-se um friso que 

envolve elementos decorativos de superfície com enrolamentos vegetalistas estilizados de 

pouca expressão volumétrica. A denominada «sala das artes» apresenta coerente decoração 

com estas ao exibir figuras que as aludem. Envoltas por folhas de acanto contorcidas, ajustam-

-se em reserva trilobada nos cantos do tecto, enquanto, entre estas, surgem reservas oblongas 

simples com flores e reservas circulares com bouquet centrado, envoltas por folhagem em 

coroa. Ao meio do espaço do tecto, é ainda possível observar cena figurativa de cariz mitoló-

gico de delicada factura.

ESTUQUES DE LISBOA NA ARQUITECTURA DOMÉSTICA
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Na freguesia de Santos, distinguimos, na Rua das Janelas Verdes, o palácio dos condes de 

Mendia, edifício do século XVIII, hoje escola do ensino básico. Encontrámos estuques de rele-

vada expressão no átrio das escadas ou nas salas – medalhão central oitavado com folhagens 

e enrolamentos, medalhão oval com outro género de enrolamentos e palmetas clássicas e, 

ainda, uma sala rectangular com interessante e densa decoração por todo o tecto. A composição 

forma-se a partir do centro do espaço, onde os ornamentos de folhas de acanto e enrolamentos 

são mais densos e ocupam uma maior densidade nesta zona para logo começarem a diluir-se, 

desenrolando-se e espraiando-se pela restante superfície com hastes florais e folhas que se vão 

entrelaçando com outros ornamentos mais estilizados. Aos cantos, é ainda de notar que a 

decoração, inserida em moldura, apresenta máscara com enrolamentos vegetalistas e ainda um 

cesto com frutos.

Sempre presentes, são as decorações dos átrios por elementos modulares, neo-renascentistas, em 

edifícios do século XIX e do século XX.

Curioso é verificar que os novos átrios e algumas salas dos prédios de meados do século passado 

da freguesia de São João de Deus, não deixam de se ligar a um gosto revivalista. Destacamos o 

contraste entre a densidade decorativa de uma sala, cujos elementos repetidos se espalham por 

toda a superfície. A composição, colocada à meia esquadria, é formada por cordão perlado apenas 

interrompido por pequeno elemento floral que serve de geometria base aos ornamentos inscritos 

em cada um dos módulos formados. Em oposição, está a art déco de alguns átrios ou salas que 

usam a cor e o dourado como elemento de destaque entre as superfícies lisas e as ornamentadas. 

Paralelamente, revivalismos e expressões déco foram de grande popularidade entre as novas 

construções de meados do século passado em muitos dos bairros analisados.

A freguesia de São Paulo que integra zonas das franjas do Bairro Alto, revela-se igualmente bas-

tante diversa nos seus estuques, embora maioritariamente ligados a versões eclécticas e revivalistas. 

Caso disso mesmo, são os exemplos do Largo do Calhariz no tecto de uma escadaria onde, sobre 

elementos em padrão, se destacam frisos que, ao se entrecruzarem, formam, ao centro, uma zona 

circular que recebe medalhão com roseta vegetalista. Ainda neste edifício, distinguem-se algumas 

salas com tectos extensa e eclecticamente preenchidos pelos estuques, destacando-se a delicadeza 

dos ornamentos rocaille que emolduram bouquets de flores.

Vale a pena determo-nos em dois exemplos de um palacete da Rua das Chagas. Uma exuberante 

sala com policromia e elementos dourados e uma outra cuja pintura pretende imitar um tecto de 

madeira. A primeira, além da densidade decorativa da esteira do tecto que contempla ornamentos 

com relevo menos proeminente e outros mais volumosos, apresenta complexa geometria que 

integra florões circulares ou pares de elementos de grotescos que sustentam vaso com flores. 

A par desta decoração, os vãos que se abrem em arco de volta perfeita nos panos de parede, são 
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encimados por par de meninos que seguram uma lira com uma mão, enquanto da outra pende 

festão de folhas.

Tal como referido, a outra sala, em imitação de tecto de madeira, tem uma decoração apenas 

marcada por diversas geometrias feitas por finos frisos simples – circulares, quadrangulares, cir-

culares – que integram enrolamentos vegetalistas, rosetas e ainda elementos de cariz maneirista 

– as cartelas dos denominados couros enrolados52. Aliás, será de referir que se trata de um tecto 

semelhante aos modelos surgidos a partir do Maneirismo, devido à conjugação do que já men-

cionámos quanto às geometrias formadas, contrariamente aos elementos modulares, em reticulados 

certos, próprios das vertentes das primeiras citações arqueológicas do Renascimento.

Ainda integrados em edifícios pombalinos, mas já na freguesia dos Mártires, no Largo das Belas-

-Artes, Rua do Capelo ou Victor Cordon, se encontram casos dignos de nota. Isto mesmo acontece 

com o palacete do referido largo de onde, entre os demais elementos decorativos, sublinhamos 

a exuberância das folhagens de um medalhão, a delicadeza dos grotescos ou a máscara inserida 

em medalhão decorado por folhagens emplumadas acima e abaixo deste. Já na Rua Capelo, dis-

tinguimos dois tectos cingidos às tipologias eclécticas oitocentistas na sua usual profusão 

ornamental.

Na freguesia de São Sebastião da Pedreira, tal como acontece na vizinha freguesia de Nossa 

Senhora de Fátima, encontrámos duas tendências – a do eclectismo, como a do átrio da Rua 

Latino Coelho e a das novas tendências próximas da art déco, sempre muito recorrentes em muitos 

dos exemplos analisados. É assim que no denominado «Bairro Azul», observamos essas citações, 

enquanto nas áreas mais interiores da freguesia, encontrámos dois casos dignos de registo. Um 

destes situa-se na Rua Pinheiro Chagas com átrio decorado com estuques no tecto e nas paredes. 

Estas foram sujeitas a uma linguagem clássica com meias colunas com caneluras e capitel numa 

versão jónica em «sustentação» da cornija que integra cachorros. No intercolúnio, duas tipologias 

de molduras – uma mais grossa e encimada por arcatura e outra distinta mais fina – fazem um 

enquadramento decorativo nos panos da parede pintada e sobre a qual a alvura do estuque se 

destaca. Quanto ao tecto, a decoração é formada apenas por uma geometria formada a partir de 

cruzamento de grossa moldura de folhagens que, apesar da simplicidade do processo, dá ao tecto 

um efeito muito decorativo.

Na freguesia do Socorro, em átrios de entrada de prédios, ainda salientamos três tipologias de 

ornamentos repetitivos formando tectos padronados. Um deles, na Rua dos Lagares, com orna-

mentos neo-renascentistas; um outro, no Largo das Olarias com pequeno elemento decorativo 

encadeado e com anel central que, no conjunto da repetição, forma densa superfície de cobertura; 

52 Vistas na galeria de Fontainebleau e muito frequentes nas gravuras flamengas do século XVI.
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um outro ainda, na Calçada Agostinho Carvalho, com claras influências de ornamentos orientalistas 

ajourés, neo-árabes, distribuídos por malha quadrangular à meia esquadria e rodeados no perímetro 

do tecto por barra igualmente ajourée.

Outros exemplos não são menos dignos de nota, mas a limitação desta comunicação não permite 

alongarmo-nos.

Da análise efectuada, observámos que o eclectismo foi a grande marca das diferentes opções, 

compreensível para a época coadunante com o seu desenvolvimento, mas menos coerente com 

períodos posteriores em pleno no século XX. Contudo, não deixámos de apreciar e localizar que, 

apesar dos bairros lisboetas terem maior ou menor sofisticação e terem como população diferentes 

extractos sociais, os trabalhos de gesso são uma constante no imaginário decorativo de átrios 

de entrada dos edifícios, de escadas e salas de maior ou menor porte. Lamentavelmente, a maioria 

das arquitecturas mais relevantes teve drásticas mudanças e apresenta lamentáveis casos de reu-

tilização. Contudo, nem sempre a degradação é irrecuperável e alguns estuques foram mesmo 

recuperados e contribuem para a memória desta arte decorativa. Os gessos tiveram parcos teste-

munhos do legado do mudéjarismo e mesmo das influências vindas com o Renascimento/Maneirismo53, 

exceptuando o reconhecimento que Mendonça acaba de fazer neste congresso por meio das cita-

ções serlianas apontadas na arquitectura religiosa. Apesar dos interiores domésticos em Lisboa 

não terem revelado opções coevas análogas, os estuques vieram a ser aliados indispensáveis na 

decoração dos interiores domésticos posteriores, tornando-os num constante aliado.

1 – Alcântara – Átrio – rua José Dias Coelho

53 Do século XVI remonta a igreja de S. Domingos em Montemor-o-Novo com citação serliana e dentro do mesmo espírito os do antigo Colégio do 
Espírito Santo e os da capela da antiga universidade em Évora e ainda os da Sé em Portalegre. Cf. Flórido de VASCONCELOS, Op. Cit., p. 36.
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2 – Anjos – Átrio – rua de Angola

3 – Anjos – Sala – Largo do Intendente

4 – Benfica – Átrio – rua Cecília Meireles
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5 – Campolide – Átrio – rua Artilharia Um

6 – Graça – Sala – Chalet na rua Senhora do Monte

7 – Lapa – Sala – rua do Quelhas
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8 – Lapa – Sala – rua do Pau da Bandeira

9 – Lumiar – Sala – Alameda das Linhas de Torres

10 – Sagrado Coração de Jesus – Átrio – rua Alexandre Herculano
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Graça Viterbo

Decoradora de Interiores

• Graça Viterbo é formada em Artes Decorativas pela Fundação do Ricardo Espírito Santo Silva (1964-1967) em Lisboa 
e pela Inchbald School of Design em Londres ( 1967).

• Graça Viterbo é hoje Presidente da Associação de Antigos Alunos da Fundação do Ricardo Espírito Santo Silva.

• A obra da Decoradora portuguesa representa 35 anos de carreira, uma referência no sector privado e público em Por-
tugal e no Estrangeiro, com particular destaque para residências privadas e a indústria hoteleira de luxo em 
Portugal.

• Graça Viterbo tem também vindo a desenvolver linhas de Design próprio, a convite da indústria de Mosaico Cerâmico 
(Recer) e Porcelana (SPAL).

• A sua colaboração tem sido solicitada para palestras sobre Design de Interiores em Portugal e no Reino Unido, assim 
como no desenvolvimento de projectos para “stands” de exposição em Feiras nacionais e internacionais.

• Graça Viterbo foi convidada pelo I.I.D.A. – International Interior Design Association com sede nos EUA, a iniciar o 
Capítulo Português desta Associação, e presidir à Delegação Portuguesa.

• Em 1997, Graça Viterbo foi convidada a participar no evento internacional mais exclusivo no mundo do Design de 
Interiores – The British Interior Design Exhibition – uma selecção de vinte Designers de Interiores Europeus. Graça 
Viterbo foi a motivadora e consultora para a organização da exposição de decoração "Casa Aberta", efectuada em 
Lisboa em 1998, e renovada em Cascais como “Casa Décor” em Maio de 2000.

• Na área académica, Graça Viterbo tem sido convidada para conferências e seminários como membro de júri de final 
de curso: Inchbald School of Design (Londres, 1995); Escola Superior de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito 
Santo Silva (Lisboa, 1994 e 2000); IADE – Jornadas de Design no Centro Cultural de Belém (Lisboa, 1994 e 2000).

• A convite da Livraria Bertrand, Graça Viterbo coordenou a publicação da edição bilingue do livro ‘Interiores’, que 
integra o trabalho dos profissionais do Design de Interiores em Portugal. Em 2005, foi publicado o primeiro livro 
sobre a sua Obra “Graça Viterbo: História de Ambientes” e prepara o lançamento de um segundo livro no mercado 
português para Outubro de 2007.

• Distinções recebidas:

2001 – Medalha de Mérito Cultural atribuída pela Câmara Municipal de Cascais.

2002 – Prémio 25 Anos de Carreira, atribuído pela revista “Casa&Jardim”

2002 – Prémio D. Antónia Ferreira, distingue anualmente a Executiva de referência a nível nacional.
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O uso do Estuque na Decoração 
Contemporânea

Graça Viterbo

Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi dirigido para participar no primeiro 

Seminário sobre a Presença do Estuque em Portugal.

Agradeço também a vossa presença nesta minha palestra... já quase na recta final da digressão 

do Estuque no mundo das Artes, que o Centro Cultural de Cascais acolheu nestes últimos dias.

Pediram-me para falar hoje aqui sobre o Estuque na Decoração contemporânea.

A Decoração de Interiores é feita de Ornamento, pois decorar espaços é ornamentá-los – e o 

Estuque é precisamente um desses ornamentos.

Pode ser utilizado de muitas e diferentes maneiras, e ao longo dos tempos usado de forma mais 

ou menos trabalhada: quer em tectos, em paredes ou só em colunas, pilastras, capitéis, mísulas, 

painéis, bustos, estátuas, medalhões e objectos.

Nos tectos, o uso cantos trabalhados ou de rosácea central que pode servir também como remate 

de magníficos lustres.

Também tectos completamente preenchidos, abóbadas, tectos em maceira ou caixotão, com mol-

dados mais ou menos ricos, completam qualquer sala, tornando-a  mais decorada no seu todo.

Nas paredes – o uso de molduras aplicadas formando apainelados: estas molduras podem ser mais 

ou menos trabalhadas e o interior desses painéis mais ou menos preenchidos com diferentes 

motivos como flores, frutos ou outros – ou simplesmente com pinturas murais dentro dessas ricas 

molduras.

Hoje em dia, é uso comum (ou está na moda), aplicar molduras nas paredes de uma maneira 

muito mais simples.

Com a formação desses apainelados pode-se jogar na decoração de uma sala, com as diferenças 

de texturas e cor, ou seja, por exemplo: utilizar dentro um revestimento mural e nas tabelas, à 

volta, pintar com cor diferente ou igual da moldura de separação.

Pintar toda a parede, incluindo o exterior e o interior, numa só cor, podendo adivinhar só os 

relevos.
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do neolítico à época contemporânea

Ideias que resultam sempre diferentes umas das outras.

O uso de sancas mais ou menos volumosas, e com mais ou menos ornamento usadas com ou sem 

frisos de remate prolongando-se quer para o tecto quer para as paredes.

O uso também de réguas de lambrim mais baixas ou mais altas formando também na parte inferior 

painéis com ou sem ornamento.

O Estuque, usado como elemento decorativo, está sempre associado ao relevo. E o relevo joga 

com diferentes texturas, não só ao olhar, como no toque.

Está na imaginação do Designer de Interiores, criar e recriar ambientes – com a intervenção de 

mais ou menos ornamento, utilizando o estuque.

E, como ornamento que é, a tendência de o usar tem vindo a perder-se um pouco – nesta época 

mais despojada e “clean” do mundo do Design de Interiores.

É muito importante que se voltem a criar ambientes onde… a Arte do Estuque volte a 

“acontecer”!

Na prática, isto significa de novo usar e desenhar colunas e pilastras com belos capitéis, emol-

durar espelhos, desenhar lareiras. Utilizar objectos decorativos como mãos, pés, asas, cabeças, 

anjos, torsos, medalhões e tantos outros elementos decorativos… Numa escala normal ou mesmo 

fora de escala como mostro alguns exemplos:

O Decorador de Interiores pode e deve inspirar-se em ambientes clássicos, mesmo que a sua ten-

dência e estilo o não seja. E assim cria os seus ambientes que personaliza.

Por isso mesmo, achei que a melhor maneira de vos falar do uso do estuque na Decoração de 

interiores seria mostrar-vos alguns exemplos  dessa utilização ao longo desta já também minha 

longa carreira!

E assim, começo por um dos últimos trabalhos realizados pelo Atelier Graça Viterbo: O Hotel 

Grande Real Villa Itália – que não pode ser melhor exemplo de como utilizar de diferentes formas 

o estuque na Decoração de Interiores (Hotel que, aliás, fica aqui mesmo por trás, o que dá para 

poder ir até lá fazer uma visita e ver “in loco” o que vos vou mostrar…).

Logo desde o início quando me foi entregue este trabalho – e pensando que seria no local onde 

habitara no exílio, o Rei Humberto de Itália, quando foi apresentado ao nosso cliente o projecto 

de conceito… além do uso da pedra mármore utilizada com abundância em paredes e pavimentos 

muito trabalhados, o uso  (e o abuso) do estuque foi logo a seguir o que pensei utilizar como 

peça recorrente ao longo de todo o hotel e sempre de maneira diferente... Assim foi!
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Passo a exemplificar – nos quartos:

• A utilização de estuques e não gravuras ou quadros: diferentes folhas fazendo uma sequên-

cia vertical.

• Nos tectos de pequenas flores – o que os torna personalizados e únicos, nos WCs o encabe-

çamento dos espelhos das bancadas dos lavatórios com uma grinalda.

• Nos corredores: as portas das “corettes” sempre difíceis de disfarçar, estão marcadas por 

flores em relevo com iluminação especial, o que torna os corredores mais atractivos.

     

     

O USO DO ESTUQUE NA DECORAÇÃO CONTEMPORÂNEA
Graça Viterbo
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• Nas paredes cegas do fundo dos corredores, cabeças de Apolo ou outras peças.

• As I.S. públicas são marcadas por olhos atentos a quem ali entra.

• Nas paredes, caneluras verticais formando riscas.

Até na sinalética – fiz questão de utilizar, não só nas placas de marcação de todas as salas de 

reuniões com peças especificamente adaptadas ou nas placas de vidro preto com uma peça 

pequena.

Na Villa d´Este (casa anexo do Hotel à unidade de quartos principal), toda a marcação da nume-

ração dos quartos feita com uma peça adaptada que pousa sobre aro de madeira das portas.

No Spa do Hotel, o ornamento nas portas dos gabinetes, o tecto em estuque da piscina interior, 

as sancas dos corredores “romanos”.
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O resultado está a vista…

Gostava aqui de salientar a grande ajuda do Museu do Estuque, nas pessoas de Paulo Ludgero e João 

Oliveira, mais uma vez muito obrigada, que foram incansáveis nas vindas ao Estoril ao meu atelier 

e que puderam tornar uma realidade tudo o que ia na minha cabeça e na minha imaginação!

Gostava, por fim, de fazer um apelo no contexto da Decoração contemporânea: a profissão de 

Estucador tem que ser protegida e apadrinhada. É preciso ensinar aos jovens essa Arte – e dar-lhe 

destaque nos cursos de Artes Decorativas.

É preciso falar deste ofício, divulgá-lo, pois parece-me que os mais jovens não conhecem senão 

falso estuque. E, para eles – é fácil pegar num catálogo... escolher a sanca AZ ou o moldado 

Z15...que pode ser aumentado com o perfil z22… deixando de usar o verdadeiro estuque.

Está na imaginação do Designer criar e recriar ambientes com intervenção de mais ou menos 

ornamento, utilizando estuques!

Mais uma vez muito obrigada – foi uma honra participar neste primeiro Seminário dedicado à 

Presença do Estuque em Portugal.

O USO DO ESTUQUE NA DECORAÇÃO CONTEMPORÂNEA
Graça Viterbo
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Paula Araújo da Silva

Arquitecta – Directora Regional do Porto do IPPAR  
Com Giulia la Face e Gabriel Andrade e Silva, arq.tos e Dr.ª Inês Duque Dias
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Proteger – Conhecer, Classificar, Inventariar, 
Conservar, Divulgar

Paula Araújo da Silva

Ao longo da História o estuque aparece-nos utilizado no Médio Oriente, no Egipto e na Grécia 

Antigas, mas são sem dúvida os Romanos que nos deixam os exemplos em quantidade e qualidade 

mais importantes.

Pierre Adam no seu livro “La Construction Romaine”, no capítulo referente às argamassas de 

revestimento quando fala sobre o estuque diz: “… Englobam-se sob o nome de estuque do italiano 

“Stucco” todas as decorações em relevo executadas com uma argamassa: é por isso que o termo 

se aplica tanto a revestimentos finos das colunas caneladas, quanto às imitações de grande apa-

rência do século I ou às iconografias diversas decorando as paredes ou as abóbadas1.

A distinção não provém, portanto de uma diferença de composição com as argamassas (se bem 

que ela possa existir) mas de uma diferença de forma. Os estuques brancos, destinados a ficarem 

nus, eram com efeito os mais “nobres”, já que a imitação procurada era a do mármore; a sua 

composição era simplesmente uma mistura de cal e pó de mármore ou de pó de calcários brancos 

diversos.

Eram utilizados na origem para a “maquillage” da arquitectura de tufo, papel que se conservará, 

depois, com o aparecimento dos cenários pintados, para a fabricação das cornijas, cuja brancura 

cortava as cores vivas dos painéis.

E ainda era preciso que esses relevos tivessem tido uma certa tenuidade para serem somente 

moldados numa mistura cal – pó de mármore; quando a saliência do motivo era importante, o 

essencial da argamassa era constituído por areia ou caco de telha e só a forma epidérmica do 

acabamento era realizada com a mistura mais fina.

Tendo em conta o peso e o volume de certos motivos os estuques precisavam muitas vezes de 

uma armadura de suporte assegurando o seu engate na parede.

Auguste Choisy no livro “A arte de construir em Roma” refere que “… é sobretudo na construção 

de edifícios que se encontra a separação entre os trabalhos de estrutura e os de ornamentação. 

1 Para a realização do estuque, a matéria-prima utilizada é o gesso. O gesso é, no estado natural, um calcário transparente e incolor, em que 
predomina o sulfato de cálcio hidratado. Depois de aquecido, perde a transparência ficando branco e é de seguida moído.
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Primeiro construía-se e depois vinham outros que se encarregavam de embelezar; aplicavam 

estuques, adoçavam mármores, revestiam a construção de uma aparência mais ou menos elegante, 

sem que fosse estritamente necessária, nem muitas vezes consequência das características próprias 

da construção.

Suprima-se este recobrimento e a estrutura voltará a aparecer nitidamente, já que o ornamento 

é independente da autenticidade estrutural do edifício.

A separação é tal que, com frequência, os adornos acrescentados recobrem e dissimulam para-

mentos que têm um elegante acabamento. É frequente que os romanos acabem uma superfície 

de uma parede de muros de opus cimenticium com um cuidadoso aparelho de alvenaria de pedra 

ou de tijolo e logo em seguida esta seja forrada com placas de mármore ou valiosos 

estuques…”

Ficamos tentados a pensar em face deste acabamento tão perfeito, (que os romanos não chegaram 

a observar) que os construtores pressentiam a futura ruína da ornamentação sobreposta e que 

chegaria um tempo em que a sua obra ficaria à vista – como hoje, despojada de todo o adorno 

acrescentado. Mas será mais adequado ver aqui a expressão de um pensamento de índole exclu-

sivamente prática.

O estuque representa um trabalho de decoração por excelência, usado desde sempre na construção, 

representa um acrescento, uma adição ao edificado, à sua essência – à fabrica como referem os 

espanhóis – é portanto um elemento decorativo. Podíamos assim agregar os estuques aos reves-

timentos decorativos tais como a pintura mural, o mármore, azulejo, madeira, talha, etc… 

A técnica do estuque, como outras técnicas construtivas, sofreu descontinuidades na sua história 

e sendo desconhecido (ou pelo menos pouco utilizado) da arquitectura românica e gótica, terá 

sido redescoberto pelos construtores do renascimento. E vai assim permanecendo ao longo dos 

séculos com intermitências, como uma capa decorativa, separada do edificado, com maior ou 

menor expressão, conforme os princípios culturais artísticos vigentes nessas épocas, não podendo 

deixar de salientar a presença árabe em Portugal e a sua influência na arquitectura na metade 

meridional do país, e a arte barroca, cuja expressão no nosso País é muito o importante e expres-

siva e aí o elemento decorativo ultrapassa o papel enquanto tal e assume também o papel de 

composição arquitectónica.

Também o factor económico que condiciona o uso de materiais mais nobres na construção, como 

diz o ditado – do engenho nasce a arte – levou a que verdadeiros artistas criassem fingidos, que 

imitam na perfeição a madeira, o mármore, e ilusões de óptica, profundidades de campo…

É do arquitecto Adolf Loos o texto “Ornamento e Delito”: “… A evolução cultural equivale à eli-

minação do ornamento do objecto usual… O que constitui a grandeza da nossa época é que é 
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incapaz de realizar um ornamento novo…”. “Vencemos o ornamento. Dominamo-nos até ao ponto 

em que já não há ornamentos… Vede está próximo o tempo… dentro em pouco as ruas das 

cidades brilharão como muros brancos…” Loos escreve este texto, em 1908, na altura em que 

coexistiam os chamados movimentos arquitectónicos neo-góticos, clássicos, etc., a Arte Nova 

tinha o seu esplendor e começavam a desenhar-se os primeiros passos do chamado Movimento 

Moderno na arquitectura. O movimento moderno, a ausência de ornamento, que Mies consegue 

sintetizar na frase célebre “Less is more”, que Corbusier representa um dos paradigmas, defende 

a forma pura na arquitectura.

Assim, e depois de um grande apogeu no princípio do século passado, o estuque vai perdendo 

ao longo do século XX a sua expressão, não constituindo, aliás, como outros materiais de reves-

timento (o azulejo por exemplo) um papel na definição dos novos objectos arquitectónicos.

Actualmente, com fenómenos de alteração profunda da forma de viver, e com mudanças de hábitos 

de vida, (facilidade de transporte e portanto possibilidade de mobilidade das populações que já 

não precisam de viver concentradas nas cidades, mas podem viver nas suas periferias em habita-

ções novas e mais baratas, sem problemas de manutenção imediatas, e aceder todos os dias aos 

centros das cidades para trabalhar), os centros das cidades estão a desertificar-se. Este fenómeno 

leva a que, também os estuques estejam seriamente ameaçados: Por essa razão mas também 

porque a conservação dos estuques exige saber e dispêndio financeiro. Como material de revesti-

mento o estuque tende a degradar-se muito rapidamente. A falta de manutenção e a humidade 

são os piores inimigos do estuque. Também a dificuldade natural de adaptar os edifícios antigos, 

às novas exigências de uso e de conforto, ditadas pela evolução natural da sociedade, conduzem 

a situações em que por vezes seja muito difícil compatibilizar o edificado existente com o ima-

ginário que se pretende. Esta discussão da compatibilização dos edifícios antigos, a novos usos, 

muitas vezes acesa na sociedade, tem adeptos fervorosos de ambos os lados, uns defendendo 

que o património se sobrepõe em valor às novas exigências e portanto há que o conservar inte-

gralmente, outros defendendo que o edificado não se pode mumificar e que portanto tem de se 

adaptar e sofrer alterações.

É claro que estou a colocar a questão de uma forma muito simplista.

As cidades e o edificado são uma permanente alteração e sobreposição de construções, que vão 

sendo reconstruídas, aproveitando os materiais das demolições ou beneficiadas e conservadas, 

alteradas e adaptadas a novas modas e usos. Sempre foi assim.

As pedreiras de mármore de Carrara foram abertas nos meados século XV para substituir o levan-

tamento paulatino dos revestimentos de mármore dos edifícios existentes em Roma do tempo do 

Império Romano, nomeadamente do Coliseu. Rafael refere: “Toda esta nova Roma que vemos 

PROTEGER – CONHECER, CLASSIFICAR, INVENTARIAR, CONSERVAR, DIVULGAR
Paula Araújo da Silva
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actualmente na sua grandiosidade e na sua beleza, com os seus palácios e as suas igrejas, foi 

inteiramente construída, tal como está, com a cal feita do mármore antigo. Não conseguiria 

pensar sem um enorme desgosto que, desde a minha chegada a Roma – ainda não se passaram 

doze anos, se destruíram tantos belos monumentos, como a Pietá, a arcada na entrada dos banhos 

de Diocleciano, o templo de Ceres na Via Sacra e uma parte do Fórum, queimada há poucos dias, 

e cujos mármores foram convertidos em cal… Aníbal e outros inimigos de Roma não poderiam 

ter agido de forma mais cruel…”.

Por seu lado a nossa geração tem o direito de construir novo (os arquitectos) e marcar o espaço 

urbano. Os estilos sempre coexistiram, justapostos e articulados numa mesma cidade ou num 

mesmo edifício. Enquanto não é difícil fazer entender que nos edifícios públicos e nos edifícios 

religiosos deve ser conservado o edificado na sua integridade, já se torna muito mais difícil con-

servar nas habitações os altos pés direitos e conjugar as novas exigências de iluminação, de 

conforto térmico e acústico, instalação anti fogo e furto – uma panóplia de equipamentos que 

se sobrepõem aos tectos estucados e os assassinam. O factor mais difícil de resolver e mais grave, 

prende-se com o facto de ser um património que não está visível, e se não estiver identificado, 

pode ser destruído sem que a sociedade tenha disso conhecimento.

Alguns meios para divulgar e preservar este património  
A classificação e a inventariação

As discussões em torno do Património (e refiro-me naturalmente ao património edificado), têm 

uma história recente remontando ao século XIX, e podendo ser expressas por Ruskin e Viollet le 

Duc, os nomes mais importantes dessa fase. Ruskin afirmava:

“... A conservação dos monumentos do passado não é simples questão de conveniência ou de sen-

timento. Não temos direito a tocá-los. Não nos pertencem.

Pertencem em parte àqueles que os construíram e em parte àqueles que hão-de vir depois…” Em 

simultâneo começa a sentir-se a necessidade de proteger de alguma forma esse Património e 

surgem as classificações. Nestas classificações poderia afirmar sem dificuldade que estão contem-

plados todos os edifícios que possuem estuques de inegável valor. Isto porque, se num edifício 

existem excelentes estuques, provavelmente o próprio edifício, no seu todo, também é de exce-

lente qualidade, porque só nessa altura eram feitos grandes investimentos nas decorações com 

estuque.

Durante o processo de classificação, o estuque representa a garantia da integridade e da auten-

ticidade, valorizando por isso o interesse cultural do imóvel.
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O acto de classificação de bens culturais é o acto administrativo que constitui a certeza jurídica 

do valor cultural de uma coisa para efeito da submissão desta ao regime jurídico do património 

cultural e eventualmente a situa nas subcategorias que a lei estabelece para os bens de valor 

cultural. Esta é a definição jurídica de classificação, redutora, mas que pode ser utilizada como 

um ponto de partida.

A inventariação, isto é, o conhecimento, pode ser considerado a base da preservação.

Apenas através da sua perfeita compreensão e domínio, é possível garantir a salvaguarda das 

características de autenticidade e integridade de um imóvel e dos seus componentes.

Nesse aspecto, a Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais e o Instituto Português do 

Património Arquitectónico têm constituído um recurso de informação que, dando origem a ins-

trumentos diversificados ligados às actividades, constituem a efectiva salvaguarda e valorização 

do património como sejam – a identificação, a investigação, a conservação, a reabilitação, a 

partilha do conhecimento e a fruição.

Para isto é fundamental além do conhecimento do objecto e da sua história, manter actualizado 

esse mesmo conhecimento, designadamente o estado de conservação, as intervenções realizadas 

(boas e más), as patologias e riscos, de modo a que quando estejam reunidas condições (físicas, 

sociais, económicas, políticas) para uma intervenção de salvaguarda num determinado imóvel, 

esta possa ser bem fundamentada e efectuada da melhor forma. Inventariar será, por isso, mais 

do que a simples recolha de dados e registo, é também perceber o contexto do objecto em estudo 

e as suas relações, no tempo, na história e no lugar. Esta recolha de dados deverá ser a mais 

exaustiva e rigorosa possível, mas sempre aberta à introdução de novos dados permitindo a evo-

lução contínua do conhecimento do objecto. O Inventário, para ser eficiente, terá de ser baseado 

numa recolha Topográfica (limitando o campo de actuação); Tipológica (definindo as tipologias 

dos objectos em estudo); Temática (estabelecendo concretamente a matéria a seleccionar) e 

Cronológica (demarcando e ordenando temporalmente, permitindo a relação artística, tecnológica 

e social da época).

Outro papel muito importante do inventário é a divulgação.

A divulgação permite valorizar o património perante a sociedade, perante estudiosos e investi-

gadores, criando sinergias e interesse na sua preservação, mobilizando a população para um 

objectivo comum.

“A decoração arquitectónica, esculturas e elementos artísticos, que são uma parte integrante do 

património construído, devem ser preservados mediante um projecto específico vinculado ao projecto 

geral. Isto pressupõe que o restaurador tem conhecimento e formação adequados, para além da 

PROTEGER – CONHECER, CLASSIFICAR, INVENTARIAR, CONSERVAR, DIVULGAR
Paula Araújo da Silva
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A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

capacidade cultural, técnica e prática para interpretar as diferentes análises das áreas artísticas 

específicas. O projecto de restauro deve garantir uma aproximação correcta à conservação do con-

junto envolvente e ao ambiente, a decoração e a escultura, respeitando os ofícios e o artesanato 

tradicionais do edifício, bem como a sua necessária integração como parte substancial do património 

construído.”

 Carta de Cracóvia 2000

 Tecto em estuque degradado

 Tecto em estuque degradado
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 Solar do Conde de Bolhão 

 Solar do Conde de Bolhão – Pormenor
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A PRESENÇA DO ESTUQUE EM PORTUGAL 
do neolítico à época contemporânea

 Capela do Cemitério de Agramonte – Pormenor v

 Solar do Conde de Bolhão
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Conclusão

No entendimento do que a arte do estuque artístico representa, o Museu do Estuque tem tido 

como um dos objectivos, chamar a atenção de todos para este Bem da cultura artística do 

país.

Na sua função de preservar e divulgar o património do estuque, na sua identidade específica mas 

também no âmbito das artes decorativas aplicadas à arquitectura, o Museu do Estuque pretende 

interagir com a comunidade científica e com o edificado onde esta arte está integrada. Desejando 

ser uma organização interventiva na área cultural, o Museu do Estuque tem criado condições para 

fomentar o conhecimento aprofundado desta arte decorativa. Parcerias foram realizadas com as 

Universidades Católica do Porto e Portucalense no ano de 2006 de forma a concretizarem-se 

actividades de divulgação tão importantes na sensibilização dos estudantes universitários sobre 

o valor plástico deste património.

O I Seminário Internacional sobre a Presença do Estuque em Portugal realizado nos passados dias 

2,3,4 e 5 de Maio de 2007 no Centro Cultural de Cascais, foi o primeiro evento que de forma 

internacional se debruçou sobre este elemento patrimonial que se incorpora no património cons-

truído português.

Daí que se alargaram os parâmetros de trabalho quer pela presença de especialistas investigadores, 

quer pelos temas das comunicações apresentados quer ainda pelo interesse que despertou não 

só nos estudantes universitários presentes como ainda no público que encheu por completo o 

auditório deste Centro Cultural.

O conjunto das comunicações apresentadas e que se constituem como as Actas deste evento, são 

agora apresentadas numa publicação patrocinada na sua globalidade pela Câmara Municipal de 

Cascais.

De uma forma pragmática cremos poder explicitar que neste seminário se concluiu:

• que a tecnologia do estuque tem sido sedimentada em operações principalmente artesanais 

e, por isso, raramente fixadas em formulações codificadas;

• que, enquanto país atlântico, Portugal absorveu os movimentos e os estilos que fluíam pela 

Europa, revelando por muitos dos exemplos abordados, a importância deste movimento no 

contexto das artes decorativas, assim como dos grandes mestres e artesãos perfeitamente 

desconhecidos e que urge estudar;
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• que deverá manter-se uma atenção da sociedade em geral, e dos agentes culturais em parti-

cular, que permita imprimir uma força em prol da gestão, da manutenção e da continuidade 

desta arte, que é testemunho social e cultural da presença Portuguesa no mundo;

• que a protecção dos estuques e o estudo das suas tecnologias, se impõem pela exigência em 

conservar a cultura material e figurativa desenvolvida por este material, tendo em atenção 

que as técnicas utilizadas não têm actualmente condições de se manter quer pela falta de 

preparação da capacidade manual dos mestres artífices, quer ainda pela difícil obtenção e 

manipulação das matérias primas tradicionais. Acresce referir que há ainda uma necessida-

de de salvaguardar todas as características criadas por esta arte decorativa nos ambientes 

construídos dos quais ela fez parte integrante;

• que se torna necessário promover a curto prazo um programa de trabalho que crie uma pla-

taforma digital que assegure a disponibilização de informação sobre os múltiplos exemplos 

desta arte em Portugal;

• que se dê uma maior projecção a esta arte do estuque no país permitindo que se criem me-

lhores condições de informação e divulgação para que o já assinalável espólio do museu do 

estuque possa exibir novas peças e colecções que o irão continuar a enriquecer;

• que se abriram novas perspectivas de trabalho de investigação aos interessados e aos estu-

diosos nesta área do saber;

• que as rotas do estuque que fizeram parte integrante do seminário mostraram que, ao nível 

nacional, é um caminho importante a desenvolver não só para a divulgação mas ainda para 

que se criem formas criteriosas e específicas do estudo desta arte no contexto do país.

Esperamos que num próximo II seminário internacional, para além de se poder reequacionar todo 

o trabalho desenvolvido, se dê conta da continuidade do trabalho desde então feito no sentido 

de se poder consolidar o conhecimento desta já milenar arte do estuque no nosso país.

Nuno Santos Pinheiro

Paulo Ludgero de Castro








