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RESUMOS CADERNO

Entre a memória e o 
devir: fragmentos da 
fachada da igreja do 
convento da Trindade

O estudo que se apresenta, sobre 
a fachada da igreja do convento 
da Santíssima Trindade de Lisboa, 
procura resgatar a memória do 
que terá sido o frontispício desse 
templo na Época Moderna, à luz da 
recente descoberta de esculturas, 
que possivelmente o compunham. 
O texto procura ainda entendê-lo 
num contexto mais amplo, como 
aquele de um programa definido 
quer para os interiores, quer para 
os exteriores dos cenóbios da 
Ordem da Santíssima Trindade.

Maria João 
Pereira Coutinho

Lisboa
Arquitetura
Escultura
Fachadas
Ordem da Santíssima Trindade
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Doutorada em História (Arte, 
Património e Restauro) pela 
Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, e 
investigadora do Instituto de 
História da Arte da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa
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RESUMOS CADERNO

Os negros na escultura.
Percursos pela cidade de 
Lisboa, do século XVI ao XX

Em Lisboa, desde o século XVI até 
ao XX, a representação do Negro na 
escultura produzida na cidade, ou 
para a cidade, testemunha a história 
do encontro dos povos africanos com 
os portugueses e as formas como 
estes se apropriaram da imagem 
do Negro e a plasmaram na arte. 
Desde as primeiras manifestações 
conhecidas, de que é exemplo o 
busto de Negro inscrito em medalhão, 
patente no claustro do mosteiro dos 
Jerónimos, passando pelas esculturas 
de presépios e terminando nas obras 
em cerâmica de Bordalo Pinheiro, 
ou nos bustos de negros de várias 
nações africanas encomendados pela 
comissão organizadora da “Exposição 
do Mundo Português”, de 1940, 
quase meio milénio foi percorrido. 
A escultura irá, a par de outras 
formas de arte, como por exemplo, a 
pintura e a azulejaria, perdurar como 
manifesto para a melhor leitura do 
lugar do Negro na sociedade lisboeta, 
na trajectória deste longo tempo.

Sílvia Ferreira

Lisboa
Negro
Escultura
Representação

Vade-mécum dos pintores 
régios (1450-1750)

O Vade-mécum que seguidamente se 
apresenta pretende analisar o estatuto 
social do pintor ao serviço do rei. 
Através da leitura da documentação 
já publicada e de outra ainda 
inédita, apresentam-se as principais 
conclusões sobre o tema, tendo em 
consideração as várias modalidades 
praticadas pelos pintores, desde o 
final da Idade Média até ao tempo do 
Barroco. Deu-se particular destaque 
aos artistas estabelecidos junto da 
Corte que, no período considerado, 
permaneceu maioritariamente na 
cidade de Lisboa. A sistematização 
dos dados agora apresentados em 
tabela permitirá não só confrontar os 
privilégios alcançados pelos pintores, 
face aos cargos desempenhados, bem 
como aprofundar no futuro o tema 
da posição social do pintor, longe de 
ficar resolvido com este contributo.

Pedro Flor.
Susana Varela Flor

Pintores régios
Idade média
Barroco
Pintura a óleo
Pintura a têmpera

O Compromisso 
da Confraria do 
Bemaventurado Santo 
Eloy dos Ourives da 
Prata de Lisboa

O presente texto pretende tão-só 
apresentar um documento pouco 
conhecido, o Compromisso da 
Confraria do Bemaventurado Santo 
Eloy dos ourives da prata de Lisboa, 
datado de 1793, que nos oferece 
uma visão da estrutura gremial, 
sua orgânica e disposições dos 
prateiros lisboetas unidos sob a 
confraria de Santo Elói, já num 
período final da sua existência.

Hugo Miguel Crespo

Lisboa
Ourivesaria
Corporação de ofício
Confraria
Prateiros

Jardins do Romantismo 
em Lisboa: questões 
e constatações

Mário Fortes.
Luísa Borralho.
Carolina Herculano

A presente reflexão versa alguns 
jardins públicos e jardins-
miradouros de Lisboa, em 
particular as alterações, mais 
ou menos abrutas, a que foram 
sujeitos, desde a sua criação até 
à actualidade. Os exemplares 
referidos sofreram modificações 
a vários níveis, desde a biológica 
e fitomórfica, à arquitectónica, 
infra-estrutural e paisagística, 
passando pela política, social, 
cultural e artística. Têm sobrevivido 
com as marcas desses processos, 
em grande parte pela mestria dos 
paisagistas e pela sua capacidade 
intrínseca, de se adaptarem ou 
de se imporem no contexto da 
identidade cultural da capital.

Lisboa
Jardins
Romantismo
Miradouros

Doutorado em História da Arte 
Moderna pela Universidade Aberta, 
é investigador do Instituto de 
História da Arte da NOVA/FCSH

Investigadora contratada do IHA-FCSH/
NOVA. Este trabalho é financiado 
por fundos nacionais através da FCT, 
I.P., no âmbito da Norma Transitória 
- [DL 57/2016/CP1453/CT0032]

Doutorada em História da Arte pela 
Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. Investigadora de pós-
doutoramento no Instituto de 
História da Arte da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa

Licenciado em História da Arte 
pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (2008), é 
investigador do Centro de História 
da Universidade de Lisboa

Arquitecto Paisagista

Arquitecta Paisagista

Arquitecta Paisagista
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Em Busca de uma 
Capital Icónica.
Momentos de transformação 
da frente de água de Lisboa.

Apresenta-se uma reflexão sobre 
três momentos históricos de 
transformação urbana, geradores 
de novos centros simbólicos e 
funcionais na frente de água de 
Lisboa, considerando o contexto 
político e de desenvolvimento urbano 
no qual cada um se desenrolou. 
Estabelece-se ainda uma relação 
destes acontecimentos com a 
atual tendência relativamente 
à reconversão dos espaços 
ribeirinhos de Lisboa.

Maria João Matos

Frente De Água
História Urbana
Políticas Urbanas
Reconversão Urbana
Desenvolvimento Sustentável

Doutorada em Arquitectura (UBI/U.
Paris8), Mestre em Cidade Território 
e Requalificação (ISCTE), licenciada 
em Arquitectura (FA-UTL). Professora 
Auxiliar na Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias (ULHT).

A Antiga Freguesia 
de S. João de Deus. 
As preexistências e o 
urbanismo experimental 
de Duarte Pacheco

Margarida Valla

O território urbano da cidade de 
Lisboa e a sua expansão reporta-se 
a uma rede de estradas antigas. A 
cerca de delimitação urbana que 
definia as novas portas da cidade, 
como a porta do Arco Cego, e a nova 
estrada de circunvalação construída 
em 1852, estabeleceram o limite 
sul da freguesia de S. João de Deus. 
O planeamento desta freguesia no 
período do Estado Novo integrou as 
vias e as edificações preexistentes 
e por outro lado foi um campo de 
experimentação apresentando 
novas fórmulas de desenho urbano 
e tipologias arquitectónicas. 

Estrada
Urbanismo
Bairro
Arquitectura
Património   

Doutorada em História de 
Arte pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 
investigadora do ARTIS/IHA- FLUL
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RESUMOS VARIA

O Bairro da Madragoa e 
a comunidade “Ovarina” 
no século XIX.
História e Memória.

Delminda Rijo. 
Fátima Aragonez

Idealizar a Varina de Lisboa é entender 
os traços da comunidade da qual 
dimanou. Desde tempos remotos 
que há notícia que de toda a costa 
portuguesa pescadores, fragateiros e 
marinheiros aportavam sazonalmente 
nas praias e freguesias ribeirinhas 
de Lisboa, ricas em pescado. 
Maioritariamente de Estarreja, 
Murtosa e Ovar, foram chegando 
em vagas migratórias. 
Cedo preferiram o bairro da 
Madragoa, assumindo ares de 
comunidade na viragem dos 
anos cinquenta de Oitocentos. 
Chegando ao final do século, já 
as mulheres ovarinas, "as Varinas”, 
ultrapassavam o meio milhar 
só no bairro da Madragoa.

Varina
Ciclo Migratório
Madragoa
População
Família

Mestre em História Moderna e dos 
Descobrimentos pela FCSH-UNL, 
Técnica Superior Gabinete de Estudos 
Olisiponenses, é Investigadora 
integrada do CITCEM da UP/UM.

Licenciada em Sociologia da 
Educação Ciência e Cultura, é 
Técnica Superior Gabinete de 
Estudos Olisiponenses.

Alexandra de Carvalho 
Antunes. 
Carolina Graça

 De Pavilhão das Indústrias 
a Pavilhão Carlos Lopes

 O Pavilhão Carlos Lopes é um 
edifício emblemático da cidade 
de Lisboa, estando implantado no 
Parque Eduardo VII. Foi traçado como 
Pavilhão das Indústrias para a Grande 
Exposição Internacional no Rio de 
Janeiro, de 1922. Uma vez terminada 
a exposição, todo o conjunto foi 
desmontado e embarcado de 
regresso a Portugal. Voltou a ganhar 
corpo ao ser reconstruído, em 1932, 
enquanto Palácio de Exposições 
e Festas, na actual localização. O 
edifício foi encerrado em 2003, por 
razões de segurança. Em Fevereiro de 
2017 foi reaberto, após intervenção 
de recuperação e remodelação 
visando a sua reutilização.

Pavilhão Carlos Lopes
Parque Eduardo VII
Reconstrução
Rebelo de Andrade 
Diogo Neff Sobral

Doutorada em Arquitectura, 
Investigadora na Universidade de 
Lisboa e na Universidade de Aveiro

Arquitecta e mestre em Arquitectura, 
Profissional liberal em arquitectura 
e reabilitação de edifícios

As mil e uma cidades 
de Lisboa nos antigos 
Armazéns Sommer

Debruçamo-nos aqui sobre a 
intervenção arqueológica levada 
a cabo no local conhecido como 
Armazéns Sommer, actual Hotel 
Eurostars Museum, que veio a revelar 
uma ocupação contínua da cidade 
de Lisboa desde o Neolítico até à 
actualidade, passando pela Idade do 
Ferro, Época Romana, Época Medieval 
Islâmica e Cristã e Época Moderna.

Ricardo Ávila Ribeiro.
Nuno Neto.
Paulo Rebelo

Lisboa
Muralha
Mosaico
Romano
Idade do Ferro

Arqueólogos da Neoépica Lda.
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Between the memory 
and the becoming: 
fragments of the facade 
of the church of the 
Convento da Trindade

This present essay on the facade 
of the church of the Convento 
da Santíssima Trindade of 
Lisbon, aims for a visual and 
literary reconstruction of what 
the frontispiece of this temple 
would have looked like in the 
early modern period in the 
light of the recent discovery 
of sculptures which were part 
of it. The text also seeks to 
understand the frontispiece in 
a broader context, in relation 
with the artistic programme set 
for the interior space and also to 
the exterior of the monasteries 
of the Holy Trinity Order

Maria João 
Pereira Coutinho

Lisbon
Architecture
Sculpture
Facades
Holy Trinity Order

Vade-mécum 
of the Royal 
Painters(1450-1750)

The Vade-mecum that follows is 
intended to analyze the social 
status of the painter in the 
service of the king. Through the 
reading of the documentation 
already published and still 
unpublished, we present the 
main conclusions, taking into 
account the various modalities 
practiced by the painters, from 
the end of the Middle Ages 
to the time of the Baroque. 
Particular emphasis was given 
to the destination of the city 
of Lisbon. The systematization 
of the data here presented in 
the table will not only confront 
the privileges achieved by 
the painters, in the face of the 
positions held, as well as deepen, 
in the future, the theme of the 
social position of the painter, 
which remains far from being 
solved with this contribution.

Pedro Flor.
Susana Varela Flor

Regal painters
Middle Ages
Baroque
Oil painting
Tempera painting

Blacks in sculpture. 
Routes through the city 
of Lisbon, from the 16th 
to the 20th century

In Lisbon, from the sixteenth 
to the twentieth century, the 
depiction of black people in 
sculpture produced in the city or 
for the city, stand as testimony 
of the historical encounter 
between African peoples and 
the Portuguese, and the ways 
the latter used the image of 
black people and shaped it in 
art. From the earliest known 
depictions, such as the bust of 
a black man set in a medallion 
in the cloister of the Jerónimos 
monastery, to the sculptures in 
cribs and in ceramic works of 
Bordalo Pinheiro, or the busts 
of black people from different 
African ethnicities commissioned 
by the curators of the "Exhibition 
of the Portuguese World" in 
1940, we behold a millennium 
unfolding. Sculpture will evolve 
hand in hand with other art 
forms such as oil and painting 
on tiles, providing for a better 
understanding of the place given 
to black people in Lisbon society, 
during this long period of time.

Sílvia Ferreira

Lisbon
Black people
Sculpture
Depiction

The Pact of Lisbon’s 
Fraternity of 
Bemaventurado 
Santo Eloy dos 
Ourives da Prata

The present text aims to briefly 
present and contextualise 
a little-known text, the 
Compromisso da Confraria do 
Bemaventurado Santo Eloy 
of the silversmiths of Lisbon, 
from 1793, which offers us 
a view of the confraternity 
of tradesmen’s structure, its 
organisation and internal rules 
of the city silversmiths under the 
confraternity of Saint Eligius in 
the final period of its history.

Hugo Miguel Crespo

Lisbon
Precious metalwork
Guild
Confraternity of tradesmen
Silversmiths

Lisbon’s Gardens of 
Romanticism: Questions 
and Findings

Mário Fortes.
Luísa Borralho.
Carolina Herculano

The present reflection concerns 
some public gardens and 
viewpoint-gardens of Lisbon, in 
particular the changes, more or 
less abrupt, to which they have 
been subjected, from its creation 
until present time. These have 
undergone modifications 
at various stages, from the 
biological and phytomorphic, to 
the architectural, infrastructural 
and landscape, to political, 
social, cultural and artistic 
levels. They have survived the 
branding of these processes, 
largely because of the mastery 
of landscapists and their intrinsic 
ability to adapt or to impose 
themselves in the context of 
the capital's cultural identity.

Lisbon
Gardens
Romanticism
Viewpoint

7670563014
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The Madragoa and the 
community "Ovarina" in 
the nineteenth century. 
History and Memory.

Delminda Rijo. 
Fátima Aragonez

Idealizing the Varina of 
Lisboa is to understand the 
features of the community 
from which she came. From 
immemorial time, it has been 
reported that fishermen, 
fishmongers and sailors 
from the entire portuguese 
coast came seasonally to the 
beaches and riverside parishes 
of Lisbon, rich in fish.
Mostly from Estarreja, Murtosa 
and Ovar, were arriving in 
migratory waves. Early they 
preferred the Madragoa, 
assuming aspect of community 
at the turn of the fifties of 
Oitocentos. By the end of 
the century, ovarian women, 
"Varinas", had surpassed 
half a thousand in the 
neighborhood of Madragoa.

Varina
Migration Cycle 
Madragoa 
Population 
Family

Alexandra de 
Carvalho Antunes. 
Carolina Graça

From Pavilhão das 
Indústrias to Pavilhão 
Carlos Lopes  

The Carlos Lopes pavilion is an 
emblematic building of the city 
of Lisbon, located at Eduardo 
VII park. It was designed as 
Industries Pavilion to the 1922's 
Great International Exposition 
of Rio de Janeiro. After the 
exposition, the building was 
dismantled and boarded 
back to Portugal. In 1932, 
it was reconstructed at the 
present location as Palace of 
Exhibitions and Festivals. For 
safety reasons, in 2003, the 
building was closed. In February 
2017 it was reopened, after a 
restoration and refurbishment 
intervention in order to its reuse.

Carlos Lopes pavilion
Eduardo VII park
Reconstruction
Rebelo de Andrade
Diogo Neff Sobral

The one thousand 
and one cities of 
Lisbon in the old 
Sommer warehouses

This article refers to the 
archaeological excavation 
carried out at the place known 
as Armazéns Sommer, today 
Eurostars Museum Hotel, which 
came to reveal a continuous 
occupation of the city of Lisbon, 
from de Neolithic to the present 
day, passing through the Iron 
Age, the Roman Age, Medieval 
Period and Modern Period.

Ricardo Ávila Ribeiro.
Nuno Neto.
Paulo Rebelo

Lisbon
Wall
Mosaic
Roman
Iron Age

The Old Parish of 
St. João de Deus.  
The preexistences 
and the experimental 
urbanism of 
Duarte Pacheco

Margarida Valla

The urban territory of Lisbon 
and its expansion are structured 
by a network of old roads. 
Within the city wall that defined 
the new gates, such as the 
gate named Arco Cego, and 
new ring road constructed in 
1852, established the southern 
boundary of the parish of S. 
João de Deus. The planning 
of this parish in the period of 
the Estado Novo, “New State”, 
in Portugal, took into account 
the roads and the preexisting 
buildings and on the other hand 
was a field of experimentation 
for new urban design and 
architectural typologies.

Road
Town Planning
Neighbourhood
Architecture
Heritage

In Search for an Iconic 
Capital City. Moments 
of Transformation on 
Lisbon’s Waterfront

The text consists on the analysis 
of three historic moments 
of urban transformation, 
generators of new symbolic 
and functional centers on 
Lisbon’s waterfront, taking 
into account the political and 
urban development context 
when each of them took place. 
A relation of these with the 
current tendencies, concerning 
the regeneration of Lisbon’s 
riverside spaces, is established.

Maria João Matos

Waterfront
Urban history
Urban policies
Urban renewal
Sustainable development

15614212611092
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Os negros na escultura. 
Percursos pela cidade de 

Lisboa, do século XVI ao XX
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1
Introdução
A nossa abordagem à temática proposta, apresenta 
como critério principal o cronológico, desdobrando-o 
em conformidade com os ambientes sociais, económicos 
e culturais em que se manifestou. Tomando como 
ponto de partida as representações do século XVI, 
pretende-se acompanhar as múltiplas abordagens 
que os diversos tempos lhe conferiram.
Contextualizando as representações da figura do Negro 
na escultura entre os séculos XVI a XX, compreende-se, 
também, a sua utilização na sociedade pós-Descobrimentos, 
como símbolo e como alegoria. O reconhecimento da 
diferença, acompanhado por sentimentos de fascínio/
repúdio pelo “outro”, aquele que é o extremo diferenciado 
de um “eu” seguro num sistema de valores e de castas, 
conduz à criação de estereótipos passíveis de serem 
inscritos em categorizações mentais. Estas, permitem 
leituras alternativas do Mundo através do estrangeiro, do 
diferente que, apesar de se inscrever no mesmo ecossistema, 
pertence a uma essência diferenciada, já que habita 
a fronteira entre o humano e o animal. Esse ser outro, 
que comporta em si a possibilidade do contacto com o 
maravilhoso e com um mundo fantástico, é visto como lugar 
de narrativas alternativas (Goulão 1994, pp. 451-484).
A inserção dos negros na vida da heterogénea comunidade 
lisboeta, entre os séculos XVI e XX, permite-nos compreender 
os ambientes e as vivências que moldavam o seu quotidiano 
e que foram fixadas pelas artes (Lowe 2015, pp. 57-75; e 
Fonseca 2010). Embora a representação mais comum tivesse 

sido estabelecida pelas figuras escultóricas presentes nos 
presépios portugueses - especialmente entre os séculos 
XVII-XVIII - seja como rei mago, seja como figurante na 
vida quotidiana representada na cena, com o decorrer do 
tempo desenvolver-se-á em múltiplas formas e suportes, 
que darão espaço a outras tantas figurações e utilizações.
Uma das premissas mais significativas para o estudo da 
representação escultórica dos povos africanos, na cidade 
de Lisboa, é o reconhecimento do lugar que ocupava nas 
instituições, mormente naquelas religiosas, durante o amplo 
tempo transcorrido entre os séculos XVI a XX.2 As ordens 
religiosas, que os acolhiam, incentivavam e permitiam 
exercer a sua fé nos espaços cultuais por si tutelados, 
reconheceram a relevância e a forte presença que detinham 
na vida social da época. As irmandades a que pertenciam 
conferiam-lhes sentido de pertença e de inclusão, não só 
no seio do povo de Deus, integração a que a maioria da 
comunidade aspirava, mas também nas manifestações rituais 
do quotidiano, em que festividades e celebrações uniam os 
crentes e que, por momentos ainda que breves, atenuavam 
as diferenças e celebravam a união de um só povo perante 
o seu Criador (Antunes, e Fernandes 2017, pp. 6-9).
A chegada do século XIX impôs renovadas visões sobre o 
papel dos negros na sociedade. A abolição da escravatura, 

ainda no final do século XVIII, 
e a expectável e gradual 
aproximação a outros níveis 
de convivência possibilitaram 
uma certa “liberalização” 
da figura do Negro, que se 
dissemina por múltiplos 
suportes, embora sempre 
espartilhada pelos conceitos 
arreigados de exotismo e 
de subserviência (Alexandre 
1991, pp. 293-333). A sua 
utilização e difusão rege-se, 
frequentemente, por fins 
diversos daqueles que se 
observavam anteriormente. 
Agora, fazendo uso da 
potencialidade exótica 
das figuras, aposta-
se essencialmente na 

1 Este texto insere-se no projecto 
de pós-doutoramento da autora, 
intitulado “Presença, memória 
e diáspora: destinos da arte 
da talha em Portugal entre o 
Liberalismo e a atualidade (SFRH/
BPD/101835/2014), apoiado 
pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia com financiamento 
comparticipado pelo Fundo Social 
Europeu e por fundos nacionais do 
Ministério da Educação e da Ciência.
2 Embora o presente texto não 
pretenda abordar a história da 
escravatura em Portugal, afigura-
se-nos incontornável referenciar 
o estudo de Jorge Fonseca, em 
torno da evolução da historiografia 
sobre o referido tema. Nesse 
texto, o autor alinha um estado de 
questão sobre o desenvolvimento 
do tópico em questão, o qual 
oferece alargados horizontes 
de estudo (Fonseca 2014).

Nota prévia
O presente texto resulta da investigação levada a cabo para 
a preparação da palestra “Presença africana na escultura em 
Lisboa, séculos XVII a XX: expressões de exotismo e convivência”, 
proferida no dia 7 de dezembro de 2017, integrada no ciclo 
de conferências promovidas pelo Museu de Lisboa - Palácio 
Pimenta, dedicado à representação artística dos negros 
na arte portuguesa. O referido ciclo, que decorreu entre 
Novembro e Dezembro daquele ano, elegeu como suportes 
privilegiados da representação dos indivíduos da comunidade 
africana de Lisboa, a pintura, a azulejaria e a escultura.1
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“caricatura” e na figuração temática, que terá a sua maior 
fortuna na cerâmica utilitária. Saleiros, paliteiros, canecas, 
jarros, bilhas foram utensílios que recorrentemente 
utilizaram a figura estrangeira do Negro. 
No século XX destaca-se a visão do Estado Novo, que, apesar 
de continuar a retratar o Negro como subalterno, acrescenta-
lhe o estatuto de produto da “educação”, que os brancos 
lhe providenciaram pela larga convivência de séculos.

Modos de integração: negros em irmandades de Lisboa
A comunidade africana espalhava-se na Lisboa dos séculos 
XVI a XX por múltiplos bairros e lugares, que ficaram 
marcados pela sua presença, quer por aquela traumática 
do desembarque e respectiva inspecção e leilões, quer por 
aquela posterior, mais pacificada da vida quotidiana. Os 
locais de maior impacto ligados à diáspora e ao sofrimento 
das gentes de África localizavam-se junto ao Tejo, perto 
dos navios que os despejavam na cidade. Assim, a Praça 
do Pelourinho Velho, local, onde até finais do século XVI 
se promovia o leilão de escravos, a Casa da Guiné, da 
Mina e da Índia, na qual se registava, dividia em lotes e 
inspeccionava os escravos pelos interessados na sua compra 
ou a Alfândega Nova, na qual existia entre as suas “Sete 
Casas”, a “Casa dos Escravos”, na qual os donos dos escravos 
registavam a sua propriedade, eram o rosto da máquina 
organizada e eficiente que lidava com a “mercadoria” especial 
que comerciava, em função da sua utilização futura.
Apesar de existirem topónimos indelevelmente ligados 
à presença africana em Lisboa, como aquele do Bairro do 
Mocambo e excluindo, pela controvérsia, o local denominado 
de Poço dos Negros, pela incerteza da referência a gentes de 
África ou aos monges beneditinos, que residiam no mosteiro 
de S. Bento da Saúde, a verdade é que os habitantes de origem 
africana estavam espalhados pela cidade, trabalhando para os 
respectivos donos nas tarefas variadas que lhes impunham. 
É por esse facto, que em algumas das representações 
pictóricas que retratam a zona ribeirinha da cidade de 
Lisboa, enquanto local de atarefado comércio e onde a vida 
quotidiana das gentes mais se evidenciava, os negros surgem 
praticando as actividades diárias que lhes cabiam pela sua 
condição. Eram, entre outros, aguadeiros(as), vendedores(as) 
de variados produtos alimentares, calhandreiras, moços de 
frete em navios, caiadores(as), varredores, transportadores 
de mercadorias e de pessoas, pescadores ou trabalhadores 

na construção naval (Henriques 2011, p. 28).
Deve-se ao historiador francês Didier Lahon a abordagem 
mais ampla e profunda sobre o tema da presença dos negros 
em irmandades durante o Antigo Regime. É, especialmente, 
no segundo volume da sua tese de doutoramento, que 
o autor apresenta acutilante reflexão sobre o tema, 
constituindo até hoje e, como refere Jorge Fonseca, “a mais 
expressiva contribuição para o respetivo conhecimento até 
agora produzida” (Lahon 2001; e Fonseca 2014, p. 11).
A integração de negros nas irmandades, um pouco por todo o 
país, com destaque para Lisboa, constituiu um dos mais fortes 

1. Compromisso da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. 
Convento de S. Domingos. 1565. Biblioteca Nacional de Portugal. 
Online em http://purl.pt/24087.
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sinais da necessidade sentida pelas estruturas eclesiásticas 
da época, em acolher, doutrinar e manter na sua órbita as 
comunidades africanas. Quando desembarcavam em Lisboa, 
os escravos eram baptizados com nome português, ficando-
lhes vedada a prática dos rituais da sua terra natal. Afastados 
dos seus territórios de origem, das suas formas de cultura e das 
suas famílias, paradigmas identitários que os caracterizavam 
como pessoas, restou-lhes a adaptação à nova realidade. 
Esta passou pela aceitação de uma nova religião, de um 

novo estatuto social e de 
um novo padrão cultural.
Esta forma de integração foi, 
talvez, a mais expressiva no 
que concerne à participação 
dos africanos na sociedade 
da época (séculos XV-XIX), 
para além do seu papel 
de serviçais às ordens dos 
seus senhores. As variadas 
manifestações ritualísticas 
em que participavam, 
enquanto integrados de 
pleno direito no seio da 
Igreja, permitiam-lhes 
expressar traços da sua 
cultura, que os portugueses 
não desdenhavam em 
apreciar. As suas danças, 
ritmos musicais, exotismo 
no trajar e no agir, eram 
meios de atracção que bem 
utilizavam para marcar a 
sua presença e mais-valia 
no seio da comunidade. 
De facto, constata-se 
logo no século XVI, que 
a comunidade se juntava 
pelos bairros onde residia 
e aos domingos exerciam 
o seu descanso, reunindo-
se os nativos das várias 
“nações africanas” em 
grupos separados onde 
passavam as tardes em 

festas com suas danças características (Rijo 2012, p. 115).
Desde cedo marcaram presença nas irmandades da época, 
pelo menos legitimamente, desde o final do século XV, 
quando D. Manuel lhes passa alvará datado de 14 de Junho 
de 1496. Nessa altura, já funcionaria na igreja do convento 
de S. Domingos da cidade, uma irmandade dedicada à 
Senhora do Rosário, que acolhia no seu seio escravos 
negros, mulatos, mouros e índios (Rijo 2012, p. 115).3 A sua 
presença irá multiplicar-se pelas várias igrejas de Lisboa, 
com destaque também para a de fundação, igualmente 
quinhentista, no convento de N.ª S.ª do Carmo, com invocação 
de Jesus, Maria, José. No século seguinte multiplicam-se um 
pouco por toda a cidade. Sinalizam-se no convento de 
S. Francisco da cidade, sob os oragos de N.ª S.ª de Guadalupe 
e S. Benedito, no convento da Graça, com altar dedicado a 
N.ª S.ª do Rosário, onde ainda hoje permanecem as imagens 
dos santos negros Sto. Elesbão, Sto. António de Noto, Santa 
Efigénia e S. Benedito de Palermo, no convento da Trindade, 
no convento de Jesus da Ordem Terceira de S. Francisco, em 
cuja igreja, hoje paroquial das mercês, ainda se guardam 
as imagens de dois santos negros: São Benedito e Santo 
António de Noto. Nos conventos dominicanos do ramo 
feminino referenciamos a sua presença no da Anunciada, na 
qual detinham capela dedicada a N.ª S.ª do Rosário, e no do 
Salvador, onde veneravam N.ª S.ª do Rosário, denominada 
dos Homens Pretos (Testemunhos da Escravatura 2017, p.14).
Como bem demonstra o Compromisso da Irmandade de 
N.ª S.ª do Rosários dos Homens Pretos do convento de S. 
Domingos da cidade, a integração dos africanos no seio 
de uma irmandade garantia, essencialmente, a protecção 
do irmão, mas também da sua família directa, esposas e 
filhos. Os compromissos firmados de auxílio na doença, 
na pobreza, no acompanhamento pelos irmãos após a 
morte e o cumprimento dos respectivos ofícios fúnebres, 
humanizavam a vivência diária dos homens negros, que 
se ancorava num lugar de pertença e de entre-ajuda, 
em tempos de circunstâncias severas e penosas.
Os negros multiplicavam assim a sua presença na sociedade, 
imbuindo o espaço habitado, da sua cultura, trazendo 
exotismo e variedade à sociedade de então. Nas procissões 
integravam-se nos seus rituais e cenografias habituais, fazendo 
parte de cortejos tão identitários e relevantes da história da 
presença das irmandades em Lisboa, como a da Procissão 
do Senhor dos Passos ou a de Corpus Christi, a procissão das 

3 “E porque os homens pretos vindo 
das longe terras e partes da Ethiopia 
[…] movidos de Catholica devoção 
forão os primeiros edificadores 
e principiantes e sostentadores 
da muy S. Capela e confraria que 
hora esta edeficiada e residente 
em o Mosteiro de S. Domingos 
desta mui nobre e leal Cidade de 
Lisboa a qual capela e confraria e 
devoção floreceo no anno de mul 
e quatrocentos e secenta”. Capítulo 
10.º: “Acordarão que falecendo 
qualquer confrade ou irmão da 
ditta confraria ou suas molheres 
posto que não estejam acentadas 
no livro da ditta confraria, todos 
os irmãos e confrades que forem 
requeridos serão obrigados a hirem 
por seu corpo com os sacerdotes 
e o trarão a ditta Igreja, onde quer 
que se mandarem enterrar com os 
Cirios acesos […]”. Cap. 11: ”Sendo 
cazo que o irmão ou confrade 
falecer sendo tão pobre que não 
tenha com que se enterrar nem 
mandar dizer missa a confraria 
a sua custa o fara enterrando o 
he mandara dizer huma missa 
rezada e a oferta que puderem e 
virem que he bem”. Cap. 12: “Que 
sendo caso que qualquer irmão 
ou confrade venha a entrevecer 
ou cahir em doença ou em estreita 
necessidade […] se venha remedio 
para o necessário senão por 
esmolas os irmãos lhe darão a que 
puderem pois tendo saude ajudou 
a confraria”. Cf. Compromisso da 
Irmandade do Rosário dos Homens 
Pretos. Convento de S. Domingos. 
(1565). Biblioteca Nacional de 
Portugal (reservados). IL.151.
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procissões no reino de Portugal, na qual participavam como 
componentes do séquito de S. Jorge, ficando conhecidos 
como os pretos de S. Jorge. Promoviam, ainda, peditórios, 
quer fossem sob o tema da procissão do Terço de Jesus 
ou do Espírito Santo, quer fossem sob o lema das esmolas 
para o Menino Jesus, situação em que transportavam 
uma pagela com a imagem do Menino, que davam a 
beijar aos transeuntes. Também os círios eram momentos 
chave da participação dos negros nos rituais cristãos. 
Os chamados pretos crioulos de Lisboa e do Bairro Alto, 
bem como aqueles de Alfama, faziam questão em deslocar-
se de barco no Tejo até à igreja de N.ª S.ª da Atalaia. Estas 
demonstrações de fé eram sempre acompanhadas pelas 
danças sensuais e pelos cantares trazidos da sua cultura nativa. 
Este espectáculo de exotismo e celebração dos sentidos atraía 
as multidões ávidas de novidade e festa (Rijo 2012, p. 116).
A bibliografia dos séculos XVI a XVIII concernente a 
procissões que ocorreram na cidade de Lisboa constitui-se 
também como fonte importante para o reconhecimento 
do lugar dos negros nestas demonstrações de fé e júbilo. 

Logo no século XVI, o relato feito sobre a vinda das relíquias 
oferecidas por D. João de Borja aos jesuítas de S. Roque 
elucida-nos sobre a presença e o impacto da comunidade 
africana no séquito.4 Poucos anos volvidos (1623), referencia-
se o relato da procissão de canonização de Santo Inácio 
de Loyola e S. Francisco Xavier, que ostentava num dos 
seus carros, segundo o cronista, uma figuração de África 
(Relação das Festas 1623).5 De forma semelhante observa-se a 
participação da comunidade de negros de Lisboa na procissão 
da colocação da imagem de Nossa Senhora do Patrocínio, 
na igreja de Nossa Senhora de Jesus, com referência a um 
carro puxado por ursos, que transportava a Senhora.6

2. Medalhão de busto de Negro. Claustro do mosteiro dos Jerónimos. 2017. 
Fotografia de José Vicente. 
In http://testemunhosdaescravatura.pt/pt/pecas-e-documentos.

4 “O dia seguinte não quiserão os pretos faltar em dar mostras da sua deuação 
[…] ordenarão huma procissão tam deuota com tal ordem e concerto que podia 
competir com os primeiros trazião huma imagem de nossa Senhora debaixo 
de hum palio acompanhada de muitas bandeiras de suas nações com huma 
boa capella de cantores com alguns jogos e danças de sua usança, Logo a 2.ª 
feira mouida a gente parda por que assim se chamão os mulatos nesta cidade 
de uma santa enueja ordenarão também sua procissão em nossa Senhora do 
Loreto onde elles tem huma confraria, e por padroeiro della a Santo Antonio, 
cuja imagem traziam alguns deles”. Cf. Biblioteca da Ajuda, Ms. 54-XI-38. (1588).
5 “[…] em hum trono vinha África segunda parte do mundo, vestida 
de veludo verde & vermelho bordado de torçal de ouro, peito de cetim 
carmesim atorcelado de ouro & guarnecido de cristal, em os vãos muitas 
rosas de varias cores, sobre que assentavam cento e trinta e tres esmeraldas, 
& dous topázios de muita valia […]. No turbante estavam semeados trinta 
& quatro diamantes, & vinte esmeraldas tam grandes & tam finas que 
valião tres mil cruzados. Hum apertador de sessenta & oito diamantes: hum 
penacho com vinte diamantes […] na mão bastão de prata, com huma 
bola no pè, outra no remate, obra muito prima e feita na propria Berberia 
[…]”. Cf.  Relaçam das Festas que a Companhia de Iesus da Cidade de Lisboa 
Fez na Canonização dos gloriosos Sancto Ignacio de Loyola seu fundador, 
& S. Francisco Xavier […] (1623). Lisboa: Oficina de Pedro Craesbeeck.
6 “Continua o Triunfo […] tirado também por seis briosos Ursos, vistosamente 
ornados, no qual se vê na parte superior a mesma Imagem da Senhora do 
Patrocínio rica, e custosamente vestida [...] no plano do Carro a figura do Mundo 
com as suas quatro partes, Europa, Africa, Asia e America, todas vestidas à 
proporção do que representam, e cada huma com o seu escudo, em que se vê 
o tymbre que a ilustra”. Cf. Applauso Mariano, Triunfo Seráfico […] Collocação 
da gloriosa Imagem de Nossa Senhora do Patrocínio […] capella na igreja de 
Nossa Senhora de Jesus. (1748). Lisboa: Oficina de Domingos Gonçalves.
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A presença africana em Lisboa foi-se consolidando 
à medida que a sua integração em várias esferas da 
sociedade se ia paulatinamente promovendo. Foi também 
a partir deste movimento de contínua presença e 
“interferência” na sociedade, que nasceu e se consolidou 
a apetência pela representação da figura do africano.

Percursos pela presença africana em escultura em Lisboa.
Uma das mais antigas representações em escultura da 
figura de um Negro, remanescentes em Lisboa, localiza-
se no claustro do antigo mosteiro dos monges Jerónimos, 
em Belém. Apresenta-se inscrito em medalhão, à moda 

daqueles produzidos pela oficina dos Della Robbia, e 
retrata o rosto de um Negro visto de perfil. As feições 
características do seu povo, com lábios cheios e cabelo 
fortemente encaracolado, não deixam margem para dúvidas 
quanto à proveniência geográfica do figurado. No mesmo 
claustro observam-se outros medalhões, como aqueles que 
albergam a esfera armilar e um retrato do rei persa, Dário. 
As fontes visuais para a criação destas esculturas 
inscritas em medalhões terão sido os medalhões Della 
Robbia que já circulavam em Lisboa desde os finais 
do século XV. Em Lisboa, no Museu Nacional de Arte 
Antiga (doravante MNAA) guardam-se, entre outros, 
aqueles representando uma cabeça de Dário, a empresa 
de D. João II (pelicano) e as armas de Portugal.
A representação da cabeça de um Negro no claustro do 
mosteiro hieronimita de Belém, acompanhado pela presença 
da esfera armilar e pelo busto de Dário revela-nos a exaltação 
da gesta portuguesa, e mais concretamente manuelina, 
em terras de além-mar. Conjugar a figura do Negro com a 
empresa de D. Manuel e com a representação do rei persa 
Dário, de cognome o Grande, pela sua acção de unificação do 
império persa, traduz a vontade de afirmação de um monarca 
que, à semelhança do rei persa, se lançou valorosamente na 
expansão dos seus territórios e que demonstra pela fixação na 
arte, o resultado das suas conquistas, neste caso revelada pela 
chancela da figuração simbólica dos seus cativos em África.
Uma figuração singular de Santo António, de finais do século 
XVII, proveniente do Congo, é aquela denominada por Ntoni 
Malau, Toni Malau, Dontoni Malau, ou Santo António da Boa 
Sorte. Executada em marfim, apresenta-se em vulto perfeito. 
O seu rosto lembra máscara africana, enquanto o cabelo 
foi esculpido em tufo circular, remetendo para a tonsura 
usada pelos Franciscanos. Apresenta-se em tronco nu, veste 
bombachas e cobre-se com o hábito dos franciscanos. Na mão 
direita segura Jesus Cristo, de pé, e na esquerda, a Cruz. É uma 
escultura rara que representa o encontro de culturas entre 
Portugal e o Congo. Utilizada como amuleto, como protecção 
e como intercessora de graças pedidas, cria-se nos seus 
poderes curativos, chegando os doentes a esfregá-la nas zonas 
afetadas por maleitas diversas. Foi adquirida recentemente 
pelo Museu de Lisboa- Museu de Santo António para integrar 
a sua colecção (Testemunhos da escravatura 2017, pp. 18-19).
Relativamente às figurações escultóricas, que utilizando a 
figura do Negro exaltavam a expansão marítima portuguesa 

3. Coche da Coroação de Lisboa. Alçado traseiro. 
Museu Nacional dos Coches. MNC-DGPC-MC. 
In http://testemunhosdaescravatura.pt/pt/pecas-e-documentos.
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e a conquista e domínio de territórios em África, na América 
e na Ásia, as que melhor demonstram a fixação dessa 
ideia são as patentes nos coches da embaixada liderada 
pelo marquês de Fontes, enviada por D. João V ao papa 
Clemente XI, em 1716. O coche do Embaixador, um dos de 
maior aparato, e aquele que liderava o cortejo, revela-nos 
nas esculturas que apresenta, figuras que simbolizam a 
exaltação das conquistas marítimas de Portugal. Tanto no 
alçado dianteiro, como no traseiro, surgem deuses e deusas 
conectados com a navegação e os mares, Tétis, deusa da 

navegação e Palemon, deus marinho, surgem rodeados 
de seres imaginários marítimos, como os tritões e outros 
reais como os golfinhos. O Adamastor marca igualmente 
presença, como símbolo da coragem perante a adversidade. 
Embora este coche em particular ainda não se ocupe da 
figuração dos negros, ele introduz de forma aparatosa o tema 
da grandeza de Portugal nos territórios por si descobertos e/
ou conquistados. O coche dito dos Oceanos segue idêntica 
perspectiva, desta feita já visualmente mais assertiva quanto 
aos territórios dominados pelos portugueses. Nesta viatura 
de aparato, os dois oceanos, Atlântico e Índico dão as mãos 
celebrando o feito dos portugueses, que, ao passarem o cabo 
da Boa Esperança, os ligaram entre si. Do conjunto destes 
três coches de aparato, de um total inicial de cinco, aquele 
que nos interessa particularmente é o denominado Coche da 
Coroação de Lisboa. Na parte traseira do rodado da viatura 
apresenta-se ao centro a figura feminina de Lisboa, ladeada 
pela Abundância e superiormente coroada pela Fama. São, no 
entanto, as figuras escultóricas lançadas a seus pés, que melhor 
atestam a representação dos cativos de Portugal. De um lado 
observa-se um Negro agrilhoado, e do outro um asiático, 
que embora sem grilhões, está de igual forma submetido 
ao poder simbolizado por Lisboa (local de residência do rei 
e da administração central do reino). A figuração do Negro 
agrilhoado remete para a situação de cativa das terras 
conquistadas em África, mas também, numa perspectiva 
particularizada, para a situação de submissão das suas gentes 
em território nacional (Castelo-Branco 1987, pp. 41-64).
Outra das presenças efectivas de escultura de negros na 
cidade de Lisboa são as estátuas que representam os santos 
Sto. Elesbão, Sto. António de Noto (santos carmelitas), e 
Santa Efigénia e S. Benedito de Palermo (santos franciscanos), 
localizados no altar de Nossa Senhora do Rosário na igreja do 
primitivo convento de Nossa Senhora da Graça de Agostinhos. 
A continuidade da presença destes santos negros no altar de 
N.ª S.ª do Rosário, mesmo depois da reconstrução da igreja 
e da reforma dos seus altares nos anos pós-terramoto de 
1755, atesta a relevância do culto e o seu reconhecimento 
por parte dos frades agostinhos. Também na igreja de N.ª S.ª 
das Mercês, antiga do convento de Jesus da ordem terceira 
de S. Francisco, se guardam duas esculturas dos santos 
negros Sto. António de Noto e S. Benedito de Palermo.
Decorrente da participação dos africanos nas procissões 
de Lisboa, são as figurações fixadas em escultura, das quais 

4. Altar de N.ª S.ª do Rosário. 
Igreja de N.ª S.ª da Graça. Lisboa. 2018. Fotografia da autora.
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destacamos o conjunto dos Pretos de S. Jorge, do século XIX, 
à guarda do Museu da Cidade-Palácio Pimenta e aquelas 
concebidas e executadas entre 1944-48 por Diamantino 
Tojal, nas quais estão representadas as três irmandades de 
negros, que desfilavam no cortejo e que integram o conjunto 
processional em miniatura da Procissão de Corpus Christi de 
1719.7 São elas a irmandade de Jesus Maria José do convento 
do Carmo, a de N.ª S.ª do Rosário do convento da Trindade e a 
de São Benedito do convento de S. Francisco (Machado 1759).
As figurações de negros em escultura, que maior fortuna 
alcançaram em Portugal entre os séculos XVII e XVIII, foram as 
inseridas em presépios. Uma das personagens incontornáveis 
daquelas composições é a do rei mago Baltazar, que garante 
sempre o seu lugar junto aos seus companheiros de viagem, 
Belchior e Gaspar. No entanto, para além desta figuração óbvia 
nos presépios, surgem também outras de negros que integram 
o séquito do rei Baltazar, e, aspecto mais relevante destes 
conjuntos, é a emergência de algumas imagens de escravos, 

que se espalham pelos 
vários locais representados, 
misturando-se com o resto da 
população, assim retratando 
a vida quotidiana de uma 
sociedade heterogénea. 
Vários são, em Lisboa, os 
presépios onde podemos 
observar estas figurações. 
Desde logo no Presépio da 
Madre de Deus de António 

Ferreira, século XVIII, no Presépio da Basílica da Estrela, 
atribuído ao círculo de Machado de Castro, no Presépio do 
Palácio de Queluz, atribuído a Silvestre de Faria Lobo, bem 
assim como os demais espalhados por Lisboa, com destaque 
para o da igreja de Nossa Senhora das Mercês e para o da 
Basílica dos Mártires. Um conjunto interessante observa-se 
no MNAA, nomeadamente, no presépio dos marqueses de 

7 “[…] seguião-se as Irmandades 
de Jesus Maria Joseph do Carmo, 
a Irmandade do Rosario da 
Trindade, e a Irmandade de S. 
Benedicto do Convento de S. 
Francisco, que todas tres erão de 
homens pretos”. Cf. MACHADO, 
Inácio Barbosa de. (1759). Historia 
Critico-chronologica da Instituiçam 
da Festa, procissam e officio do 
corpo Santissimo de Christo. Lisboa: 
Oficina de Francisco Luiz Ameno.

5 e 6. Presépio Kamenesky e pormenor. Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). 
Fotografias  da autora. 
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Belas e no Presépio Kamenesky, executado cerca de 1783 por 
Faustino José Rodrigues e doado por Kamenesky ao Palácio 
da Ajuda, em 1957. No MNAA destacam-se ainda algumas 
figuras avulsas que pertenceram a presépios hoje perdidos. 
A cavalgada dos Reis Magos, de inícios do século XVIII, 
atribuída a José Ferreira, a figura do rei Baltazar assistido 
por um serviçal Negro e um conjunto escultórico figurando 
dois jovens a que se associa, em plano recuado, um Negro, 
integram estes conjuntos significativos (Pais 2007).
Outra das vertentes iconográficas do Negro que 
alcançou grande fortuna na escultura europeia 
foi a sua representação em figura de vulto pleno 
segurando pequenas bandejas ou luminárias. 

Apesar de estas serem as abordagens mais comuns, 
surgem também como figuras imponentes em pose 
assertiva, usadas maioritariamente como figuras de 
convite, situadas nas entradas das casas, recebendo os 
convidados. Em Lisboa podemos encontrá-los, nesta última 
vertente de acolhimento a quem chega a determinada 
habitação, na Casa-Museu Medeiros e Almeida. 
Datadas do século XVIII, as duas esculturas são 
provenientes de Itália e foram concebidas em mármore 
de Carrara, mármore amarelo, lápis-lazúli e alabastro. 
A eleição dos materiais foi pensada de modo a 
conseguir contraste entre as diferentes superfícies 
das vestes e corpo, bem como das tonalidades. 

7. Baltasar e um escravo. MNAA. Fotografia da autora 8. Figuras avulsas de Presépio. MNAA. Fotografia da autora.
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Estas esculturas foram, provavelmente, concebidas 
para serem colocadas ladeando uma porta, modo como 
estão aliás dispostas no museu. A sua posição mimetiza 
aquela dos seus congéneres de carne e osso, que 
ocupariam essa posição na casa dos seus amos. Perto 
de Lisboa, o Palácio da Pena, em Sintra, detém quatro 
imagens de negros tocheiros no seu salão nobre.
A chegada do século XIX trouxe consigo a proliferação de 
figurações de negros em vários suportes e materiais. Muito 
divulgados foram os produzidos em barro pelas olarias 
de Estremoz e de Barcelos, nos quais as personagens são 
retratadas com as suas vestes típicas, ou com as vestes dos 
seus ofícios. Em Lisboa, O Museu Nacional de Arqueologia 
detém algumas destas peças, nomeadamente de duas 
mulheres negras figuradas com trajes africanos e dois 
homens vestidos de soldados. As olarias de Estremoz 
conceberam uma grande diversidade de bonecos negros, 
alguns simplesmente com função decorativa, outros com 
função utilitária, como eram por exemplo, os paliteiros. Nas 
colecções do MNAA observam-se igualmente figurações 
de negros, realçando-se um par de castiçais da fábrica de 
Darque, em Viana do Castelo, e duas caixas de tabaco, de 
oficina lisboeta ou de Estremoz, do século XIX. Quanto 
às duas esculturas de negros, estas estão vestidas de 
casaco de libré e serão datadas de finais do século XVIII 
ou princípios do XIX, remetendo para o uso de escravos 
como serviçais em casa dos seus senhores. O grau social 
media-se também pelo número de escravos que se detinha 
e pela função que se lhe atribuía no espaço doméstico. 
Neste caso, a imagem do lacaio trajando vestes ricas 
atesta a riqueza do seu dono. Outras peças, desta feita 
de cariz popular, são duas caixas tabaqueiras de faiança 
nacional do século XVIII ou do XIX. Retratam os rostos 
de duas mulheres negras, em registo caricatural, no qual 
se intensificam os traços fisionómicos do povo africano. 
Sendo figuradas apenas as suas cabeças, o destaque é 
conferido aos lenços coloridos que ostentam no pescoço e 
na cabeça. Algumas são representadas com cestos à cabeça, 
caso de uma destas do MNAA, numa referência possível 
às “negras regateiras”, que até ao século XIX calcorreavam 
as ruas de Lisboa, vendendo alimentos e outros bens.
Será, no entanto, com a produção de Bordalo 
Pinheiro que a figuração do Negro, em cerâmica, 
ganhará contornos caricaturais mais acentuados. 

9. Figura de vulto de Negro. Casa Museu Medeiros e Almeida. Fotografia de José 
Vicente. In http://testemunhosdaescravatura.pt/pt/pecas-e-documentos.



66

10. Par de Castiçais. 
MNAA. Fábrica de 
Darque (Viana do 

Castelo). Século XVIII-
XIX. Faiança. Inv.6323 

Cer e 6324 Cer. 
DGPC/ ADF. In http://

testemunhos
daescravatura.pt/pt/

pecas-e-documentos.
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A melhor expressão desta opção são as peças que criou, em 
finais do século XIX, representando quer o rei moçambicano 
Gungunhana, quer o tipo popular do Pai Paulino. Em jarros, 
ou em bilha de dois gargalos (moringue), os confrontos 
de Mouzinho de Albuquerque com o desafiador rei 
ficaram fixados na arte da cerâmica, em peças onde 
Gungunhana aparece triunfante, antes de ser preso, e 
dominado, depois da sua captura. Fazendo parte de várias 
colecções particulares, que assiduamente se reconhecem 
em leilões na praça, trocando, assim, de mãos, podemos 
observá-los mais de perto no Museu Bordalo Pinheiro, em 
Lisboa e no Museu da Cerâmica das Caldas da Rainha.
Outra das figuras que conheceu fortuna alargada foi a 
de Pai Paulino, um Negro muito popular na Lisboa do 
século XIX, que teria nascido no Brasil, cerca de 1798. 

Da sua vida, conta-se que foi caiador e que ficou conhecido 
como toureiro amador, muito apreciado pela sua bravura, na 
praça de touros do Campo de Santana. Foi ainda gaiteiro na 
procissão do Corpo de Deus e defensor acérrimo dos direitos 
dos negros. Bordalo Pinheiro imortalizará a sua figura em barro 
vidrado, em 1894 (Horta 2006). No século XX, concretamente 
em 1940, a iniciativa do Estado Novo em comemorar os duplos 
centenários da fundação do reino de Portugal (1140) e a 
independência face a Castela (1640) coloca em marcha um bem 
articulado programa que teve como corolário a denominada 
“Exposição do Mundo Português” (Acciaiuolli 1991). 
Nesta exposição, organizada por pavilhões e outros 
espaços escolhidos, em Belém, se demonstrava o fluxo da 
história do país, com destaque para as antigas possessões 
ultramarinas, como o Brasil, e as colónias em África. 

11. Caixa de Tabaco. Faiança. 
Oficina de Lisboa/Estremoz. Século XIX. MNAA. Foto de PauloAlexandrino.
In http://testemunhosdaescravatura.pt/pt/pecas-e-documentos.

12. Moringue Gungunhana. R. Bordalo Pinheiro. Fábrica de Fainças das 
Caldas da Rainha, 1897. Museu Rafael Bordalo Pinheiro. Foto de Cláudia 
Freire. In http://testemunhosdaescravatura.pt/pt/pecas-e-documentos.
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Neste contexto, idealizou-se a criação da Secção Colonial, 
onde foi instalada uma “aldeia africana” com seus nativos da 
Guiné, Moçambique e Angola (colónias continentais) e aqueles 
de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe (colónias insulares). 
Neste espaço cenográfico, construíram-se palhotas 
e recriou-se o viver quotidiano dos nativos daqueles 
países. Os africanos deambulavam pelo espaço, usando 
os seus trajes típicos e desenvolvendo tarefas próprias à 
sua vida diária. Como memória escultórica da presença 
africana nesta exposição restam vários bustos de negros e 
negras representando cada par um território. São bustos 
expressivos, que denotam nos traços fisionómicos e nos 
adornos que ostentam a sua proveniência geográfica. 
Encontram-se ainda expostos no Jardim Botânico 
Tropical de Belém, espalhados por variados locais.

Nota Final
A fortuna da representação da figura do Negro, em Lisboa, 
desde o século XVI ao XX traça-se com suporte nas diversas 
fases do modo de convivência que experimentaram na 
sociedade. A representação do africano como imagem de 
fortalecimento do povo conquistador celebrizou-se entre os 
séculos XVI e XVIII: o busto de Negro no claustro do mosteiro 
dos Jerónimos e a imagem de Negro agrilhoado no coche da 
Coroação de Lisboa são exemplos cabais. Uma perspectiva 
de carácter mais integrador, assumindo a sua presença como 
parte do quotidiano da época, revela-se, essencialmente, nos 
presépios e nas figuras de negros em procissões. Em finais 
do século XVIII, e por todo o século XIX, impera a visão do 
cartoon, em que a imagem do Negro surge estereotipada 
e caricaturada, maioritariamente, em cerâmica utilitária 
ou meramente decorativa, caso dos paliteiros, tocheiros, 
canecas e bilhas, que concordam com a publicidade da 
época, na qual o africano surge como “boneco” tipificado.

13. Busto de mulher africana.  
Foto da autora, 2018. Jardim Botânico Tropical. Lisboa.

14. Busto de homem africano. 
Foto da autora, 2018. Jardim Botânico Tropical. Lisboa.
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