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Nos 150 anos do nascimento do historiador da arte
João Barreira (1866 – 1961)

No dia 23 de Dezembro de
1866 nasceu em Chaves João
Baptista Barreira Júnior, filho
mais velho de João Baptista Bar-
reira e de Ana Augusta Alves da
Silva. É a esta figura ímpar do
contexto cultural português que
dedicamos estas páginas de ho-
menagem.

João Barreira passou a sua
infância em Chaves, mas cedo
foi para o Porto, para prosseguir
estudos. Foi na Invicta que con-
viveu com um grupo de intelec-
tuais que o marcaram para toda
a vida. Frequentou a Escola Po-
litécnica do Porto onde foi aluno
de Basílio Teles, professor de
Literatura e Filosofia e foi colega
e companheiro dos poetas Edu-
ardo Coimbra, António Nobre, Hamilton de Araújo e Alexandre Braga, todos
falecidos na flor da idade. Com 19 anos filiou-se no Partido Republicano e em
1887 foi um dos fundadores da Sociedade Carlos Ribeiro, constituída por um
grupo de jovens intelectuais: Júlio de Matos, Basílio Teles, Rocha Peixoto,
Fonseca Cardoso, Ricardo Severo, Xavier Pinheiro e o próprio Barreira. Em
1891 participou na revolta do 31 de Janeiro e filiou-se no Clube de Propagan-
da Democrática do Norte.

João Barreira, na década de 30
(fotografia de Sam Payo)
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No ano de 1892 João Barreira concluiu a sua licenciatura em Medicina,
na Escola Médica do Porto, com uma tese de formatura intitulada Delírio de
Negações e publicou o livro Guaches, a sua primeira incursão literária na
estética simbolista. Estimulado por Júlio de Matos foi para Paris, para a
Sorbonne, para assistir às aulas de Charcot e de Brissaud, no intuito de se
especializar no campo da Psiquiatria e da Neurologia.

Em 1896 já se encontrava de novo em Portugal, em Lisboa, pois é neste
ano que o pintor Columbano concluiu o primeiro retrato do historiador1. Des-
conhecemos as razões que motivaram a sua vinda para a capital, mas dois
anos depois era nomeado “Médico de Partido” na Caparica, ou seja, médico
pela autarquia de Almada para o exercício de Clínica Geral. Foi neste período
que se tornou grande amigo do poeta romântico Bulhão Pato. No entanto, a
sua carreira no mundo da medicina foi muito breve, porque em 1901 abandonou
a profissão de médico para se dedicar por completo à docência e à História da
Arte. Assim, por sugestão de Sousa Viterbo, ingressou na Escola de Belas Ar-
tes de Lisboa, como docente da cadeira de História da Arte da Antiguidade (12.ª
cadeira). Segundo João Barreira: «A minha vida mental consagrou-se ao estu-
do da História da Arte e posso dizer com segurança e simplicidade que o meu
esforço tem sido constante e a minha devoção permanente.»2

Entretanto, com a República, foi eleito deputado, em 1911, à Assembleia
Nacional de Constituintes, pelo círculo de Chaves e foi como deputado que
participou na redação da constituição portuguesa, na reforma educativa do
ensino das Belas Artes e na redação das primeiras leis de proteção aos Mo-
numentos Nacionais3.

Entretanto, abrimos aqui um parêntesis para dizer que o professor e depu-
tado se tornou um pai de família, em 1912, ao casar com Maria José Arroyo (de
seu nome de batismo, Maria Sofia Arroyo), filha de António Arroyo, inspetor do
Ensino Industrial. Tinham vinte anos de diferença de idades e dessa união nas-
ceram três filhos: em 1913, Ana Maria Barreira (que irá casar com o ator Álvaro

1 Este retrato fez parte da representação do pintor Columbano na Exposição Universal de Paris. No
regresso, o navio que transportava os quadros sofreu um naufrágio e perderam-se algumas obras,
entre as quais este retrato. Columbano decidiu então fazer um outro, em torno de 1900, enquanto
João Barreira pousava para o artista, modelo para o Xeque Ismael, no teto do atual Museu de Artilha-
ria. Passados poucos anos, o retrato náufrago apareceu num caixote, na Alfândega.
2 Depoimento de João Barreira citado por Nuno Simões em “Vida e Obra de João Barreira” in Jornal
de Letras, Dezembro de 1966, por ocasião do centenário do seu nascimento
3 Diário do Governo de 29 de Maio de 1911, págs. 2245 e seguintes
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Benamor, sem descendência); dois anos depois, Manuel Barreira (arquiteto,
sem descendência) e em 1920, João Barreira (nosso sogro).

Em 1919 iniciou, em paralelo com as Belas Artes, a docência na Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa, com a cátedra de Estética e His-
tória da Arte. Entretanto, em 1921 representa as duas instituições onde lecio-
na no Congresso Internacional de História da Arte, em Paris, e em 1923 pu-
blicou duas obras intimamente ligadas com a atividade docente: A Arte Gre-
ga (que vai conhecer uma segunda edição em 1944) e A Morte do Imaginário.
A crítica recebeu muito calorosamente estas duas obras. Em 1926 publicou
Dois retratos de Imaginários e no ano seguinte colabora no Guia de Portugal,
coordenado por Raul Proença.

No ano de 1929 escreveu o volume A Escultura para a coletânea portu-
guesa na Exposição de Sevilha e no ano seguinte volta a representar as duas
instituições onde exerce a docência no Congresso Internacional de História
da Arte, na Bélgica, com a comunicação O simbolismo icónico na Arte
Manuelina. Entretanto, foi eleito Membro Correspondente da Academia de
Madrid, e em 1933 publicou um conjunto de estudos: As coisas falam; Os
Jerónimos; A Torre de Belém; O Goticismo de João de Castilho e O classicismo
de João de Castilho, estes dois últimos fundamentais para a compreensão da
obra do mestre João de Castilho.

 Reformou-se das Belas Artes e de Letras em 1936, por ter atingido o limite
de idade. Um ano depois editou História de uma catedral, um pequeno livro de

O historiador João Barreira, a esposa, Maria José, e os filhos (da direita para a esquerda: João,
Ana e Manuel), no Claustro do Mosteiro de Alcobaça, década de 30

In memoriam João Barreira
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carácter didático, ilustrado pelo seu filho Manuel Barreira. Para além destas
obras, intimamente relacionadas com a atividade docente, publicou em 1928
Silva de Arte, um conjunto heterogéneo de escritos sobre arte. Em 1933, qua-
renta e um anos depois de Guaches, nova incursão ao universo simbolista com
As coisas falam, um livro constituído por quatro contos, onde o quotidiano e o
sonho se entrelaçam com a História da Arte e a Estética. E no ano de 1947, com 81
anos de idade, publicou o seu último livro, A Rota do Bergantim, onde novamen-
te triunfam as tendências simbolistas. O seu compadre, juiz e historiador de ar-
te, Manuel Monteiro, aplaude o livro numa missiva datada de 20 de Junho de 1947:

«Querido Barreira
Cá andei enlevado na Rota do Bergantim, ao mesmo tempo sinistra e

deslumbrante em demanda da glória (...) Mas o que é mais surpreendente
ainda é o facto de V., passada a meta venerável dos oitenta, conceber esses
esplêndidos frisos com a mesma cintilância, a mesma frescura, a mesma
fecundidade idealizadora dos tempos remotos, dos tempos juvenis dos
“Guaches”! Você parece inacessível à acção destruidora do tempo!»

A década de 40 foi das mais significativas para o seu percurso de histo-
riador da arte, ao coordenar os quatro volumes que constituem a Arte Portu-
guesa, uma História da Arte pioneira no panorama português porque João
Barreira entregou a vários especialistas a redação dos vários capítulos, con-
soante a sua área de investigação, ficando a seu cargo a introdução do volu-
me dedicado à Pintura, a introdução dos dois volumes das Artes Decorativas
e a redação de todo o volume dedicado à  Arquitetura e Escultura.

Para terminarmos, João Barreira merece ser ainda recordado como um
colecionador de arte pois ao longo da sua vida e desde cedo, que reuniu uma
coleção significativa que envolve peças de mobiliário, de cerâmica (porcela-
na e faiança), gravura e pintura, num leque cronológico que vai dos finais do
séc. XV ao séc. XIX. Para além disso, privou com algumas das maiores per-
sonalidades das artes plásticas e da cultura em Portugal: conviveu, por cau-
sa da amizade comum com o pintor Columbano, com Eça de Queirós. Foi
amigo de Alexandre Herculano, Guerra Junqueiro, António Sérgio, Paulo
Braga, Diogo de Macedo, Nuno Simões, entre tantos outros e, para além de
Columbano, foi ainda retratado pelo pintor António Carneiro e pelo escultor
Joaquim Correia.

Catarina Fernandes Barreira


