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Resumo 

Enquadrando a pintura do tecto da Capela do Palácio Nacional de Queluz 
na história das grandes máquinas celestiais pintadas ao longo do século 
XVIII, o presente artigo analisa esta obra, em termos plásticos e simbólicos, 
enquanto componente indissociável do programa visual global da Capela e 
exemplo significativo do projecto de persuasão, propaganda e maravilha 
visual do Barroco. Com base em indícios visuais e documentais, é proposta 
a autoria de Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) e a data de 
c.1789-91. 
 
Palavras-Chave: Pintura de tectos / Espaço celestial / Barroco / Palácio 
Nacional de Queluz / Pedro Alexandrino de Carvalho 

 
Abstract 

Putting the ceiling’s painting of the Chapel of the National Palace of Queluz 
in the context of the history of the great celestial machines painted along the 
18th century, this paper analyses this work in its artistic and symbolic 
qualities as an indissociable part of the global visual programme of the 
Chapel, as well as an expressive example of the project of Baroque’s 
persuasion, propaganda and visual marvel. Supported by visual and 
documental bases, the authorship of Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-
1810) and the date of c.1789-91 are proposed. 
 
Key words: Ceiling paintings / Celestial Space / Baroque / National Palace 
of Queluz / Pedro Alexandrino de Carvalho  
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Uma zona de baixas pressões sobre o Atlântico 
deslocava-se para leste, em direcção a um anticiclone 
situado sobre a Rússia; não denunciava ainda qualquer 
tendência para o evitar, e dirigia-se para norte. Os 
isotermos e os isóteros cumpriam as suas obrigações. A 
temperatura do ar mostrava uma relação normal com a 
temperatura média anual, com as dos meses mais frio e 
mais quente e com a oscilação mensal aperiódica. O 
nascer e o pôr do Sol e da Lua, as fases desta última, de 
Vénus e dos anéis de Saturno e muitos outros fenómenos 
significativos correspondiam às previsões dos anuários da 
astronomia. O vapor de água no ar tinha atingido a sua 
tensão máxima e a humidade relativa era fraca. Para usar 
uma expressão que, apesar de um tanto antiquada, serve 
na perfeição para dar a realidade dos factos: era um belo 
dia de Agosto do ano de 1913.»  

Robert Musil, O Homem sem Qualidades1 

                                                
1 Robert Musil (c.1918-1942). O Homem sem Qualidades. (Tradução, prefácio e notas de 
João Barrento) Lisboa: Dom Quixote, 2008; vol. 1, p. 31. 
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Ao reler o primeiro parágrafo d’O Homem sem Qualidades de Robert 

Musil, na sua nova edição portuguesa, com tradução de João Barrento, 

reencontrei a emoção que me lembro de ter sentido aquando da primeira 

leitura há mais de vinte anos atrás. Neste feliz reencontro, ocorreu-me 

que talvez tenha sido a límpida perfeição destas linhas e a sua 

impressionante capacidade de nos fazer pensar de um modo totalmente 

diferente sobre algo que julgamos conhecer bem, a causa da importância 

muito subjectiva que passei a dar, daí em diante, ao primeiro parágrafo de 

qualquer livro. Num certo sentido, o que neles procuro assemelha-se ao 

impacto inicial que eu espero que uma pintura seja capaz de produzir em 

mim: essa primeira impressão que, embora muito incompleta, deve ser 

suficientemente forte para me persuadir a continuar, a envolver-me, e, 

acima de tudo, a deixar-me raptar (cf. Reis, 2006)2.  

Neste primeiro parágrafo, Musil revela-nos o quando da sua história (tal 

como nos dois seguintes o onde e o quem), introduzindo-nos, assim, no 

tempo da obra – um tempo, simultaneamente, cronológico e 

meteorológico, resultado dos movimentos da complexa máquina do 

mundo. Através de uma notável cadeia de relações, sugestões e 

correspondências, três ideias que considero particularmente significativas 

surgem aqui brilhantemente expressas, justificando a sua escolha como 

ponto de partida da presente comunicação:  

1) escrever, tal como pintar, envolve criar uma representação de 

qualquer coisa, seja ela real ou imaginária, sabendo que essa 

representação é uma entre tantas possíveis e que, portanto, 

podendo qualquer coisa ser sempre representada de mais de uma 

maneira, a escolha consciente do autor irá ser determinante no 

modo como o leitor ou o observador irão imaginar, percepcionar e 

compreender essa coisa; 

                                                
2 O presente texto é um desenvolvimento e reformulação do artigo «De Baixo para Cima: 
O Tecto da Capela do Palácio de Queluz» (Reis, 2004) e, fundamentalmente, de duas 
passagens da tese de doutoramento em Belas-Artes (Teoria da Imagem) O Rapto do 
Observador: Invenção, Representação e Percepção do Espaço Celestial na Pintura de 
Tectos em Portugal no Século XVIII, apresentada à Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa (Reis, 2006). 
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2) um número muito significativo das representações que 

constantemente criamos ou desfrutamos envolvem, directa ou 

indirectamente, descrições, traduções e transposições entre 

linguagens diferentes, como quando transportamos imagens ou 

visões para dentro da literatura ou palavras e histórias para dentro da 

pintura; como no presente texto, em que usarei palavras, conceitos e 

ideias para me referir a uma pintura e a tudo aquilo que nela é o 

resultado de uma certa construção feita através da linguagem pictural; 

3) finalmente, que mesmo os céus mais serenos e amenos têm 

subjacente a si formas, processos e acontecimentos de uma 

complexidade frequentemente insuspeitada. O que é válido tanto 

para o belo, mas aparentemente banal, céu sobre Viena num dia 

de Agosto de 1913, como para o belo, mas claramente 

extraordinário, céu pintado num tecto do palácio de Queluz no 

final do século XVIII. 

  

A Capela do Palácio de Queluz 

Quando hoje entramos no Palácio Nacional de Queluz, outrora palácio 

real, acedemos a um conjunto monumental que, em grande medida, 

espelha uma época e um mundo de valores. Aqui, nesta híbrida e nunca 

inteiramente resolvida mistura de residência de Verão com sede da corte, 

de quinta com palácio, onde decorreram alguns dos últimos episódios do 

ancien régime português, encontramos também o prolongamento final do 

Grande Gosto, do Grande Estilo, isto é, a etapa final do Barroco 

triunfante. Aqui encontramos o mundo estético de D. Maria I (1734-1816), 

a Piedosa, e do seu tio e marido, D. Pedro III (1717-1786), o Portugal pós 

Marquês de Pombal (1699-1782) – caído em desgraça em 1777 – 

marcado pela tentativa de retorno à velha ordem joanina.  

Porém, a morte do rei consorte em 1786, a morte do primogénito e 

herdeiro da Coroa, D. José, em 1788, a revolução francesa em 1789 e o 
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lento mas inexorável caminho da rainha para a loucura, que obrigará à 

nomeação em 1792 do seu outro filho, D. João VI (1767-1826), como 

príncipe regente, produz, no final do século XVIII, um gradual mergulho da 

corte mariana num crescente alheamento da realidade – Queluz será o 

local onde, cada vez mais, a monarquia portuguesa viverá, dentro do 

País, numa espécie de exílio. Este antecipa aquele que efectivamente 

acontecerá em 1807, com a fuga para o Brasil, e representa a lenta 

agonia do ancien régime português antes do desastre final.   

 Mas ao entrarmos hoje no Palácio de Queluz acedemos também a um 

conjunto patrimonial heterogéneo, resultado de contínuas adições e 

supressões, de diferentes vontades, gostos e meios que sucessivas 

gerações ajudaram a construir. Ou do simples desenrolar da decadência e 

dos desastres e da subsequente vontade de os superar, reconstruindo e 

fazendo de novo, restaurando e substituindo por réplicas os originais 

desaparecidos – como aconteceu após o incêndio de 1934, que devastou 

uma parte significativa do palácio. No seio desta diversidade, a Capela do 

palácio e, em particular, o seu tecto pintado, sobreviventes do incêndio, 

constituem um excelente exemplo desta história complexa e não totalmente 

conhecida por nós. Por um lado porque, no seu todo, a Capela constitui um 

dos pedaços mais coerentes que nos restam de Queluz como projecto visual 

barroco e, por outro, porque relativamente à sua decoração pictórica não há 

uma correspondência entre o que vemos e o que sabemos. Para as 

perguntas: o que se representa neste tecto, quem o pintou e quando foi 

pintado, apenas temos uma resposta indubitável para a primeira. As duas 

outras permanecem matéria de dúvidas, de hipóteses e de controvérsias. Ou 

seja, de possibilidades. Começaremos pela primeira. 

 

A máquina celestial da Capela do Palácio de Queluz 

À escala da capela, a pintura deste tecto apresenta as características 

típicas de um género que em Portugal nasce, em 1690, com o tecto de 

António de Oliveira Bernardes (1662-1732) na Capela de Nossa Senhora 
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dos Prazeres, em Beja3: podemos apelidar estas obras de máquinas 

celestiais, visões pintadas de um mundo aéreo e sobrenatural totalmente 

exterior à experiência visual ordinária, as quais, disseminadas por todo o 

País, constituem um dos mais importantes, monumentais e originais 

legados do Barroco.  

O que representa? A Capela do Palácio de Queluz é dedicada à 

Imaculada Conceição, tema explícito da pintura do altar-mor mas também 

do próprio tecto onde, numa pintura realizada a óleo sobre tela fixa ao 

forro de madeira e constituída por uma grande imagem central e seis 

pequenos medalhões laterais, a sua figura não é em momento algum 

mostrada mas somente evocada alegoricamente (figs. 1, 2). 

O que vemos, então, quando olhamos para cima? Em primeiro lugar, na 

grande tela central, é-nos oferecida uma visão do céu – não do céu 

natural mas de um céu religioso, sobrenatural. No seio de nuvens 

iluminadas por uma luz dourada vemos criaturas aladas, umas sentadas, 

outras em pé, outras pairando ou voando. No essencial trata-se de 

querubins, de anjos e de arcanjos. O centro compositivo e simbólico 

reside no conjunto de pequenos anjos que, num ponto elevado deste 

mundo aéreo, seguram uma estranha estrutura geometrizada constituída, 

grosso modo, por dois triângulos laterais e um losango central, que irradia 

a dourada luz divina. Trata-se de um A e um M entrelaçados, as letras 

iniciais de Ave Maria, primeiras palavras pronunciadas pelo Arcanjo 

Gabriel quando este visita Maria para lhe anunciar o nascimento de Jesus 

(Lucas: I, 28) e, posteriormente, da principal oração católica dedicada à 

Virgem. Curiosamente, a forma visual resultante assemelha-se à 

representação estilizada de uma pomba, símbolo cristão do Espírito Santo 

e instrumento da fecundação imaculada de Maria (fig. 3). É uma pomba, 
                                                
3 Para o tecto da Capela de Nossa Senhora dos Prazeres em Beja, e sua importância na 
história dos tectos pintados em Portugal no período barroco, cf. Reis (2006), Serrão 
(1997) [Vítor Serrão. «O Conceito de Totalidade nos Espaços do Barroco Nacional: A 
Obra da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em Beja (1672-1698)». Revista da 
Faculdade de Letras. 5ª Série, 21/22 (1996-1997); pp. 245-267] e Serrão, Lameira e 
Falcão (2007) [Vítor Serrão; Francisco Lameira; José António Falcão. A Igreja de Nossa 
Senhora dos Prazeres em Beja: Arte e História de um Espaço Barroco (1672-1698). 
Lisboa: Alêtheia Editores, 2007]. 
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mas agora representada de forma realista, que, aparentemente, o Arcanjo 

Gabriel segura junto ao peito e observa em adoração e recolhimento. Os 

outros três arcanjos dispõem-se em triângulo – como é em triângulo, 

símbolo geométrico da Santíssima Trindade, que se organiza de forma 

estrutural não só toda a composição como grande parte dos diferentes 

conjuntos de figuras que a integram. O arcanjo vestido de branco, com 

sandálias e mãos colocadas em adoração, será Rafael. Acima dele, com 

uma coroa na cabeça, vemos Miguel. O terceiro deverá será Uriel, o 

arcanjo menos representado na iconografia cristã. Nos seis medalhões 

que ladeiam a grande tela central vemos pequenos anjos empunhando 

alguns atributos simbólicos da Virgem. A pintura, recentemente 

restaurada, evidencia ter sido objecto de intervenções posteriores, a que 

talvez não sejam alheios os trabalhos de reconstrução do palácio após o 

incêndio de 1934 e ao qual, como dissemos, escapou.  

Anjos e arcanjos comentam, apontam e rendem-se perante esta visão, 

esta aparição simbólica. Um anjo explica a um outro mais pequeno que a 

origem desta estrutura está num nível mais acima deste mundo celestial, 

o qual não nos é dado a ver, mas apenas a intuir. Um outro, de mãos 

dobradas sobre o peito, encontra-se isolado e absorvido em si próprio. No 

fundo do painel, mais próximo de nós porque a menor altitude, um putto 

gesticula e aponta também para cima (fig. 4)4. Constata-se, deste modo, 

que artifícios retóricos são transformados em poderosos instrumentos 

visuais destinados a intensificar a comunicação com o observador. Era 

isto que Leon Battista Alberti (1404-1472) recomendava e que, desde o 

século XV, os pintores praticavam:  

                                                
4 O pequeno querubim tanto pode estar a interagir connosco, observadores a quem esta 
mensagem se destina, como a reagir a algo pintado imediatamente abaixo de si, numa 
área que mesmo após o restauro permanece irreconhecível. Neste último caso tratar-se-
á, provavelmente, da figura que personifica o mal e que, nas representações tradicionais 
da Imaculada Conceição ou Nossa Senhora da Anunciação, surge sob a forma de uma 
serpente ou de um dragão com sete cabeças e dez chifres, nos casos em que a 
iconografia da Mãe do Messias se reporta à «Mulher vestida de Sol, com a Lua debaixo 
dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça» (Apocalipse: 12, 1). Será com 
este «grande Dragão, a Serpente antiga – a que chamam também Diabo e Satanás – o 
sedutor de toda a humanidade» (Apocalipse: 12, 9), que Miguel e os seus anjos travarão 
uma batalha nos céus de onde o expulsarão, precipitando-o na terra. 
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… agrada-me que na história haja alguém que nos advirta e 

explique aquilo que se passa, ou com a mão apele a ver, ou, como 

se quisesse manter um segredo, com uma expressão zangada e 

com o olhar perturbado nos impeça de aproximar, ou mostre algo 

perigoso ou qualquer coisa maravilhosa, ou ainda que, com os 

seus gestos, nos convide a rir ou a chorar com ela. (Alberti, 1435-

1436: II, 42: 149, 250)5 

Porém, neste caso, com a diferença importante do seu uso, de tão 

repetido, se tornar excessivo. A multiplicação da figura do admoestador – 

aquele que na pintura dialoga, através de gestos que subentendem 

palavras e emoções, com o observador – surge em desacordo com os 

princípios expressos por Alberti e, depois dele, por todos os defensores 

de uma estética de contenção, decoro e equilíbrio entre o visual e o verbal 

na pintura.  

Estamos, assim, perante uma pintura palavrosa e teatral, ruidosa até, na 

qual se fala e gesticula muito e que, por isso mesmo, se afasta da ideia 

clássica da imagem como representação muda capaz de narrar uma 

história ou um acontecimento sem recorrer às palavras6. Pelo contrário, 

esta é uma espécie de sonora sacra conversazione, de teatral e didáctica 

conversa sagrada que decorre sobre nuvens, no palco do céu sobre as 

nossas cabeças: sacra não porque os que nela participam sejam figuras 

sagradas mas porque o tema o é – a Virgem Maria e a sua Imaculada 
                                                
5 «E piacemi sia nella storia chi ammonisca e insegni a noi quello che ivi si facci, o chiami 
con la mano a vedere, o con viso cruccioso e con gli occhi turbati minacci che niuno 
verso loro vada, o dimostri qualche pericolo o cosa ivi maravigliosa, o te inviti a piagnere 
con loro insieme o a ridere». 
6 Em 1708, Roger de Piles reitera esta ideia: «… on appelle communément la Peinture 
une Poësie muette, & la Poësie une Peinture parlante» (Piles, 1708 : 427). Porém, no 
contexto do seu pensamento a mudez da pintura já nada tem de incompatível com a 
intensa expressão emocional que ele admira em Peter Paul Rubens (1577-1640) e que 
recomenda a todos os pintores. Repetida constantemente, esta ideia – que combina a 
«Ut pictura poesis» de Horácio (65 a.C.-8 a.C.) e a «Poema pictura loquens, pictura 
poema silens» atribuída por Plutarco (c.46-120) a Simónides de Ceos (c.556 a.C.-468 
a.C.) – torna-se, do Renascimento em diante, um lugar comum do pensamento artístico. 
Em Portugal, veja-se a título de exemplo, no século XVII, António de Sousa de Macedo 
que, em 1676, escreveu «… a Pintura he poesia muda; e a poesia he pintura que falla; e 
Horacio fallou juntamente de ambas» (Macedo, 1766: 86), ou, já no final do século XVIII, 
Joaquim Duarte Benedicto, na sua biografia do pintor de tectos Luís Gonçalves de Sena 
(1713-1799), «… a Pintura he huma Poezia muda» (Benedicto, 1791: 8).  
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Concepção de Cristo. Esta é a mensagem que, de forma cifrada, nos é 

trazida por estes anjos.  

 

Ekphrasis ou o artifício que permite mostrar sem dar a ver 

Mas a palavra surge aqui de outro modo, expressando de forma mais 

significativa o afastamento desta pintura de alguns pressupostos 

fundamentais da representação estabelecidos pelo Renascimento e 

evidenciando, assim, uma transformação importante operada pela arte 

barroca: trata-se da introdução de forma directa, efectiva e não apenas 

sugerida, da representação verbal em substituição da representação 

visual. Esta substituição enquadra-se naquilo que na retórica clássica se 

designa por ekphrasis: as letras A e M, iniciais de Ave Maria, estão  aqui 

em vez da imagem da Virgem e, nesse sentido, são o seu substituto.  

  O termo grego ekphrasis significa, literalmente, chamar, designar, 

proclamar um objecto inanimado pelo seu nome. Significa também 

descrição e refere-se ao acto de descrever verbalmente qualquer coisa 

cuja natureza é visual. Neste sentido, ekphrasis é o nome do dispositivo 

retórico usado frequentemente para descrever por palavras, com intuitos 

didácticos, literários ou dramáticos, uma obra de arte, seja uma pintura ou 

uma escultura. Para W. J. T. Mitchell, ekphrasis corresponde, acima de 

tudo, à «representação verbal de uma representação visual» (Mitchell, 

1994: 52); à criação de uma representação de outra representação, à 

tradução de uma forma, objecto ou acontecimento de um meio artístico 

para outro meio artístico, por via da sua descrição ou equiparação verbal. 

Quase sempre com o objectivo de aproximar a obra do sujeito a quem o 

autor se dirige e, sobretudo, de produzir nele um dado efeito subjectivo e 

uma resposta emocional.  

No caso da pintura do tecto de Queluz, esta representação verbal da 

imagem da Virgem surge de forma literal: duas letras – o A e o M – são 

usadas para traduzir e substituir a presença visual da Virgem Maria. Neste 
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sentido, a ekphrasis surge aqui não apenas como uma intrusão do verbal 

no visual, como acontece em tantos outros tectos barrocos em que é 

usado este epigrama da Virgem (figs. 5, 6)7, ou como no tecto da igreja do 

Gesù, em Roma, grandiosa obra de Giovanni Battista Gaulli (1639-1709), 

concebida em colaboração com Bernini (1598-1680), em que no centro 

visual e dramático aparece o monograma do nome de Cristo, emblema da 

ordem jesuíta; ou, ainda, nas legendas que, recorrentemente, 

acompanham as difundidas vistas gravadas de cidades8. Trata-se antes 

de algo mais complexo: no tecto de Queluz as meras letras apostas à 

representação visual ou independentes das convenções do espaço 

pictórico representado dão lugar a uma convincente estrutura 

tridimensional, integrada neste espaço atmosférico e sujeita às suas leis 

visuais de luz, cor e proporção. Nesse sentido, estas letras não 

constituem uma aparição extrínseca a este mundo ilusionista, ele próprio 

uma aparição sobrenatural, mas são parte integrante e inseparável dele.  

Portanto, o recurso ao artifício da ekphrasis permite compatibilizar dentro 

da mesma pintura diferentes meios de representação e de acção 

sensorial e despoletar diferentes processos mentais de interpretação e 

compreensão do que é representado, produzindo um alargamento 

significativo do papel da imagem e do conceito de visualidade. Neste 

caso, estando fisicamente ausente, a Virgem é tornada presente por via 
                                                
7 Em Portugal, a título de exemplo, veja-se o caso do tecto da nave da Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora do Livramento, em Azueira (Mafra),  de autor desconhecido (Alegoria 
à Virgem Maria, após 1786; fresco ou óleo e/ou têmpera sobre estuque) – o que hoje se 
vê no centro do tecto deverá ser o que resta de uma provável pintura que cobriria a 
totalidade da abóbada (fig. 5). Já em Vendas Novas, na abóbada da nave da Capela 
Real de Santo António, integrada no Palácio Real mandado construir por D. João V 
(c.1728), uma Alegoria à Virgem Maria (óleo e têmpera sobre estuque), de autor e data 
desconhecidos, apresenta não o monograma da Virgem mas, no centro de uma mancha 
nebulosa concêntrica, a frase, extraída do Cântico dos Cânticos (4,8), Veni Coronaberis 
– significando Vem e serás Coroada (fig. 6). Ao longo das paredes da nave, os painéis 
de azulejo confirmam a temática mariana, representando os cinco Mistérios Gozosos (do 
lado do Evangelho), os quatro Mistérios Dolorosos (do lado da Epístola) e ainda São 
Paulo Eremita, Santa Bárbara, São João de Deus e São Jerónimo (na parede do fundo). 
8 Refiro-me à longa e disseminada tradição pós-renascentista de inserir no seio da 
imagem, de forma alheia às suas convenções espaciais, a identificação da cidade, país 
ou lugar representado, por via da inserção do seu nome numa faixa que parece pairar 
acima ou abaixo da respectiva representação. Devido à extrema ambiguidade destas 
faixas, o observador é incapaz de determinar a sua dimensão e distância e, 
consequentemente, de inseri-las visualmente no mundo espacial da representação que 
identificam. 
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de uma alegoria textual, de um discurso oral (ela é alguém de quem todos 

falam e a quem todos se referem) e da evocação de um relato escrito e 

memorizado (a anunciação pelo Anjo Gabriel do nascimento de Jesus). 

Ou seja, embora invisível, para o observador capaz de compreender os 

sinais deste céu ela adquire uma indubitável presença visual: como signo 

sintetiza e transmite a mensagem verbal, como forma visual estrutura e dá 

sentido a tudo o que é visível nesta pintura. Deste modo, ekphrasis e 

composição unem-se para produzir uma percepção simultaneamente 

textual e visual da Virgem Imaculada9. 

 

Inteligibilidade, mistério e paranarrativa 

Porém, quando o pintor torna esta estrutura textual – as letras A e M – 

numa estrutura visual, ambígua porque constitutivamente híbrida, que se 

assemelha a uma pomba e que os querubins seguram em pleno céu com 

as suas mãos, ela, enquanto texto, perde legibilidade e, enquanto 

imagem, perde inteligibilidade. Surgem, assim, problemas na 

interpretação daquilo que vemos e, consequentemente, dificuldades em 

compreender o sentido da própria pintura. Também por isso, esta obra 

confronta-nos com o equilíbrio sempre precário na arte barroca entre 

visualidade e textualidade, entre apreensão e inteligibilidade, entre o que 

existe para ser visto e o que existe para ser compreendido – resultante do 

uso frequente de complexos artifícios retóricos para alcançar a desejada 

eficácia persuasiva da arte. Neste caso, a peculiar estrutura transparente 

arrisca-se a ser tomada pelo observador como um enigma visual e uma 

charada verbal, um mero emblema ou até um hieróglifo e não como uma 

alegoria compreensível, um símbolo que quando interpretado permite 

aceder não apenas a uma figura, a Virgem Maria, mas também a uma 

história fundadora, a Anunciação do nascimento do Salvador10. De algum 

                                                
9 «It is part of Baroque rhetoric … to create powerful, three-dimensional forms that create 
a strong presence within illusionistic space of the painting» (Minor, 1999: 188). 
10 O monograma que aqui simboliza a Virgem, constituído pelas duas letras interligadas 
e pela sugestão tridimensional, coloca uma questão interessante do ponto de vista 
perceptivo: até que ponto um observador não previamente informado – i.e., não 



 
 Vítor dos Reis  ::  pág. 

 
 

 

13 

 
 

 

Revista Tritão  ::  n. 1  :: dezembro de 2012 

modo, é mais um capítulo nesse teatrum sacrum sobre nuvens encenado 

pelo Barroco onde uma representação é sempre uma representação de 

outra representação e não uma transcrição do mundo real. Perante uma 

representação verbal de uma representação visual, de uma imagem (o 

anagrama) que se refere a outra imagem e a representa (a Virgem), o 

observador descobre-se perante, afinal, uma alegoria à própria pintura: 

uma imagem que remete sempre para outras imagens e que, em última 

instância, se refere, sobretudo, a si mesma. 

Mas a verdade, como salienta Svetlana Alpers (1994), é que, pela sua 

natureza visual, uma pintura não consegue, de facto, funcionar como um 

texto, contar uma história nem ser integralmente sujeita a uma descrição 

verbal. Se, por um lado, toda a pintura europeia pós-renascentista se 

baseou no paradigma da istoria albertiniana, isto é, no primado da pintura 

como narração de uma história sagrada, mítica ou humana11, por outro, 

muitas das obras produzidas neste vasto período dificilmente podem ser 

entendidas enquanto tal ou, pelo menos, apenas entendidas como tal. O 

caso das máquinas celestiais é um exemplo disso e, também por essa 

razão, frequentemente apelidadas depreciativamente de obras 

decorativas.  De facto, como conclui Alpers (1994: 335) – a partir da 

análise de uma pintura de Giambattista Tiepolo (1696-1770)12 – a pintura 

não só é diferente de um texto como, independentemente do tema 

tratado, o pintor pode, através da linguagem visual, alcançar resultados 

afins aos da narrativa. Ou seja, embora possa servir como um recurso ou 

                                                                                                                                 
culturalmente integrado e religiosamente conhecedor do percurso que vai da figura da 
Virgem Maria à frase Ave Maria e desta até à sua representação visual abreviada – é 
capaz de reconhecer na forma visual criada pelo pintor os seus elementos constituintes 
e, consequentemente, o seu significado? Este é um problema de reconhecimento 
cognitivo mas é também, antes disso, um problema básico de percepção visual estudado 
pela gestalt: percepcionamos formas unitárias ou agrupamentos de elementos distintos? 
Em princípio, um observador não informado, cultural e religiosamente, será incapaz de 
destrinçar o A e o M que constituem esta forma e determinam o seu sentido simbólico.  
11 «Grandissima opera del pittore non uno collosso, ma istoria. Maggiore loda d’ingegno 
rende l’istoria che qual sia colosso. Parte della istoria sono i corpi, parte de’ corpi i 
membri, parte de’ membri la superficie [A grande obra do pintor não é o colosso mas a 
história, pois a história rende maior louvor ao talento que o colosso. As partes da história 
são os corpos, as partes dos corpos são os membros, as partes dos membros são as 
superfícies]» (Alberti, 1435-1436: II, 35: 71; 129, 242). 
12 Giambattista Tiepolo (1696-1770). A Descoberta de Moisés, c.1730. Óleo sobre tela, 
202 x 342 cm. Edimburgo, National Galleries of Scotland; Inv. N.º NG 92. 
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fonte, uma «história não é essencial» à pintura, já que através do sentido 

visual ou pictural da representação podemos ficar «narrativamente 

envolvidos». Para definir esta capacidade peculiar da linguagem pictórica, 

este seu «sentido minimalista de narrativa», necessitamos de um «termo 

como paranarrativa». Este conceito de paranarrativa, específico da 

pintura, significa que a «narrativa pictórica depende da associação com 

pinturas prévias mais do que da associação com textos prévios» (Alpers, 

1994: 332).  

Para Alpers, o conceito pictórico de paranarrativa, ao contrário do mais 

usual conceito de narrativa literária que tem sido aplicado às pinturas, 

permite chamar a atenção para o papel que, em cada pintura, têm outras 

pinturas, para a construção pictural sobre a acção literária e, como tal, 

para a importância do próprio trabalho do pintor sobre o tema 

representado. Trata-se de uma ênfase na pintura como objecto visual 

realizado pelo pintor a partir de um dado tema, independentemente das 

maiores ou menores qualidades narrativas deste, e, portanto, uma ênfase 

no conjunto de acções que ele executa ao criar a imagem e que nela 

ficam inscritas como marcas. No caso dos tectos pintados, devido à sua 

dimensão e complexidade, este conjunto de operações físicas e mentais 

envolvidas no acto de pintar, de fazer ou criar a imagem, adquire uma 

importância ainda maior. Aliás, a clara consciência barroca do poder que 

o tamanho destas imagens exercia sobre o observador fazia com que a 

dimensão da superfície fosse considerada essencial à concretização dos 

efeitos perceptivos, subjectivos e espirituais procurados, e que a 

admiração pela representação fosse para o observador indissociável da 

admiração pelo pintor e pelo acto pictural que a representação 

constantemente mostrava. 

Por isso, mais do que entender a representação pictórica como um texto 

incompleto ou um espaço incoerente, as máquinas celestiais – e esta em 

particular – ensinam-nos a ver a pintura como um domínio único, que 

escapa tanto às grandes narrativas literárias como aos grandes sistemas 

teóricos. Mas este é, afinal, de algum modo, o início dessa moderna 
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desconfiança das imagens que, remontando a Platão, nos conduzirá à 

série de 1928-29, de René Magritte (1898-1967), intitulada A Traição das 

Imagens, onde um cachimbo não é um cachimbo porque é uma 

representação de um cachimbo e esta uma mera imagem dele (fig. 7). 

Ceci n’est pas une pipe é a frase que sobre a imagem nega o que nela 

todos vemos. 

 

Uma hipótese de autor e data: Pedro Alexandrino de Carvalho, 
c.1789-91 

Regressemos ao início: quem pintou este tecto e quando? A resposta 

tradicional é José Gonçalves Soares (act.1720-1752) em 1752, o ano em 

que ficou concluído todo o trabalho de talha da capela e terão sido 

encomendados a André Gonçalves as pinturas dos três retábulos (cf. 

Pires, 1924-1926: I, 348; Guedes, 1971: 100, 161; Ferro, 1997: 61). No 

entanto, o que efectivamente sabemos pelos documentos publicados é 

que, na qualidade de mestre pintor da Sereníssima Casa do Infantado, 

José Gonçalves Soares terá sido responsável por na capela dourar uma 

«moldura com vários ornamentos» em seu redor e por efectuar pinturas 

«de pedras fingidas», isto é, simulando mármore (cf. Guedes, 1971: 258, 

doc. n.º 12 de 15 de Setembro de 1752). Sabemos também por dois 

outros documentos de 1752 (cf. Guedes, 1971: 273-274, doc. n.º 16; 

Pires, 1924-1926: I, 360) que o mesmo pintor terá feito no Palácio de 

Queluz diversos trabalhos de pintura decorativa, incluindo alguns tectos, 

envolvendo exclusivamente a representação de flores e de pedras, 

madeiras e metais nobres – algo comum neste período e, de acordo com 

a especialização dos pintores barrocos e a hierarquia da pintura nos 

séculos XVII e XVIII, função típica dos pintores não figurativos, 

decoradores ou de género (por oposição aos pintores de história) a quem 

este tipo de tectos eram encomendados13.  

                                                
13 Num documento de 7 de Dezembro de 1752, afirma-se que José Gonçalves Soares 
terá feito diversos trabalhos de douradura e pinturas a óleo de festões e mármores 
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Ou seja, em momento algum se refere a pintura do painel central do tecto 

da Capela e, mais importante, com base nos documentos conhecidos, 

José Gonçalves Soares, enquanto mestre pintor do Palácio, terá 

sobretudo realizado trabalhos de decoração ornamental mas não pinturas 

de elaborada temática religiosa. Pelo contrário, neste mesmo período de 

1752-53, vários documentos referem o pagamento a André Gonçalves de 

retábulos e painéis para a mesma Capela e Oratórios dos quartos (cf. 

Pires, 1924-1926: I, 359-362). Isto parece indicar que, no contexto da 

comum divisão de tarefas ou especialidades pictóricas, reforçada pela 

importância da obra e do encomendador, José Gonçalves Soares foi o 

responsável pelas pinturas de dourados e mármores fingidos que 

decoram a Capela do Palácio de Queluz mas não pelas pinturas sobre 

tela do seu tecto, como não foi, comprovadamente, pelas que decoram o 

altar-mor e os altares laterais. Esta hipótese é reforçada por outros 

documentos acerca do pintor publicados por Raggi (2004: 627-634) e 

referentes a contratos que o envolvem, em 1729, em 1731, e em 1749, 

como pintor da Casa do Infantado, na realização dos retábulos e do tecto 

do coro da Igreja Matriz do Crato. Em todos eles, torna-se claro, que o 

trabalho de Soares é, exclusivamente, pintar os retábulos de madeira e 

não as telas sacras para eles, também aqui entregues a um pintor de 

história, José da Costa Negreiros (1714-1759), tal como em Queluz  o 

foram a André Gonçalves14.  

                                                                                                                                 
fingidos para o oratório do «quarto inferior» do palácio, cujo tecto era formado por uma 
«moldura de paynel, pintada a óleo, fingida de pedra de Salema envernizada … e no vão 
do meyo do paynel pintado huma pomba toda cercada de resplandor doirado», a qual 
estava rodeada «de varios tarfumes e festoens de flores, pintados a ollio, emitando o 
natural»; no mesmo documento são ainda referidas duas cómodas de pinho pintadas a 
óleo «fingido de varias cores de madeiras, e pedras» (Guedes, 1971: 273-74, doc. n.º 
16). Outro documento, assinado a 20 de Dezembro de 1752 pelo próprio José Gonçalves 
Soares, refere a encomenda de «emdourar, e pintar de varias cores e pedras fingidas 
burnidas e emvernizadas, toda a obra que se acha feita no Oratorio do quarto alto» 
(Pires, 1924-1926: I, 360). 
14 Segundo a autora, o nome do pintor aparece pela primeira vez no registo da 
Irmandade de São Lucas em 1726 e, depois, em contratos que envolvem, em 1729, a 
realização de um arco triunfal efémero, a pintura de dourado da Charola do Santo Cristo, 
dos órgãos e púlpitos, e, em 1731, a pintura do subcoro na Igreja do Convento de Nossa 
Senhora de Jesus de Lisboa (cf. Raggi, 2004: 628; 1394-5, doc. II.2.9/1; 1395-7, doc. 
II.2.9/2). A 27 de Outubro de 1749, José Gonçalves Soares é contratado para pintar os 
retábulos da repartição do Crato e o tecto do coro da Igreja Matriz do Crato (IAN/TT, 



 
 Vítor dos Reis  ::  pág. 

 
 

 

17 

 
 

 

Revista Tritão  ::  n. 1  :: dezembro de 2012 

No caso da Capela de Queluz é necessário, além disso, ter em conta que 

à campanha decorativa de meados do século, no qual esteve envolvido 

José Gonçalves Soares e André Gonçalves, sobrepôs-se outra, mais de 

trinta anos depois, promovida por D. Maria I, quando esta elege este 

palácio de Verão como principal residência real. É nesta altura que se 

realiza uma extensa redecoração do edifício em que esteve envolvido o 

pintor José António Narciso (1731-1811). Vários documentos ainda 

existentes na Torre do Tombo e que foram transcritos por Anne-Louise 

Fonseca15 demonstram que, pelo menos entre 1787 e 1790, este pintor, à 

semelhança do seu antecessor, esteve envolvido na realização de 

múltiplas obras de pintura de dourados e ornatos em tectos, paredes, 

portas, janelas, molduras e retábulos dos oratórios dos quartos novos16. 

Em 1790, por exemplo, segundo uma extensa descrição do arquitecto 

Manuel Caetano de Souza (1742-1802), Arquitecto da Real Casa do 

Infantado, dirigida à rainha a 15 de Outubro, além dos dourados, dos 

fingidos de pedras e dos ornatos, alguns deles na própria Capela, Narciso 

terá sido pago por um número apreciável de pinturas figurativas de 

                                                                                                                                 
Cartório Notarial 1 (actual 2), cx. 111, Lº 519, fls. 25v-26v; cit. por Raggi, 2004: 628-9; 
1398-9, doc. II.2.9/3): «pintar estes Retabollos e mais obra de pedras fingidas a olio com 
as cores q detriminar o architecto Manoel da Costa Negreiros q. fes as plantas, e os 
sacrários serão dourados assim por dentro como por fora» (cit. por Raggi, 2004: 1398); 
parte destes retábulos e o referido tecto são entregues por ele, em subcontratação, ao 
pintor Manuel Álvares (Raggi, 2004: 629, 1399-1402, doc. II.2.9/4). De acordo com os 
restantes documentos citados pela mesma autora (Raggi, 2004: 1406-7, doc. II.2.9/7; 
1407-8, doc. II.2.9/8; 1408, doc. II.2.9/9), Soares é contratado para pintar os retábulos e 
não as telas para eles, sendo José da Costa Negreiros pago pela «obra da pintura dos 
painéis» (IAN/TT, Casa do Infantado, Livro 961, fl. 157; cit. por Raggi, 2004: 632; 1408, 
doc. II.2.9/9). Portanto, a José Gonçalves Soares cabia a pintura decorativa dos 
retábulos de madeira, sob orientação do arquitecto Manuel da Costa Negreiros, e a um 
pintor de história, o irmão daquele, as telas sacras. Não se compreende, por isso, que 
Raggi (2004: 627) inicie o subcapítulo sobre o pintor afirmando «ma, in più rare 
circostanze, accade anche che un pittore formatosi nel campo della decorazione si 
dedichi alla pittura di cavalletto. È il caso del pittore José Gonçalves Soares …». Ou, 
mais à frente, «l’interesse dei dipinti rimasti [da encomenda do Crato] permette di 
annoverare José Gonçalves Soares tra i pittori di figura attivi nella metà del XVIII secolo 
…» (Raggi, 2004: 631). 
15 Agradeço à minha amiga Anne-Louise Fonseca o acesso à versão transcrita destes 
documentos, efectuada no âmbito da investigação para a sua tese de doutoramento 
sobre Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810), orientada por Luís Moura Sobral, a 
apresentar brevemente à Universidade de Montréal. 
16 Segundo Guedes (1971: 129), em 1778, Narciso havia já participado, juntamente com 
Inácio de Oliveira Bernardes (1695-1781), Petronio Mazzoni (?-?), Simão Caetano Nunes 
(1719-1783) e outros pintores, na decoração do teatro de ópera construído no palácio. 
Cf. também Câmara (1991: I, 168). 
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temática histórica ou sagrada nos tectos dos oratórios de vários quartos, 

no tecto do Salão dos Embaixadores, ou do Trono, e ainda no tecto da 

«Antecamera do Serenissimo Senhor D. João Principe do Brazil … com 

hum grande Painel de cincoenta e ceis palmos» (IAN/TT, Casa Real, 

1790, cx. 3159, Despezas de Outubro, doc. n.º 22). Tudo isto pela quantia 

de 3.760$000rs, pagos a 27 de Outubro de 1790, segundo recibo 

assinado pelo pintor17. 

                                                
17 «Senhora / Ponho na prezença de V. Magestade a conta da Despeza que se fez com 
as Pinturas e dourados executadas pello M.e Joze Antonio Narcizo em o Real Passo de 
Quelus no Quarto novo da Serenissima D. Carlota Princeza do Brazil que consta de outo 
salas entre grandes e pequenas, com quarenta e outo portas e janelas tudo pintado de 
variação de cores penas de pavão, pasaros ervages e figuras; felitiado [?] e guarnecido 
com quarenta e sete duzias de molduras douradas, da mesma forma as cimalhas, e 
diversas cores de pedras e alizares com os mencionados filetes de ouro; e asim mesmo 
o Teto do Oratorio de Serafins, flores e ornatos de ouro: hum painel da Conceição 
acompanhado de Anjos e Serafins, duas banquetas, castiçaes e crus, Sacro Evangelho 
e lavabo e frontal. De mesmo fes os Quartos dos Serenissimos Senhoros Infantes D. 
Marianna, e D. Pedro, que se compoem de nove salas e gabinetes pella forma de 
pinturas, e figuras de Paineis ovados em q entre o Oratorio pintado o Teto de Serafins e 
Gloria e trinta e cinco portas, e janellas pintadas de flores lassos e folhagens 
guarnecidas com vinte duzias de ….. dourados. / Na dita forma todo o Passo Velho em 
dous andares que se vem para ramos, e tafetas [?] retratos e mais familia, jeçados, 
fingidos de pedras e azulejos. Outra asim duas salas no Quarto de sua Magestade e 
hum Teto da Camera, hum Gabinete do Toucador, o Teto do Oratorio, com dezaceis 
portas, e janellas pintadas de flores ornatos de ouro e Serafins, tres Sacros, tres 
Evangelhos e tres lavabos, para a Capella; bem entendido que as Salas enunciadas são 
pintadas as paredes de lassos flores, passaros e ervagens. / O Salão grande de 
Colunas, Teto e paredes, vinte e dous portoes tudo dourado e guarnecido de varias 
cores de pedras azuis …………., e verde, e fachos dourados em que entrão outenta 
paineis xinezes pedrestaes [sic] de figuras sentadas sobre azul; dez paineis de figuras 
no Teto, e cinco grandes de figuras de vulto natural, e flores; e ceis de rapazes 
Historiados nos topos: Dezaceis pes de Talhas douradas, dezouto candieiros, e 
serpentinas e toda esta Sala coberta seus ornatos de ouro, e nos palquetes [?] das 
colunas seus intervalos do chão pintados fingindo xadres de madeira. Cincoenta e outo 
bandinelas [?], e trinta e outo varoens dourados em ferro de varios tamanhos. Quarenta 
e outo cadeiras douradas e tres canapes com guarnecimento de flores e lassos de fita de 
varias cores. A Antecamera do Serenissimo Senhor D. João Principe do Brazil pintado o 
teto com hum grande Painel de cincoenta e ceis palmos, e dous paineis da Sala de vestir 
com guarnecimento de ornatos dourados, e …….. dos candieiros. Da mesma forma tres 
paineis de figuras na Sala dos Porteiros da caza [?], e fingim.tos de pedras tres Tetos ao 
pe do Salão grande antigo: e toda a pintura de sete corredores e hum Quarto novo que 
se fez para cinco Criados, e renovação da Pintura e Quartos dos Reposteiros Varedores 
e Criados do estado que tudo levou trezentos e cincoenta milheiros de ouro e emportou 
tudo a quantia de cinco contos outo centos e cecenta mil reis; que abatidos dous contos 
e cem mil reis se lhe resta tres contos sete centos e cecenta mil reis pella a metade que 
pertence a V. Magestade que mandará a q for servila. Quelus 25 de Agosto de 1790. / 
São 3: 760$000rs / O Architeto da Real Caza do Infantado Manoel Caetano de Souza». 
Este documento é acompanhado, no verso, pelo recibo assinado pelo pintor: «Recebi do 
S.r João Antonio Pinto da Silva, por ordem de S. Mag.e trez contos sette centos, e 
secenta mil Reis, que com dous contos e cem mil Reis, que já recebi do mesmo S.r em 
trez parcellas de que passey recibos nas dattas de 12 de Mayo, 16 de Junho, e 23 de 
Julho proximo precedentes, faz tudo a quantia de cinco contos outto centos e secenta 
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Ou seja, neste ano de 1790, José António Narciso foi responsável pela 

realização de telas e de tectos figurados em alguns dos quartos e 

oratórios18, onde se inclui uma Alegoria à Música, o tecto da actual Sala 

do Despacho, com uma Alegoria ao Tempo, e os dois tectos circulares 

constituídos por céus com putti nos extremos da Sala dos Embaixadores 

– a mesma onde, ao centro, Giovanni Berardi (?-?) terá pintado em 1762 

uma visão dal sotto in su de um varandim onde D. José (1714-1777) e a 

                                                                                                                                 
Reis importancia total da Obra que fiz de impreitada para o Real Paço de Queluz, como 
milhor se declara na Attestação retro; e por ficar inteiramente pago, e satisfeito assigney 
o prezente. Nossa Senhora da Ajuda 27 de Outubro de 1790. / São 3: 760$000rs Joze 
Ant.º Narcizo» (IAN/TT, Casa Real, 1790, cx. 3159, Despezas de Outubro, doc. n.º 22). 
18 Outros documentos demonstram o papel central que José António Narciso teve nas 
obras efectuadas ao longo deste período. Por exemplo, em 1787 uma nota de despesa e 
respectivo recibo refere-se à «Pintura» de «Tetos Portas Janellas, Alizares, Caixilhos de 
vidraca de que se compoem os Quartos da Camareira mór; Damas; Asafatas, e mais 
Criadas do Estado» e, ainda, «todas a [sic] Janellas Caixilhos do Quarto do Principe, 
todos os Tetos da area da de Pedraria e Portas dos ditos do Quarto bacho tudo do Real 
Paço de Queluz» (IAN/TT, Casa Real, 1787, cx. 3145, doc. n.º 14, de Março). Ao longo 
de 1788 e 1789 vários documentos (cf. IAN/TT, Casa Real, 1788, cx. 3150, Despeza de 
Agosto, doc. n.º 22; Despeza de Setembro, doc. n.º 28; Casa Real, 1788, cx. 3151, 
Despeza de Novembro, doc. n.º 14; Casa Real, 1789, cx. 3153, Despezas de Mayo, doc. 
n.º 29; Casa Real, 1789, cx. 3154, Despezas de Agosto, doc. n.º 23; Casa Real, 1789, 
cx. 3155, Despezas de Outtubro, doc. n.º 31; Casa Real, 1790, cx. 3157, Despezas do 
Mez de Maio, doc. n.º 34; Despezas do Mez de Junho, doc. n.º 30; Casa Real, 1790, cx. 
3158; Despezas de Julho; doc. n.º 27) referem o nome de Narciso: são descrições 
dirigidas à rainha das obras a ele contratadas, dos montantes pagos, acompanhados dos 
respectivos recibos com a assinatura do pintor. Concretamente, a 3 de Setembro de 
1788, o arquitecto Manuel Caetano de Souza, responsável pelas obras de Queluz, fazia 
uma descrição dos trabalhos efectuados, incluindo: «a Pintura executada pello Mestre 
Pintor Joze Antonio Narcizo em o novo Quarto que se finalizou para V. Mag.de na Real 
Quinta de Quelus e se compoem de Tetos, Cimalhas, Portaes, Portas, Janellas Rodas 
pez molduras nos Tetos de diversas cores de pedras guarnecidas com Lestellos [?] de 
Ouro, e molduras douradas: Retabolo do Oratorio seguindo o mesmo methodo athe o 
Frontal, e seu Painel de N. Snr.ª da Conceição: e asim mais todas as molduras douradas 
que se fazem percizas para guarnecer a armação da Sala de nove Salas, Oratorio, e tres 
Gabinetes: e outra sim a Pintura de todo o Quarto bacho pertencente ao seu Real 
Estado», no valor de «hum Conto quatro centos cincoenta e hum mil trezentos e 
quarenta e cinco reis» (IAN/TT, Casa Real, 1788, cx. 3150, Despeza de Agosto, doc. n.º 
22; Despeza de Setembro, doc. n.º 28). A 12 de Maio de 1789, Caetano de Sousa 
apresenta à rainha «a conta tutal da despeza selebrada com Joze Antonio Narcizo das 
Obras de dourados que fez para o ornamento do seu novo Quarto na Real Quinta de 
Quelus … q tudo se acha completo, e foi ajustado por sete centos sententa e outo mil e 
quinhentos reis» (IAN/TT, Casa Real, 1789, cx. 3153, Despezas de Mayo, doc. n.º 29). A 
9 de Outubro de 1789, o mesmo arquitecto responsável pelas obras descreve e 
quantifica a «empereitada [sic] que fez o M.e Pintor Joze Antonio Narcizo no Real Passo 
e Quinta de Quelus que consta de toda a Pintura intrior [sic], e extrior [sic] dos Quartos 
novos da Caza q foi Picadeiro, Uxaria a Olio e Tempra [sic]», além de outros trabalhos 
de pintura decorativa quer no interior do palácio quer nos seus jardins e lagos e 
respectivas dependências (IAN/TT, Casa Real, 1789, cx. 3155, Despezas de Outtubro, 
doc. n.º 31). A 9 de Maio de 1790, Caetano de Sousa requer a D. Maria I dinheiro para 
pagar a «Jozé Antonio Narcizo M.e Pintor que se acha há tempos pintando, e dourando 
as obras percizas para a grande Sala das Colunas, e Quarto novo do Real Passo de 
Queluz» (IAN/TT, Casa Real, 1790, cx. 3157, Despezas do Mez de Maio, doc. n.º 34). 
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família real participam num serenim dirigido pelo compositor David Peres 

(cf. Pires, 1924-1926: I, 272, 275, 355; Ferro, 1997: 85-86). Convém 

lembrar que todos estes tectos e decorações desapareceram no incêndio 

que ocorreu nesta ala do palácio em 1934, sendo as actuais pinturas 

cópias realizadas, a partir de fotografias, na reconstrução subsequente.  

Embora sem haver nestes documentos qualquer referência ao tecto da 

Capela, a verdade é que a observação atenta desta remete directamente, 

na nossa opinião, para as obras de Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-

1810), o mais importante pintor português da segunda metade do século 

XVIII, possibilidade reforçada pela actividade no palácio do seu amigo e 

habitual sócio José António Narciso19. De facto, Pedro Alexandrino de 

Carvalho e José António Narciso trabalharam juntos na pintura dos tectos 

de diversas igrejas lisboetas reconstruídas após o terramoto: como os das 

naves do Loreto (c.1780-81), dos Mártires (c.1785-86) e do Sacramento 

(c.1804-07). Nesta última, os documentos existentes apenas referem 

Narciso o que parece indicar que este, como por vezes acontecia, tendo 

sido contratado pela Irmandade da igreja como pintor responsável pela 

decoração desta, por sua vez, subcontratou Pedro Alexandrino para a 

pintura do tecto da nave – o qual, convém lembrar, pintou também as 

telas de todos os altares da igreja. Também os três tectos da Capela Real 

do Paço da Bemposta (c.1793), outra encomenda da corte, envolveram 

esta dupla de pintores (fig. 8), à semelhança do desaparecido tecto da 

nave da Igreja de São Julião (1800 ou 1810) e, quase certamente, o da 

nave da Igreja de Santa Quitéria em Meca (c.1760-99). 

A hipótese de Pedro Alexandrino de Carvalho ter pintado o tecto da 

Capela Real do Paço de Queluz é reforçada também pelo facto de 

sabermos que no ano de 1789, ao mesmo tempo que decorriam os 

                                                
19 Machado (1823, 227), afirma que o pintor Manuel da Costa (c.1755-1826), autor em 
1796 do restauro do tecto da Portaria de São Vicente de Fora (cf. Reis, 2006: I, 137-139; 
II, 150) – pintado em 1710 por Vincenzo Bacherelli (1672-1745), com o tema do Triunfo 
de Santo Agostinho sobre a Heresia (óleo e/ou têmpera sobre estuque) – antes de se 
retirar para o Rio de Janeiro em 1811, «fez muitas obras, e entre ellas alguns tectos no 
Paço de Nossa Senhora d’Ajuda, e de Queluz …». Porém, não é possível determinar 
que tectos foram estes e em que datas foram realizados. 
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trabalhos nas restantes dependências do palácio, se deu início a 

importantes reformas na própria Capela (Pires, 1924-1926: I, 356) e que, 

de forma mais concreta, a 13 de Janeiro de 1791 este pintor foi pago pelo 

painel de São Francisco de Paula (fig. 9) que hoje orna o retábulo 

esquerdo – assim substituindo o que havia sido realizado por André 

Gonçalves e que se havia degradado (Pires, 1924-1926: I, 356, 362-363). 

Interessante é também o facto de Pires (1924-1926: II, 161) escrever que, 

segundo o Marquês de Resende, não apenas este mas também os outros 

dois retábulos da capela seriam de Pedro Alexandrino20. Esta é, aliás, a 

opinião defendida por José Alberto Gomes Machado, no seu estudo sobre 

André Gonçalves (Gomes Machado, 1995: 243-244). Portanto, quer tenha 

sido devido a degradação (não apenas de uma mas das três telas), quer 

tenha sido em nome da unidade estilística de todo o conjunto pictórico ou, 

simplesmente, por desejo de adequação da capela a um gosto mais 

moderno numa altura em que estava a decorrer uma campanha de 

renovação do palácio, é bastante provável que os três retábulos sejam de 

Pedro Alexandrino de Carvalho e, também por isso, o tecto que coroa o 

conjunto. A ser assim é possível que este tenha sido pintado entre 1789 e 

1791. 

Até porque a máquina celestial remete para a pintura do altar-mor, 

dialogando com ela, complementando-a e reforçando o seu conteúdo e a 

sua eficácia. Esta concepção global e espacial do programa pictórico da 

capela permite, assim, uma unidade de sentido e um alargamento do seu 

poder persuasivo por via de uma ênfase retórica na comunicação com o 

observador tipicamente barroca. Portanto, o tema da Imaculada 

Conceição, orago da Capela, é reiterado através de uma dupla 

representação: no altar-mor e no tecto. Este estabelece uma 

comunicação visual com aquele e o observador é inteiramente envolvido 

para melhor ser persuadido. A ligação visual entre ambas as pinturas é, 

finalmente, intensificada pela figura do arcanjo Gabriel: aquele que vemos 
                                                
20 Para a substituição da tela de São Francisco de Paula foi primeiro contratado e pago, 
em 1789, José Caetano Cyriaco; porém, a obra seria rejeitada pelo príncipe regente D. 
João (cf. Pires, 1924-1926: I, 356, 362). Arruda (1996: 903) atribui a Pedro Alexandrino 
de Carvalho a própria Alegoria ao Tempo do tecto da Sala do Despacho. 
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no tecto é, na sua pose e colocação na composição, a representação ao 

espelho do que está representado na tela do altar-mor (fig. 10). O que 

parece não só reforçar a ideia de uma autoria comum mas demonstra 

também que a repetição dinâmica é um meio de alcançar a eficácia da 

comunicação neste espectáculo visual barroco subordinado ao tema da 

beleza e do amor puros.  

Adicionalmente, no Palácio Nacional de Sintra, existe hoje outra tela da 

autoria de Pedro Alexandrino, transferida em 1940 do Palácio de Queluz, 

e cujo tema é também o da Imaculada Conceição (fig. 11). No restauro 

recentemente efectuado, verificou-se que o formato actual não 

corresponde ao original já que a parte inferior da tela, agora dobrada, se 

prolonga segundo um formato semi-circular idêntico à parte superior mas 

com um raio menor. É muito provável que esta tela pertencesse ao 

oratório de um dos quartos. Também este facto reforça a hipótese de um 

envolvimento do pintor na redecoração do palácio.  

Se as grandes obras de renovação de Queluz e, em particular da capela, 

a participação nelas de Narciso, a documentada contratação de Pedro 

Alexandrino para a realização de, pelo menos, uma das telas deste 

espaço, a filiação estética das outras duas na obra deste pintor e a 

semelhança das figuras dos anjos na pintura do altar-mor e do tecto, 

apontam para a sua autoria desta obra, dois outros factores são ainda 

decisivos: por um lado, a relação privilegiada que Pedro Alexandrino 

parece ter tido com D. Maria I, pelo menos até esta ficar definitivamente 

demente, sendo contratado para todas as grandes obras, directa ou 

indirectamente patrocinadas por ela, como, de forma extensiva, foi o caso 

da Basílica da Estrela, terminada em 1789 (cf. Reis, 2006: I, 153, 158; II, 

104-110); por outro, a estreita – e, por isso, notável – afinidade 

compositiva e estilística deste tecto com o da Sacristia do lado do 

Evangelho da Igreja de São Nicolau, em Lisboa (cf. Reis, 2006: I, 165-

166; II, 144). Pintado também a óleo sobre tela, em data indeterminada 

após 1775-76, esta representação da Adoração do Santíssimo 

Sacramento (fig. 12) pode, com segurança, ser atribuída ao mais 
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importante pintor português da segunda metade do século XVIII – Pedro 

Alexandrino de Carvalho – o qual surge igualmente como o autor provável 

da máquina celestial da Capela do Palácio de Queluz.  

 

Coda 

Ao longo da época barroca, a pintura como janela sobre o mundo 

inventada por Alberti e consagrada pelo Renascimento dá lugar, pela 

extensão da superfície pintada, à pintura como ecrã ou, pelas 

características da visão que aí é proposta, à pintura planetário, aberta 

sobre o mundo celestial. Estas ficções pintadas acima da cabeça do 

espectador visavam alcançar uma eficaz, completa, persuasiva, mas 

também, espectacular ilusão perceptiva do que aí se representava. Ilusão 

capaz de não apenas impressionar o olho do observador mas de, através 

dele, actuar na mente, no espírito, do sujeito que vê. De estimular a sua 

imaginação mas também de enfaticamente o persuadir acerca de uma 

verdade moral, religiosa ou outra. 

Olhar para cima e ver através do tecto e da pintura que o cobre conduz à 

experiência ilusionista de observar o céu: não o mero céu natural que 

cobre as nossas cabeças mas um céu sobrenatural, místico. O que 

significa que a ilusão pictórica está ao serviço de uma proposta de 

transcendência da condição humana e, nesse sentido, de ultrapassagem 

dos limites do natural. A visão conduz assim à revelação espectacular. No 

caso de Queluz, no momento em que a cultura que encena este 

espectáculo caminha inexoravelmente para o seu fim. 

No ano de 1789, quando em Lisboa a Rainha via consagrada a sua nova 

Basílica do Santíssimo Coração de Jesus, na Estrela, e em Queluz 

intensificava uma vasta campanha de redecoração do palácio real, em 

França, Luís XVI (1754-1793), Maria Antonieta (1755-1793) e toda a sua 

corte eram obrigados a abandonar definitivamente Versailles. Também 

nesse ano George Washington (1732-1799) é investido pelo Congresso 
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dos Estados Unidos da América como presidente da primeira república 

moderna, cuja Constituição tinha como primeiras palavras «Nós, o povo 

…». Mas é igualmente em 1789 que Mozart (1756-1791) compõe o seu 

Così fan tutte, uma comédia de enganos que, numa visão mordaz e 

cruamente humana, questiona a possibilidade do amor terreno poder 

corresponder ao ideal sacro do amor absoluto e imaculado. Nesta 

sucessão de acontecimentos aparentemente desconexos mas, para nós 

hoje, suficientemente significativos, o ancien régime e a igreja triunfalista 

saída do Concílio de Trento caminhavam a passos largos para o seu 

ocaso e, com eles, o mundo que tornara possível as grandes máquinas 

celestiais barrocas. Em Portugal, estas têm em Pedro Alexandrino de 

Carvalho o seu último brilhante representante e no tecto da Capela do 

Palácio Real de Queluz um dos seus significativos exemplos.  

Habituados a procurar no céu os sinais do que está para vir, aqueles que 

em 1789 observassem o céu sobre a Capela de Queluz veriam os 

mensageiros celestiais e leriam a revelação cifrada por eles apresentada, 

mas em momento algum encontrariam aí uma revelação dessas outras 

transformações terrenas que estavam para suceder. À semelhança do 

céu sobre Viena, naquele dia de Agosto do ano de 1913, o místico céu 

pintado de Queluz permitia aceder à beleza do que é familiar e não aos 

segredos do que ainda não é conhecido. Por qualquer razão, os céus 

parecem terem sido sempre péssimos oráculos, nunca nos revelando o 

que ainda não sabemos. Ou os seus mensageiros particularmente 

ineptos. Ou os sinais mostrados particularmente confusos. Ou nós, seus 

observadores e leitores, irremediavelmente cegos – e comprovadamente 

iletrados. Ou este talvez seja, afinal, um insolúvel problema de 

interpretação ou tradução, um enigma de impossível resolução. Se assim 

for só nos resta admirar a beleza que estes céus trazem aos nossos dias. 
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Fig. 1 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Alegoria à Virgem Maria, 
c.1789-91. Óleo sobre tela. Queluz, Palácio Nacional de Queluz (detalhe do tecto da 
Capela).  
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Fig. 2 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Alegoria à Virgem Maria, 
c.1789-91. Óleo sobre tela. Queluz, Palácio Nacional de Queluz (detalhe do tecto da 
Capela).  
 
 

 
 
Fig. 3 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Alegoria à Virgem Maria, 
c.1789-91. Óleo sobre tela. Queluz, Palácio Nacional de Queluz (detalhe do tecto da 
Capela).  
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Fig. 4 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Alegoria à Virgem Maria, 
c.1789-91. Óleo sobre tela. Queluz, Palácio Nacional de Queluz (detalhe do tecto da 
Capela).  
 

 
Fig. 5 – Autor 
desconhecido. Alegoria à 
Virgem Maria, após 
1786. Fresco ou óleo 
e/ou têmpera sobre 
estuque. Azueira (Mafra), 
Igreja de Nossa Senhora 
do Livramento (tecto da 
nave).  
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Fig. 6 – Autor desconhecido. Alegoria à Virgem Maria (Veni Coronabenis), (século XVIII). 
Óleo e têmpera sobre estuque. Vendas Novas, Capela Real de Santo António (tecto da 
nave). 
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Fig. 7 – René Magritte (1898-1967). A Traição das Imagens (Ceci n’est pas une pipe), 
1928-29. Óleo sobre tela, 60 x 80 cm. Los Angeles, Los Angeles County Museum 
(adquirido com os fundos providenciados por Mr. e Mrs. William Preston Harrison 
Collection). 
 
 

Fig. 8 – Pedro Alexandrino 
de Carvalho (1729-1810) e 
José António Narciso 
(1731-1811). Nossa 
Senhora da Conceição 
como Rainha de Portugal, 
c.1793. Óleo e/ou têmpera 
sobre estuque. Lisboa, 
Capela Real do Paço da 
Bemposta (tecto da 
capela-mor).  
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Fig. 9 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810). São Francisco de Paula, 1791. 
Óleo sobre tela, 260 x 141 cm. Queluz, Palácio Nacional de Queluz (Capela, altar 
lateral). 
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Fig. 10 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Imaculada Conceição, 
c.1791 (?). Óleo sobre tela, 238 x 145 cm. Queluz, Palácio Nacional de Queluz (Capela, 
altar-mor). 
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Fig. 11 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Imaculada Conceição, 
c.1789-91 (?). Óleo sobre tela, 153 x 89,3 cm. Sintra, Palácio Nacional de Sintra; Inv. N.º 
3623. 
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Fig. 12 – Pedro Alexandrino de Carvalho (1729-1810) (atrib.). Adoração do Santíssimo 
Sacramento, após 1775-76. Óleo sobre tela colocada sobre estuque. Lisboa, Igreja de 
São Nicolau (tecto da sacristia do lado do Evangelho). 
 

 


