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Olhar a cidade.
E autopsiá-la?
Jorge Sobrado
Vereador da Cultura, Património, Turismo
e Marketing Territorial de Viseu

Pequenas doses de arqueologia burocrática não fazem mal a ninguém, e
podem ser mesmo úteis, até em tempo de pandemia. “Neo-Topografia Gráfica
e Descritiva de Monumentos e Memoriais Viseenses” foi uma das candidaturas
vencedoras do concurso aberto à linha “Criar” do programa municipal de financiamento VISEU CULTURA, no ano de 2019.
E porquê? Porque, em termos simples, soube ocupar um espaço vazio numa
analítica criativa da cidade de Viseu – quero dizer, de um interrogatório, inventário e reapresentação de camadas, tópicos e signos da sua história e património,
da sua monumentalidade e imagética, que fazem também parte do seu discurso
de auto-representação.
Viriato de Mariano Benlliure não é apenas uma estátua ou um ícone do líder
lusitano; é também a cristalização de uma mitologia – e o testemunho de uma aspiração comunitária da sua esteticização heroica. Tal como o monumento a Alves
Martins, de António Teixeira Lopes, não se reduz à simples evocação do bispo e
político liberal, mas exprime o carácter que dele quisemos, num determinado
momento, fixar e eternizar. Ou como as proverbiais rotundas de Viseu (também
aqui visadas) não se confinaram a ser uma solução de disciplina e fluxo do trânsito,
Mas tenham representado, in illo tempore, um “modelo de desenvolvimento”.
A boa notícia que a realização deste projeto nos traz é a de um ensaio e a de
um apelo a um duplo olhar: um olhar a cidade, em jeito de resgate do assombro
ou de reaprendizagem do espanto da descoberta, a contrapelo de uma vertigem
“instagramável”; e um olhar interior, analítico, de semiótica urbana, desconstrutivo, em jeito de uma autópsia. Ambos legítimos, ambos necessários, embora o
segundo não deva ortopedizar e asfixiar nunca o primeiro.
Mas uma boa notícia – por regra, aspiracional – pode converter-se num
boomerang. Isto é, devolver aos autores o desafio (ou a exigência) de uma continuidade. Se como disse Thomas Bernhard “um trabalho dá sempre origem a
cem vezes, a mil vezes mais trabalho”, também este deixa amplo campo para
desbravar. Não só na estatutária clássica ou na toponímia antiga, mas também

8

NOTA DE ABERTURA: “OLHAR A CIDADE. E AUTOPSIÁ-LA?” POR JORGE SOBRADO

na arte pública contemporânea e na própria street art.
Como disse Kandinsky, “toda a obra de arte é filha do seu tempo” e “cada época cria uma arte
que lhe é própria”, e é por isso que uma cidade como Viseu resiste sempre ao exercício de uma
autópsia. Continuaremos a criar.
Viseu merecia e justificava este exercício vivo de olhar, descrever e partilhar. Esta publicação
é um dos resultados do empreendimento e do financiamento público municipal atribuído, a par
de uma base de dados online de livre acesso público. A accountability, importa lembrar, não é só
para os outros.
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Introdução
Quando este projecto foi definido, em finais de 2018, consistia em algo relativamente simples: inspirado no processo da denominada “Escola de Dusseldorf
de Fotografia”, liderada pelo casal Bernd e Hilla Becher, realizar um levantamento gráfico e uma leitura sustentada de uma selecção alargada dos elementos
que possam ser considerados monumentos e/ou memoriais existentes em
Viseu, seguindo a definição de Arthur Danto: “We erect monuments so that
we shall always remember, and build memorials so that we shall never forget.1”
[“Erigimos monumentos para que, para sempre, recordemos; e construímos
memoriais para que nunca esqueçamos.”; em tradução livre].
Parte do que motivou a iniciativa foi verificar-se a ausência de um tratamento
sistemático dos ditos elementos, com expressão de acesso público alargado –
para a geografia de Viseu (concelho). Esta proposta defende que, seguindo um
modelo de registo e interpretação dos elementos que venham a ser seleccionados e posteriormente compilados, através de adequada divulgação, poder-se-á auxiliar numa mais alargada compreensão do que são e o que significam
os elementos monumentos e/ou memoriais, que pontuam e marcam a cidade de
Viseu, bem como os demais marcadores de paisagem existentes em/no Espaço
Público desta geografia.
Foi isso que nos levou a registar, incorporar em Base de Dados (neotopografia.projectopatrimonio.com) e sistematizar a informação possível quanto
aos elementos seleccionados. Este trabalho que agora se apresenta é claramente uma selecção das existências em espaço público viseense. É também
uma selecção que delimita a sua geografia pelo que é comummente designado
de “Circunvalação” (o anel viário que circunscreve, grosso modo, a freguesia
central da cidade, a freguesia de Viseu).
Foi por outro lado, decidido que não se recolheriam exemplos de pintura
mural ou arte adossada/aplicada, nessa primeira fase que agora se encerra,
ainda que a tentação quanto a vários registos ou menções – poderá ler-se nos
textos – não tenha sido de molde a manter uma absoluta divisão entre o que se
imaginou há um ano e o que agora se apresenta. Uma segunda fase, que de resto
iniciámos já, integrará a partir de 2020 outros exemplares e outras tipologias;
1 Danto, Arthur (1998). Wake of Art: Criticism, Philosophy, and the Ends of Taste Essays. London:
Routledge, p. 153.
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cada vez mais com acesso e partilha de quem cria para o Espaço Público (a este
nível as generosas contribuições de artistas e investigadores foram enriquecendo as entradas; mantendo-se o convite a todos quantos aceitem partilhar
imagens, informação, ou sugerindo correcções).
O trabalho realizado e as visões apresentadas são igualmente as de quem
– ao menos em parte – dedica a sua carreira profissional, a sua experiência e
empenho, à análise do que é afinal Arte Pública/Arte em espaço Público. Entre
todos os intervenientes, as visões que surgem agora em texto impresso, darão
(assim se espera) linhas de leitura quanto a esse mistério impositivo que é o
Espaço Público e o modo como se vai ocupando e vivenciando.
Este projecto é também fruto do contexto do programa municipal de apoios –
Viseu Cultura. Por isso se pode realizar nestes termos o “Neo-Topografia Gráfica e
Descritiva (...)”; a que acresce a colaboração com a DCT_Cultura do Município de
Viseu. Um agradecimento final e sincero à Direção Regional de Cultura do Centro
que desde o primeiro contacto permitiu uma comunicação simples e directa,
para lá da partilha de informação; bem como ao Agrupamento de Escolas Grão
Vasco (Viseu), pela sua colaboração e participação. Também à REDE DE INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO DE ARTE PÚBLICA – R3IAP se deve
menção, pelo percurso em comum, em outras iniciativas e concretizações, mas
que também aqui se faz presente e notório, de modo activo.
Sendo esta publicação um conjunto de reflexões sobre os registos de base do
projecto “Neo-Topografia Gráfica e Descritiva (...)”, os textos não incorporam
um conjunto substancial de imagens. Essas são parte de uma das abordagens,
a da autoria de Luís Belo – integralmente gráfica – e para a qual remetem as
menções às obras de Viseu (excepção feita aos textos de José Guilherme Abreu
e José Cirillo, pela proximidade comparativa inerente entre os monumentos por
eles mencionados). Por outro lado e porque este projecto se situa e existe numa
dimensão mais ampla, de acesso global e permanente on-line, devem os textos
ser lidos em conjugação com a Base de Dados que vem sendo construída desde
há um ano e que está disponível em: neotopografia.projectopatrimonio.com

INTRODUÇÃO
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Neo-Topografia Gráfica e
Descritiva de Monumentos
e Memoriais Viseenses
(uma selecção inicial)
Rui Macário Ribeiro

Quando, em 2001, Luís Calheiros define graficamente a cidade de Viseu na
sua obra “GENIUS LOCI – o Espírito do Lugar”1, fá-lo também pela marcação em
planta de 44 rotundas, sendo que 12 prefiguram a “Circunvalação”, 15 o espaço
interno à mesma, e 17 anunciam a expansão da cidade – a então existente e a que
se efectivará nos anos seguintes.
A cidade das intersecções que Aquilino Ribeiro tinha descrito como escorrendo a partir do morro da Sé (centro nuclear e mais antigo da cidade):
“Que atitude tinha de ser a do arquitecto urbanista, colocado perante
um burgo como este, conquistado no que tinha de antigo e nuclear, mas
com uma premente necessidade de desafogo e modernização? Pois, a
toda a volta da cidade, mais acentuadamente na parte oriental do que
das outras partes pelo que respeita a extensão e profundidade, traçar
uma larga estrada de circunvalação que ficaria a ligar as avenidas
radiais da cidade para Mangualde, Tondela, S. Pedro do Sul, Barrelas,
Moimenta da Beira, Aguiar, etc. Essa série de boulevares, além de que
permitiriam desviar por ela todo o trânsito de veículos pesados, seria
como a linha de onda no crescimento natural da cidade.”2

Entre o desafogo necessário que o último indica e a divisória que o primeiro
aponta, Viseu tornou-se iconograficamente a cidade das rotundas, para todos
aqueles que, à falta de melhor conhecimento, estivessem mais habituados a
luminosa cadência de trânsito que de passagem automobilizada e fluída. Foi nas
rotundas que, salvo o ímpeto inicial de construção monumental, se veio a realizar
a definição do espaço típico da implantação dos elementos de memória ou valorização. As rotundas são, assim, e quase por definição, o lugar nobre viseense
para colocação de artifícios artísticos de rememoração contemporânea – ou
1 “Genius Loci – o Espírito do Lugar” (Luís Calheiros, 2001). In O regresso à Condição. Disponível
em: http://www.ipv.pt/galeria/regresso/calheiros.htm. Acedido em 02/20/2020.
2 Ribeiro, Aquilino (1962). Arcas Encoiradas: Estudos, Opiniões, Fantasias. Lisboa: Livraria
Bertrand, p.172. Edição revista e aumentada.

16

NEO-TOPOGRAFIA GRÁFICA E DESCRITIVA DE MONUMENTOS E MEMORIAIS VISEENSES

foram, com frequência, em anos recentes.
Não se poderá afirmar que é apenas nesta cidade que, ao erigir um monumento ou memorial, se presta a “circulatura” delimitada por estrada, a localização de luxo. As grandes avenidas do país, quando “fechadas” por Praças e
Largos viários, possuem o seu elemento de solenidade. A Rotunda do Marquês
em Lisboa, ou a Rotunda da Boavista e a Praça do Império (rotunda também) no
Porto, são apenas exemplos imediatos de sustentação da tipologia de lugar por
via de uma centralidade artística. A grande distinção aponta-se para o inequívoco ponto de chegada que o conjunto escultórico (que o é via de regra) deveria
representar. As avenidas seriam acesso coroado por demarcação histórica
(antiga ou a gerar), para o que os monumentos se prestam.
Escapa talvez no uso, o olhar simbólico para o funcional e não se poderá com
frequência atentar no mérito escultórico ali representado, sob pena de despesa
de tempo e reparação automóvel. Esse é o verdadeiro problema das rotundas
como local monumental. Perde-se a análise da obra para salvaguarda da integridade do circulante. Tão mais assim será, quanto menos se alonga a “via processional” que antecede a colocação e possibilidade de admiração da “escultura”.
A visualização – ao longe e desde longe – do marcador de paisagem, é intento
consagrado; a sucessão de marcadores é um relembrar do que se passa e de
onde se chega; tão só.
Já numa cidade que se percorra a pé, que se se calcorreie sem pressa ou
receio de embate, o Largo e o Jardim, a Praça pedonal, assumem-se como galeria
a céu aberto ou templo protegido por uma só entidade. Um outro exemplo, em
Coimbra, é o do Parque Dr. Manuel Braga, que se retrata na multiplicidade,
fazendo coexistir equipamentos, miradouros, caminhos e monumentos (que em
Viseu terá espírito mais recente no Parque de Santiago). É também, este anteriormente designado Parque da Cidade, um constructo. Uma soma de traslados
e adições propositadas, como aliás tantos outros que se avaliam pelo que se sabe
deles e não pelo que de facto são ou pretendem/pretendiam.
Há, também, novos Parques – com frequência e mesmo nominalmente, de Escultura – que se vão criando entre áreas arborizadas ou ajardinadas, ex novo, sendo as
estátuas ou estruturas artísticas, em conjunto com os trilhos, parte do primeiro
conjunto de habitantes, enquanto as árvores não geram o seu próprio impacto. De
Norte a Sul do país temos parques e circuitos de escultura em que a encomenda
reputada ou o concurso aberto (ou o meio termo entre as duas opções) gera dinâmicas sólidas, não raras vezes, pétreas ou metálicas. A perenidade, no fundo, que
o efémero lembrava arquitecturas volúveis ou alegóricas. Para monumentalidade,
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não são muitos a apreciar o efémero, que só deixa o que dele se regista3.
O que são então estas “coisas” de que se fala? Estes marcadores topográficos,
que se não fazem praças as nomeiam (por vezes) e enformam, transportando-as
para um acesso denotativo quase invisível e, simultaneamente, quase infinito?
Seguindo a definição de Arthur Danto: “We erect monuments so that we shall
always remember, and build memorials so that we shall never forget..” [“Erigimos
monumentos para que, para sempre, recordemos; e construímos memoriais
para que nunca esqueçamos.”4]. A memória, entre a lembrança e o esquecimento
ou tentativa de o evitar. Não se trata de arte, no sentido criativo ou estético. Seja
de que tipo for. As tipologias, em si, também são o menos relevante, embora haja
uma prática implícita quanto ao modo como os monumentos se erigem sem
esquecer que devem ser algo próprio, só seu. O entrave surge num outro ponto
que é o de monumentos e memoriais serem porventura menos seus e daqueles a
quem se dirigem, que daqueles que os encomendam ou ordenam. O monumento
é uma imposição pública (sobre o “público”/povo) de uma memória ou obrigação
de lembrar (mesmo quando para não esquecer). É uma imposição a que há – com
relativa frequência – oposição. Assim se constroem as cidades e os lugares, pela
imposição e oposição. As “estátuas” que são o que os monumentos mais vezes
assumem figurar, surgem – ou não – pela força/poder que no momento e durante
o processo, conseguir defender a sua posição. Acção/Reacção.
Recuando-se mais, a Bluteau e ao seu Vocabulário, a consideração será
extraordinariamente diversa, menos filosófica e assim mesmo mais unitária,
incorporando os Memoriais em Monumentos5. Contudo e no que concerne –
segundo o mesmo Bluteau – à memória, apresenta ela algumas variantes, como
a que indica por
“Memoria Local, ou artificial. He uma artificiosa facilidade de se
lembrar de muitas cousas differentes applicandoas às especies,
ou imagens, que já estão impressas na memoria, ou representadas
em papel. Todo o fundamento desta arte consiste em ter prontos na
memoria muitos lugares (como lhe chamão os Mestres da Arte), ou
muitas figuras, & imagens, as quaes se apliquem às cousas de que nos
queremos lembrar. (…) Desde a infância traz cada qual na imaginação,
& na memoria todas as imagens dos lugares da casa, ou Cidade em que
nasceo, e sem difficuldade alguma lhe pôde lembrar por ordem o sitio
das Igrejas, palacios, praças, ruas, casas dos parentes, & conhecidos,
& c. & assim qualquer filho de Lisboa pôde fazer de toda a Cidade de
3 Vide neste mesmo livro o texto de Laura Castro, quanto ao olhar e registar.
4 Danto, Arthur (1998). Wake of Art: Criticism, Philosophy, and the Ends of Taste Essays. London:
Routledge, p. 153.
5 Bluteau, Rafael (1716). Vocabulario Portuguez e Latino (…). Lisboa: Officina de Pascoal da Sylva, vol.5.
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Lisboa hum teatro de memoria local, (…) & proporcionando as materias
das quais se quer lembrar, com a qualidade dos lugares, como se v. g.
tomàra alguem para lugar, & assento das materias sagradas, Ecclesiasticas, & moraes, as Igrejas; das politicas, os palacios; das militares,
o castello; das civis, & canónicas, os tribunaes; das economicas, as
casas dos particulares; das scientificas, as academias, & colégios;
das mercantis, a Alfandega, & casa da India; das mecânicas, as lojas
dos officiaes; das triviaes, & populares; as ruas, & praças da Cidade;
& por quamto cada materia destas, se pòde dividir em muitas, pelas
diferentes especies, propriedades, & circunstancias della; também
seria fácil achar em cada lugar dos sobreditos, vários aposentos ou
nichos (digamo-lo assim) em que se colocassem, & assentassem as
imagens, & figuras, que a memoria iria buscar a seu tempo, porque em
huma Igreja, v. g. se acharião tantos lugares diferentes, quantos são
as capellas, altares, columnas, estatuas, payneis, portas, janelas, &
mais partes della; & assim dos mais; & não ha duvida que do continuo
exercício de huma memoria local, & universal, como esta, (da qual não
achei exemplo algum nos Authores, que tratão desta Arte), se tiraria
com o tempo tanta, & tão singular utilidade, que causaria admiração
aos que vissem os effeitos della. Mas sem grande memoria natural,
não se podem lograr os fructos desta Arte memorativa, ou Memoria
artificial; & alem dos requisitos da natureza, ha mister muito exercício,
& poucos se resolvem a cultivar com trabalho extraordinário o seu
talento. De mais do que toda a Arte, que tem difficultosos princípios,
aos principiantes parece impossível, & chimerica.”6

A Memória Artificial, tal como transcrita, focando-se no natural conhecimento (empírico) de algo, para o associar a outro elemento; ao exercício da
memória como fundamento para o conhecimento e lembrança; e, sobretudo, à
necessidade de uma memória natural que se exercite; resulta num feliz e satisfatório modelo para a análise das cidades e da memória que pretendem transmitir
pela via monumental. De que vale uma memória artificial se não houver prática
e exercício dela, nem o conhecimento básico (inicial e concreto) do que a fundamenta? As cidades das memórias, são menos cidades do conhecimento que do
tempo único em que foram geradas as imagens dessa marca? O monumento é
tempo único e sincrónico, ou diacrónico?
Regressando a Viseu. Por mais memória que haja dos elementos que
pontuam a cidade – nomeadamente e aqui, os seus Monumentos ou Memoriais
– vários surgem tão deslocados do referencial que se mantêm alienígenas habitantes. Esta Viseu é quase uma cidade de bustos e afirmações graníticas. Dos
primeiros será exercício interessante procurar que alguém os refira por nome
e localização. Dos segundos será relevante procurar se o número que indique
6 Bluteau, Rafael (1716). Memoria Local, ou artificial. In Vocabulario Portuguez e Latino (…). Lisboa:
Officina de Pascoal da Sylva, vol. 5, p. 416-417.
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um qualquer viseense não sobreavaliará a quantidade dessas obras. O pedestal
sustentando metal, mais sacro, também existe em quantidade e revela, senão o
tempo, ao menos intenção profunda. De elevar. Nota-se quase só por isso, como
se o pedestal fosse a obra e o remanescente o enfeite.
A marca pública, por via de obra monumental, reveste-se de uma falácia
compositiva: mais se notará quanto mais se fizer notar. O monumento ao Bispo
D. António Alves Martins (sito ao Largo de Santa Cristina) é majestoso ainda
que recatado e algo resguardado pelos anteparos arbóreos que o rodeiam. Já O
Maratonista (na Praça Carlos Lopes), de similar altura, define sem parcimónias
a totalidade da envolvente. É visto ao longe e não se pode senão vê-lo, também
ao perto. Em qualquer dos casos não resulta líquido que se saiba ao que se refere
qualquer uma destas obras, sem legenda ou placa de igual impacto. É necessário
aproximar; e no caso de D. António Alves Martins, uma confusão que ocorre
mais do que seria expectável: no pedestal indica-se na face lateral esquerda
“CONDEMNADO POR LIBERAL A MORRER / FUZILADO N’ESTE LARGO EM
1834”, apresenta o mesmo pedestal na face posterior que “FALLECEU POBRE
NO PAÇO DE FONTELLO / EM 5-2-1882”. Não se lendo tudo de uma só vez
ou volta, poderá tomar-se que foi fuzilado e morreu pobre, tudo numa só vida;
porque ser condenado a fuzilamento pode ser, na voragem da leitura, o mesmo
que fuzilado. Quanto ao fundamento da homenagem, em estátua, ser Bispo de
Viseu poderá cabimentar as medidas. A O Maratonista, mesmo com vagar, só
entrando na rotunda, por entre trânsito ou hora pacata; só aí se entende a homenagem e a quem ela é prestada, a Carlos Lopes, o medalhado olímpico maratonista (de Viseu natural), como legível na inscrição em placa adossada (o nome da
praça, a quem o saiba, poderá auxiliar).
As marcas públicas de memória possuem este senão. São telegráficas. Mesmo
quando legíveis estão afastadas da interpretação imediata. Requerem inscrição
epigráfica e, frequentemente, múltiplos ângulos de visão. Não se refere aqui
a análise estilística: antes o entender quem, a quem e quando. O porquê nem
sempre surge. Quem manda ou ordena, tampouco; quem descerra já é outro caso.
De entre estes dois exemplos anteriores – a cerca de um século de distância,
entre si – e mesmo com a divergência de estilos e formalismos, a problemática
é similar… necessitam mais do que a sua mera implantação no espaço. Quem foi
o Bispo D. António Alves Martins? Bispo de Viseu. Por extensão foi igualmente
tudo o que se indica em legenda. Perde-se com a arte pública o sentir e o viver
mais amplo. Perde-se a alma. Ou antes e ainda que deturpando algo do sentido
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das palavras de Walter Benjamin7, também se perde a alma do elemento/indivíduo a rememorar, ainda que a autenticidade da obra rememorante mantenha
o seu específico “aqui e agora” – como refere o autor. É autêntica a obra de arte
monumental, talvez não tanto o marcador topográfico e simbólico que a obra
ancora e representa.
Regressando a Bluteau e à sua “Memoria Local, ou artificial”, tornam-se as
marcas públicas em elementos de conhecimento do espaço, mais do que o que
ou quem ocupa esse espaço.
A transcorrência óbvia será a de que os elementos artísticos de marcação
simbólica definirão ou decorrerão de uma espacialidade já consagrada ao que
se torna monumento/memorial. A Praça “de” terá uma obra “para” ou “sobre”.
Contudo, o Largo de Santa Cristina não é o Largo Alves Martins (porque o ser,
também é o ser conhecido por); é ainda assim o local onde se decidiu que seria
fuzilado o referido Bispo. Faz então sentido a escolha da implantação do monumento, neste local – “aqui” – pela réstia de alguma ligação não simbólica, antes
efectiva quanto à vida do homenageado. Não são tão extensos quanto isso (em
percentagem), os exemplos como este, em que a tal alma humana que se perde
na edificação monumental, se reflecte na contingência de uma escolha onde
a existência humana – aquela, concreta – se vem a relevar. “Foi neste preciso
local…” como poderíamos assumir dizer-se na senda de José Hermano Saraiva.
O “foi neste preciso local” é a concretude do vínculo e isso, em bom dizer, como
se disse já, não é recorrente. Não é uma regra do Monumento, existir num dado e
preciso local. Isto também porque o Monumento – e relembre-se o que se citou
de Arthur Danto – é para recordar. Por vezes e para ele – Danto – aparentemente, recordar tem em si um valor. Não importa o onde, apenas que se recorde.
Por outro lado, o Memorial – novamente de Danto – traduz um não esquecer
que palpita mais especificamente numa espacialidade definida. Uma placa ou
monumentalização Memorial vincula-se a um “ali/aqui”. Este também não é um
esquema formal obrigatório. Feitas as contas recorre a uma apreciação parcialmente dicotómica como se Monumento e Memorial fossem capazes de uma
exclusão mútua (num extremo da interpretação). Teremos Memoriais “fora de
sítio” e Monumentos nos “sítios próprios”, como de resto teremos Monumentos
que são Memoriais e Memoriais que simultaneamente são Monumento.
No portulano viseense, o Memorial (aceitando e seguindo a catalogação do
Professor José Guilherme Abreu) que se destaca é o do Soldado Desconhecido.
7 Benjamin, Walter (1992). A obra de Arte na era da sua reprodutibilidade técnica. In Sobre Arte,
Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio D’Água, p. 77.

“NEO-TOPOGRAFIA: UMA INTRODUÇÃO” POR RUI MACÁRIO RIBEIRO

21

Este é um tipo monumental-memorial que se espalha por quase todos os locais
habitados. A marca da guerra e de uma ausência, de pessoas que não regressaram ou regressarão jamais; ou então de um preço que se pagou. O Soldado, que
em Portugal é desconhecido, na medida do que os horrores de uma “Guerra para
pôr fim a todas as Guerras” (frase cunhada a partir da obra de H. G. Wells, “The
War that will end War”, de 1914), fez conceber (de França para o Mundo). Existe
um tal marco em todos os distritos e múltiplos concelhos8 nacionais, seja ou não
escultórico. Existe, particularmente solene e impositivo, no Mosteiro da Batalha:
“No dia 9 de Abril de 1921 foram conduzidos para o Mosteiro da
Batalha, Templo da Pátria, os dois Soldados Desconhecidos, vindos da
Flandres e da África Portuguesa representando os gloriosos mortos
das expedições enviadas aos referidos teatros de operações e simbolizando o sacrifício heróico do Povo Português.”
Desde o final do século XIX que em relação ao Mosteiro da Batalha,
um conjunto de motivos de caráter cultural e mental lhe ditaram uma
leitura histórica de referência nacionalista e celebrativa que justificou,
mais tarde, ter sido escolhido para fiel guardião do Soldado Desconhecido, tornando-se cenário de patrióticas visitas, qual santuário votivo
da alma nacional.
Sepultado sob a arrojada abóbada da Casa do Capítulo e alumiado
pela “Chama da Pátria” do Lampadário Monumental, da autoria de
Lourenço Chaves de Almeida, o seu túmulo tem Guarda de Honra e
a proteção do mutilado “Cristo das Trincheiras” que no território de
Neuve-Chapelle, na Flandres foi companheiro constante das tropas
portuguesas.9

Em Viseu, existe no Largo Mouzinho de Albuquerque – ele mesmo militar –
um Memorial no sentido do que se deve não esquecer mas composto pela formulação do que se deve recordar. É Monumento por denotação, Memorial por
conotação (se aceitarmos a distinção de Ricoue10). O Monumento Aos Mortos
da Grande Guerra do Concelho de Viseu – que então se imaginava única e última,
mesmo quando em meados da década de 1930 se instituíam e inauguravam
ainda tais monumentos pelo país e simultaneamente se preparava a seguinte –
é também memorial, por essa característica de que não mais deveria uma tal
8 Instituto de História Contemporânea FCSH-UNL. Portugal 14-18. Disponível em: https://
portugal1914.org/portal/pt/historia/espacos-e-patrimonio/itemlist/tag/Artes%20e%20
Cultura. Acedido em 20/02/2020.
9 Mosteiro da Batalha. Soldado Desconhecido. Disponível em: http://www.mosteirobatalha.gov.
pt/pt/index.php?s=white&pid=176&identificador=bt125_pt. Acedido em 20/02/2020.
10 Ricoeur, Paul (2003). The Rule of Metaphor. The Creation of Meaning in Language. London/
New York: Routledge Classics. 3rd. Ed.
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Guerra existir. Em breve serão suplantados – Europa e Mundo fora, embora não
tanto em Portugal – pelos Memoriais desse Holocausto, que a II Grande Guerra
revelou. Neste sentido, o Memorial que é o Monumento Aos Mortos da Grande
Guerra do Concelho de Viseu, tornou-se menos de não esquecer que de recordar
um espírito heróico dos perecidos em campanha longínqua. Liga-se com alguma
certeza ao substrato de um outro viseense Memorial que é Monumento Aos
Combatentes do Ultramar (sito no extremo sudoeste da Avenida do Regimento
de Infantaria n.º14; também este um topos militar).
Há ainda um terceiro monumento viseense que homenageia aqueles que
não regressaram, aos mortos em campanhas. Mais privado, quase que assumidamente ausente da esfera pública ainda que próximo à vista de quem entra ou
passa, no interior do Quartel do Regimento de Infantaria n.º14. Esse monumento
e memorial, dedicado aos membros do Regimento, expresso.
Nestes momentos a definição que se usa, de Arthur Danto, ganha elasticidade. Sobretudo porque é complexo distinguir o que se pretende com o que – e
o que pretendeu quem – deu origem ao impulso da marca pública. No caso dos
“Soldado Desconhecido”, uma ilusão nacional, orientada, estadista, alargada e
fundada por Comissão (Comissão dos Padrões da Grande Guerra) e que, recapitulando o citado para o Mosteiro da Batalha “(…) Soldados Desconhecidos,
representando os gloriosos mortos das expedições enviadas (…) e simbolizando o
sacrifício heróico do Povo Português.”…
Contemporaneamente – mais contemporaneamente – o desconhecido
soldado, que foi designado pátrio e heróico, das primeiras décadas do século XX,
transitou em figuração humana ou abstracta de emigrante. Não existe nenhuma
destas óbvias formulações no concelho de Viseu, há-as contudo e por isso se
refere, na circunscrição alargada do território que “enviou” também o Emigrante
(desconhecido e em magote), menos em expedição que em obrigação.
O “onde” não se finda no telúrico e taumatúrgico de uma particular circunscrição de solo, em que “eventos” tenham ocorrido. O “onde” e tal como se indicou
para os memoriais anteriores, radica igualmente numa ligação temática ou
votiva. Não é necessária mas pretende-se e procura-se. O “onde” vai traduzindo
se não a propriedade do que justificará a elevação em pedestal ou marcação em
placa, então, ao menos, a correlação simbólica entre as propriedades do local (e
as suas intenção e função) e as propriedades que se adstringem ao dispositivo
monumental que de novo ocupará aquela dada espacialidade e aquela dada
paisagem cívica. Porque se até aqui se omitiu: nenhum marcador topográfico
monumental é criado sem intenção cívica. Para a civitas, ou antes, para os individuais constituintes colectivamente-tratados, cives. O monumental educa e

“NEO-TOPOGRAFIA: UMA INTRODUÇÃO” POR RUI MACÁRIO RIBEIRO

23

formata; exulta e motiva. Depende apenas do tratamento; do uso.
Ainda quanto ao local; o lugar específico do monumento. O “aqui” de Walter
Benjamin tem vários momentos. Tem um “aqui de onde se imagina”; um “aqui de
onde se coloca”; e um “aqui de para onde se traslada” a obra ou marcador. Seria o
equivalente a dizer que as estátuas não têm casa própria, ou que possuem várias
casas ao longo da sua vida. Também se poderia conceber que o monumento
é-o, mas não para outros do mesmo modo em todas as ocasiões. As estátuas
passeantes são um arrebatamento. Quando mudam de local – porque mudam
de local – e não é ao monumento, muito menos ao homem, lícito alterar o local
monumentalizado. De facto mais poderíamos assumir que os locais são em si
monumentais e as obras que nele se colocam passam a monumentalizadas.
Invertendo-se assim o pressuposto. A obra é a homenagem – como de resto
muitas das marcas públicas se designam ou assumem nas inscrições – ou a
dedicatória que presta um grupo, uma comunidade, a um fazedor de maravilhas
(quando não milagres). O local é a ligação ao numinoso.
Essas estátuas passeantes – não sendo apenas as estátuas a mover-se –
tornam-se sintomas do tempo que muda. Da vontade que se altera. Dos poderes
que se perdem ou substituem. Dos esquecimentos. A Praça, que em Viseu
sempre foi a que agora é de D. Duarte, teve nenhum símbolo senão o de poder,
sob a forma e sombra do Pelourinho. A Praça da cidade era o centro do poder
civil, do mesmo modo que o cruzeiro era o centro da publicitação do poder eclesiástico. Durante muito tempo apenas esses foram os monumentos públicos.
Ferramentas ao serviço de uma sinalética e agregadores de metros quadrados
de influência. Em Viseu conviviam, de perto. O Pelourinho – inexistente há muito
– da Praça da cidade; e o Cruzeiro do Adro da Sé. O lugar da Praça, repete-se,
sempre foi aquele mas a Praça foi sendo o que dela se fez e nomeou:
“Na verdade, a Praça do Concelho, existia de forma praticamente
imutável, na cidade de Viseu, pelo menos desde o século XVI, mantendo
o mesmo traçado e as mesmas formalidades ao longo de toda a Época
Moderna. Atualmente apelidada de Praça D. Duarte, foi, até finais
do século XVIII, designada simplesmente por Praça ou por Rossio do
Concelho e, no século XIX, por Largo do Mercado. Se a nomenclatura
atual revela um batismo forçado baseado em factos por provar, as
designações anteriores tinham a força da constatação diária.” 11

O que a autora menciona é a transmutação do tempo sobre o lugar. As vontades
sobre o espaço. A Praça foi também Praça Luiz de Camões – desde meados do
11 Castilho, Liliana (2017). Construindo a Cidade: Viseu nos Séculos XVII e XVIII. Porto: CITCEM/
Edições Afrontamento, p.33.
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século XIX reunindo já todas as nomenclaturas toponímicas. Assomada a partir de
1913 por coluna canelada suportando o busto de Camões que agora se encontra
em frente à Escola Grão Vasco12 (ainda que em rotunda que fecha a Alameda
Luís de Camões) e, finalmente como ainda é, Praça [de] D. Duarte, acompanhada
igualmente pelo estabelecimento de pedestal maciço suportando nobilitação em
bronze do Rei nascido em Viseu: a estátua de D. Duarte I.
Erigido em 1955, este é um dos monumentos que, substituindo no espaço
ainda que não no local exacto um anterior monumento, apresenta uma outra
característica – não abundante mas ainda assim não excecional – que se apresenta na renovação das bases/dos pedestais e com elas/eles das inscrições
constantes. O monumento que começou por ser a D. Duarte I, breve se tornou de,
a Rei D. Duarte. Os monumentos passeiam embora sejam estáticos e marcantes
(como Galileu diria: “Eppur si muove”) renomeiam-se e reassentam-se. Neste
particular caso, três embasamentos distintos e uma sucessiva alteração da
altura global. No que o acompanha o monumento a Camões, quer pela já referida mudança de local, quer pela utilização actual da coluna – a que também
já se aludiu em rodapé – ter implicado a truncagem de parte do embasamento
original e que no caso de Camões possuía três níveis13. Contudo se a Praça era de
Camões quando “ele” nela se instalou, só se tornou de D. Duarte quando nela “ele”
se implantou. A toponímia altera muito, ainda que não tudo, e revela a passante
vontade de fazer jus ao sentir dos espaços. De algum modo, ao menos. No que
se disse já, quanto aos poderes, também estes são extremos de convivência, os
poderes novos e os poderes de sustentação no anterior. Uma questão de força
ou uma questão de estilo, dir-se-á.
O “onde” típico é, ainda assim o da Praça (ou Largo) como centralidade de
poder. Ela revelará sempre o quanto as decisões se conformam à afirmação
dos cânones do tempo. Um outro exemplo é o de Infante D. Henrique: implantado sobre embasamento plano mais que pedestal, em frente (de costas para)
a centralidade contemporânea da cidade de Viseu, a Praça da República, com
o edifício dos Paços do Concelho14. Um monumento “aproveitado” por fascínio
da heroicidade que se trazia ao espaço que o poderia valorizar (a cidade da qual
havia sido 1.º Duque), em 1960; e também ele, na voragem, trasladado para o topo
12 A coluna em si foi transferida para o jardim do Seminário Maior de Viseu, onde sustenta estátua
em pedra de Nossa Senhora da Conceição, réplica de uma anterior.
13 Para mais informação textual e gráfica quanto a estes dois elementos: SIPA – Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico [www.monumentos.pt]; Referências: IPA.00007073
[Monumento a D. Duarte] e IPA.00027867 [Núcleo Urbano da Cidade de Viseu].
14 Vide neste mesmo livro o texto de José Guilherme Abreu.
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da Avenida sua homónima, em 1987.
Resulta do “onde” ou “aqui”, a questão reforçada quanto ao valor do monumento e da sua implantação, na linha do que se veio a afirmar. O Monumento
a Viriato (à Cava, dita de Viriato) está, precisamente, onde se considerou que
Viriato estivesse. Esse foi o lugar de eleição para a implantação do definidor de
uma comunidade. Do mesmo modo que o painel de azulejos Mural a Viriato se
encontra nas proximidades. O lugar figurativo tem o seu demarcador; o lugar
abstracto, esse, pode imiscuir-se na indicação do que é e, por tal motivo, socorrer-se de outras espacialidades.
Se pode o monumento existir numa outra circunscrição espacial que não
aquela para que foi concebido ou adaptado, então, o lugar é de relevo para o
monumento mas o monumento não o é para o lugar; não por norma. As Praças
terão monumentos; os Jardins, os Parques, as Rotundas (em Viseu multiplicadas),
os Largos, tê-los-ão também. A composição do espaço e o reconhecimento desse
espaço passarão pela adição de pontos de referência que usaremos – enquanto
frequentadores ou habitantes - para orientação ou delimitação. Contudo, surge
mais relevante o factor memória própria que o de memória colectiva, tanto
mais que essa cambia com a mera alteração dos referentes. Quem cresceu com
o Infante na Praça da República não assumirá no Infante da Avenida Infante D.
Henrique outro olhar que o de ter sido deslocado, “despromovido”.
O monumento e este Monumento, perde monumentalidade, como todos
os outros que deixam as Praças para os terreiros secundários. Danto uma
vez mais repetido, ao referir que: We erect monuments so that we shall always
remember and built memorials so that we shall never forget.” [“Erigimos monumentos para que, para sempre, recordemos; e construímos memoriais para
que nunca esqueçamos.”] implica uma escala de tempo, um sempre ou para
sempre. Ao tornar-se limitada, essa escala num local, será que perde a sua
taxonomia, a obra que se edifique?
Ao que acresce que com putativas movimentações ou alterações, se a
distância aumenta – e nas rotundas já se afirmou, há distância entre o habitante e o homenageado – com a humanização da interacção (removendo altura
e escala ao conjunto monumental), equivalentemente se diminui o relevo da
homenagem. Aos “heróis” deve poder tocar-se mas nunca abraçar.
A marca do respeito institucional inerente aos monumentos e memoriais
“convencionais” porventura contribuiu para a sua substituição afectiva. Os
novos marcadores monumentais enquadram proximidade e a quase ausência de
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temor (se é que o era). Os bustos sobre coluna, pilastra ou “monólito”15, aventam
uma quase máscara fúnebre, em vida. São fatalistas porque detalhados – sejam
criações ao tempo ou em retrospectiva. E por esse aspecto são tão passíveis de
gerar relação. O que por seu turno congrega também uma lacuna, na forma do
seu quase inescapável anonimato. Por eles passamos como por alguém que não
conhecemos; e não registamos esse cruzamento. Almeida Moreira, Aquilino
Ribeiro [Busto], João de Barros, José Coelho, as beneméritas da Misericórdia de
Viseu em obra de Irene Vilar16 Eugénia Mendes Viseu e Maria do Céu da Silva
Mendes, Frei Rodrigo de Jesus (de Camões, se tratou já). Destes, apenas o último
é menos humano, porque mais elevado, mais afastado; faltando o “olhos nos
olhos” de uma conversa que se possa estabelecer.
Tal fundamento de proximidade, humanidade, é o que reveste o Aquilino
Ribeiro da Rua Formosa, perdido no seu labor de escrita, com sua secretária e
tinteiro, com suas ideias e palavras – em instalação que conteria som – ali mesmo
junto a quem passa. Este é um Aquilino abraçável e por isso mesmo um dos
monumentos que mais permite a casualidade (várias vezes necessitando intervenção reparadora17). Este Aquilino não possui território delimitado como todos
esses outros monumentos e memoriais, marcos monumentais de sacralidade
espacial – mesmo o Padrão de Santo Agostinho apresenta ao nível do solo, essas
baias perceptivas. Por contraponto Francisco Sá Carneiro, próximo na escala
mas “protegido” ou escudado pela pedra que dá ao monumento altivez (isso e
porventura o ramo de flores que por anos a fio se renovava, sem zelador oficial,
à guisa de mausoléu sem féretro). Monumento-Memorial, uma vez mais, ainda
que pelo uso. Aquilino por seu turno é outro. É Pessoa na Brasileira (Lisboa), ou
as Marias/Maruxas no Parque de la Alameda (Santiago de Compostela). Está e
estão ali mesmo, plenos, não são só pessoas passadas a bronze, são falhos e por
isso potencialmente empáticos, como qualquer um de nós, ainda que quando
em bronze.
O “quando”, a dimensão tempo, coordena-se com a, e coaduna-se à, elaboração de esquemas visuais que não permitam obviar a carga e poder daquela
apropriação espacial. E formativa. E conciliadora também. No momento da
15 Utilizando a categorização de António José Batista, do DCT_Cultura – CMV.
16 A reatribuição autoral destes dois bustos à escultora portuense Irene Vilar, é uma das novas
informações que o projecto “Neo-Topografia (…)” pode assumir; bem como a “publicitação” da obra
de Pedro Calapez para o “Liceu de Viseu”, ou actual Escola Secundária Bispo D. Alves Martins, num
quase absoluto anonimato.
17 Em nota paralela, o Monumento a Viriato que era conhecido pela ausência do gládio do próprio
Viriato, sendo quase anedótica a rotação entre ter ou não ter espada, tão frequentes eram os roubos
da mesma. Também a este propósito: Vide neste mesmo livro o texto de Ruben Marques.
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marcação topográfica, demarca-se a presença e a esfera de quem não apenas
indica que faz e fez, como de quem deliberou que se fizesse. A deliberação é
mais impositiva que a execução. No que não é – novamente – caso isolado ou
circunstância específica de Viseu, as datas globais de definição da esfera pública
são – por isso se usou o termo “conciliadora” – indicadores futuros de unidade
(tenham ou não sido, de facto). Com o “onde” deve, portanto, sempre considerar-se o “quando”. Este “quando” é o do porquê da demonstração pública
da homenagem a que nem sempre corresponde ao do porquê da decisão de a
realizar. As obras públicas têm tempos que só a elas dizem respeito. A elas e aos
seus intentantes ou promotores de facto. Múltiplos exemplos dos que a monumentalidade pública viseense apresenta, marcadores topográficos, são igualmente produto de uma imposição comemorativa. Ou tornam-se “vítimas” dessa
imposição. Seja ela local ou nacional. Se nascem sem esse peso, são abundantes
os casos em que o adquirem. D. Duarte I quando em 1991 é recolocado no mesmo
local18, é-o pelas comemorações municipais do nascimento do monarca. Os
vários marcos que ao Infante D. Henrique se dedicam são-no por via da ocasião
que em 1960 se celebra, a das comemorações nacionais do V centenário da sua
morte (da estátua se falou, far-se-á menção, infra, ao Padrão de Santo Agostinho). A Espada que na Obra do Ardina Lisboa se imaginava sobre pedra sem a
obrigação – ou possibilidade – de um Artur que a remova e que vai pautando a
presença em Viseu, do Condestável Nun’Alvares Pereira, é igualmente derivada
das comemorações do VI centenário do nascimento do “Santo Condestável”,
também em 1960 (com a curiosa adição de epígrafe evocativa da sua efectiva
canonização em 2009, junto à placa topográfica que principia a “sua” rua). Aos
Mortos da Grande Guerra, já se referiu, enquadrando em movimento nacional.
Mesmo o Monumento a Viriato, tão assumidamente viseense, emparelha com o
Padrão dos Centenários, ambos resultantes do grande programa de comemorações nacionalistas que Portugal realizou internamente, quando a intenção
era a de cativar o mundo, em 194019. Camões é trasladado com inauguração no
Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas de 2000. João de
Barros vem a ser no IV centenário da sua morte, em 1970. Aquilinos, estátua e
medalhão, de 2013 ambos, no cinquentenário da morte do escritor e centenário
da publicação do seu primeiro romance (“Jardim das Tormentas”). A Glorieta
18 Em virtude de obras de requalificação da Praça de D. Duarte.
19 A este propósito e como introdução ao espírito que norteou o Programa das Comemorações:
COMISSÃO NACIONAL DOS CENTENÁRIOS – “Revista dos Centenários”. Ano I, n.º01, 31/01/1939.
Disponível em: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistadosCentenarios/N01/
N01_master/RevistadosCentenariosN1.pdf. Acedido em 25/02/2020.
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de Thomaz Ribeiro, no centenário do seu nascimento (1931). Bispo D. António
Alves Martins, no primeiro centenário do seu nascimento (190820). Mesmo o
mais recente Monumento aos 100 Anos da Associação Comercial do Distrito de
Viseu é também fruto de uma efeméride; fora de prazo talvez (o centenário da
ACDV ocorreu em 2001, não em 2003 data da inauguração da obra) e emulando
as linhas de força que o Mestre José Rodrigues tinha criado em 1992 para o seu
“Monumento ao Empresário” (na confluência da Avenida Marechal Gomes da
Costa com a Avenida da Boavista, Porto).
Ainda que não se perscrute uma comemoração, a ocasião global de um
programa a criar também deixa o seu lastro. As rotundas da cidade, as exteriores rotundas da cidade, patenteiam obras que o I Simpósio de Escultura, que
o Município de Viseu promoveu em 1999 e repetiu jamais (perdendo-se inclusive a generalidade das referências ao ter ocorrido): Os Quatro Elementos, Porta
de Viriato e o Rosto do Fado (dedicado a Augusto Hilário), interligam-se com o
granito das restantes obras da “Circunvalação”21 (O Maratonista e o monólito
toponímico Praça Eng. Engrácia Carrilho). Uma, contudo, escapa a este modelo,
sendo renovação dos pressupostos de elevação mais canónicos, ainda que com
a estética de um novo período: D. Afonso Henriques22, presumindo, tal como em
Aquilino, instalação externa, neste caso de sistema de iluminação.
Para outras obras, o tempo, o “quando”, é mais declaradamente o “agora” de
Walter Benjamin. Um voto autónomo de intenção, como no Jardim – comummente – das Mães23, com O Melhor Sono da Nossa Vida, superior definição de
como os espaços passam a ser o que neles se implanta. Um “agora” que se faz
temporalmente outro, por essa mesma apropriação.
A dimensão temporal surge no “quando” do acto ou “motivo monumental”,
com certeza mas, sobretudo, o “quando” da esfera da implantação – curiosamente menos relevante passa por ser a encomenda, ou é a encomenda realizada
já com a fundada e agendada relevância da inauguração/implantação (se na
data x ou aquando da ocasião y; uma ou outra valerá). O historial da obra peca
20 “Em Fevereiro de 1911, foi inaugurado o monumento ao Bispo sr. D. António Alves Martins. O
pedestal, obra do grande mestre Serafim Simões, tinha sido erigido no ano de 1908, em plena Monarquia, mas a estátua, mercê de manobras ao tempo desenvolvidas, só então foi fundida, apesar de o
Parlamento ter, anos antes, votado a lei que autorizava o Governo a ceder o bronze e a mandar fundir
a estátua na fábrica da fundição do Arsenal do Exército.” Em Malho, Arnaldo (1952). Artes e Artistas de
Viseu: Serralheiros e Ferreiros. In Revista Beira Alta Ano/Volume XI (1952), n.º4, pp. 286-288.
21 A mesma “(…) estrada de circunvalação (…)” que no início deste texto se citou de Aquilino Ribeiro.
22 Vide também a este propósito, neste mesmo livro, o texto de José Guilherme Abreu.
23 Para a “transliteração toponímica” que ocorreu neste espaço, Vide, neste mesmo livro, o texto
de Ruben Marques.
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frequentemente pela ausência do seu período gestacional. E o que se não marca
ou regista-transmite perde-se, não raras vezes. Se algumas circunstâncias
são as da perda de referências, outras trazem consigo igualmente a perda da
mensagem que a obra ou seus elementos agregados contenham. E isso não é
recorrência do uso político, é recorrência do uso humano ao marcar e demarcar
o espaço público; além do seu próprio espaço público, o que de futuro se lerá
como provindo de quem comissionou. Seja ab initio seja por substituição…
Um modo de olhar esta vertente será o caso das medalhas e medalhões em
bloco, e o das placas e inscrições. Comemorativos, rememorativos. Glíptica
pública. “Aqui” um “alguém”, já que não há selo sem emissor. Mas e ao contrário
dos esquemas sobre pedestal, não afastam, antes se ignoram se necessário, ou
aproximam se partilhando a intenção do cunho público – literal – que se apõe.
Um Aquilino Ribeiro [Medalhão] acareado com o medalhão evocativo do Dia de
Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas [Medalhão], este de 1984.
Mais globais e acompanhando ou integrando outros monumentos, as placas
evocativas ou declarativas. São sempre de posse. De posse por um “a quem” e um
“de quem”, ou por um deles apenas (o primeiro, via de regra). Como os três – há
um quarto próximo ao Campus do Politécnico de Viseu, em Repeses – distintos
marcos cunhados pelo Rotary Club de Viseu (por ocasião da 1.ª Conferência do
Distrito 197[0], de 1984, junto ao Jardim das Mães; os Rotary Club de Viseu: 85
Anos ao Serviço da Comunidade, de 2019, no Parque Aquilino Ribeiro; e a alusão
ao efabulado mito de João Torto, datada de 2013, colocada junto à Fonte das Três
Bicas). São uma afirmação pública do lugar público daqueles intervenientes,
tal como se confirma em Almirante Afonso Cerqueira [Epígrafe]: “HOMENAGEM DOS / CADETES DO CURSO DA ESCOLA NAVAL DE 1969 / AO SEU
PATRONO / ALMIRANTE AFONSO CERQUEIRA / 20 DE SETEMBRO 2008”,
reportando a Viseu pela naturalidade do Patrono referido.
Algumas são, por outra via, apenas declaratórias de uma autoridade que se
deseja fazer valer. Cita-se um exemplo do século XVII:
“Item esta terra que chamam obra nova tem para a parte da rua da
Torre do relógio uma frontaria muito boa cantaria do dito cumprimento de vinte e nove varas e três dedos, e no princípio desta frontaria tem uma piramede sobre um pilar com uma bola redonda, tudo
de pedra de cantaria com umas Armas reais para a Praça e no fim
outras do mesmo feitio e nela junto às escadas que descem para a rua
do Relógio está na pedra do dito pilar esculpido um letreiro que diz o
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seguinte: esta obra se fez por mandado del Rey ano de 1617.”24

O indicado supra, referente ainda à Praça da cidade de Viseu (ou de D.
Duarte), regista o que de sempre foi natural na encomenda. A sua autoria.
Mesmo quando tal não era acto passível de configuração ao artista que permanece, por séculos, anónimo. Várias serão as epígrafes, placas ou inscrições, que
se apropriam da obra e destas também se faz a paisagem pública, a paisagem
mental e patrimonial de uma comunidade ou espacialidade.
Uma outra possibilidade, mais característica da homenagem, é a referência
ao homenageado pela impressão da sua presença, naquele lugar, naquele tempo.
Entre outros vários exemplos (de que Viseu, apesar de tudo, não é pródigo,
quando em comparação com outras cidades), Augusto Hilário [Epígrafe], junto
“a sua” casa e indicando um topos concreto, no que é em verdade um conjunto
de duas placas25: a que assume que ele ali nasceu e morreu e que é uma homenagem ao homem, grafando-o na cidade; e a placa que a Associação Académica
de Coimbra ofertou e apôs em 1987 “NO 1.º CENTENÁRIO DA A.A.C. / HOMENAGEM DA ACADEMIA DE COIMBRA / AO ILUSTRE ACADÉMICO AUGUSTO
HILÁRIO / 1 NOVEMBRO 1987 / D.G. – A.A.C. 87-88”. O dilema da epígrafe é o
dilema da limitação e do contexto: quem foi ou terá sido este Augusto Hilário,
ilustre académico? Académico pelo espírito da Academia e academismo, pelo
fadista que foi, inventor do Fado Hilário que até Amália cantou, dir-se-á mesmo
boémio? Não um académico pela valência de um Doutoral personagem (como
hoje se entenderia). As epígrafes são particulares reféns da linguagem. Como na
Praça Tenente Miguel Ponces – onde se instala o Padrão dos Centenários – e
em cuja placa toponímica, em painel de azulejos da Fábrica Constância (Lisboa),
se lê quanto a identificar quem foi Miguel Ponces “(…) MORTO PELA PÁTRIA /
EM ÁFRICA / SEC. XIX E XX.”. Entende-se o que se pretende, mas a formulação
“Morto pela Pátria” num mundo de estados cada vez mais centralizados, poderá
necessitar de contexto alargado. A linguagem fará com que se perca o que com a
linguagem de “monumento” se quis dizer; “(…) pela Pátria (…)” para alguns é já uma
confissão do dedicante, ao invés de um sacrifício pessoal e intencional a que o
dedicante preste homenagem. A linguagem falhará ao monumento.
Por outra via, no Parque Aquilino Ribeiro, o livro que se abre, lateral ao Padrão
de Santo Agostinho, apresenta já a dificuldade do desgaste nas inscrições. Uma
nova menção ao Infante D. Henrique – mais uma na cidade de que foi 1.º Duque – e
24 Castilho, Liliana (2017). Construindo a Cidade: Viseu nos Séculos XVII e XVIII. Porto: CITCEM/
Edições Afrontamento, p.34.
25 Respectivamente Augusto Hilário [Epígrafe 1] e Augusto Hilário [Epígrafe 2].
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um conjunto de linhas que serão transcritas com vários pontos de interrogação.
A mensagem que é furtada ou decai é mensagem que não passa e se transmite.
Não comunica, portanto. O transcurso da perda de capacidade comunicativa
terá o caminho decisivo de alteração do monumental místico (votivo) para o
monumental mítico (desconhecido e passível de novas “narrativas”). O campo
da apropriação quanto a quem e por quem melhor o conseguir executar.
É talvez este o ponto da introdução dos elementos finais deste portulano: os
Monumentos Diferidos e os Monumentos Espontâneos. Pelo fim: na senda de
José Cirillo, os Monumentos Espontâneos que equivalerão à génese do que Alois
Riegl incluiria em Monumentos Não-Intencionais, ou seja, aqueles em que não se
faria corresponder, na origem, nem o carácter nem o significado de Monumento,
mas aos quais o “actor” moderno lhes conferiria esse valor26. Se nos ativermos a
este pressuposto, a possibilidade de Monumentos Espontâneos/Não-Intencionais existe em qualquer geografia possível e sob qualquer inevitável forma. Em
Viseu, talvez melhor que em nenhuma outra manifestação, no caso dos painéis
de azulejos da Farmácia Pinto (ao Largo Pintor Gata/Praça da Erva) e o publicitário CARAMULO / A 41 Km. / MUSEU (na Avenida da Bélgica; ainda que Viseu
contenha um outro CARAMULO / A 48 Km. / MUSEU, na EN16, em Prime), ambos
representantes públicos de iniciativa privada, não compostos com intenção de
monumentalizar, ainda que trazendo consigo a materialidade da intenção de
perdurar. Quanto ao exemplo da Farmácia Pinto (cujo edifício não possui já essa
utilização), mais um painel da Fábrica Constância; quanto ao painel publicitário
do Museu do Caramulo, um dos remanescentes exemplares do que foi, à época,
uma estratégia de “marketing” e comunicação sem paralelo na territorialidade
imediata, embora se desconheçam autores, datas ou número concreto de exemplares produzidos27.
Já os Monumentos Diferidos, por sua vez, traduzem a implantação de um
elemento de quotidiano (de cariz técnico ou arquitectónico; sempre funcional),
assumidamente com traços ou características do elemento Monumento, ainda
que sem a obrigatoriedade do rigor de uma conservação museística, que a
manutenção por outros meios acarretaria. Prefiguram marcadores topográficos
associados quer ao local quer à actividade adstrita àquela espacialidade, por
parte de uma instituição, podendo ainda configurar uma receção de materiais
26 Cirillo, José; Belo, Marcela; Celante, Ciliani (2018). ¡ATENÇÃO ARTE!. Vitória: Proex – UFES.
27 Para mais informações sobre painéis publicitários de azulejos, indica-se o projecto de crowdsourcing “Azulejo Publicitário Português”. Disponível em https://azulejopublicitario.pt/.
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de grande porte que se expõem em via pública pelo seu contributo ao definir do
próprio espaço público, em sentido lato. Nesta escala poderemos incorporar o
Cilindro Henschel & Sohn N.º2526-1929, actualmente colocado no Campus do
Politécnico de Viseu (Repeses), e proveniente da Direcção de Estradas de Viseu;
o Blindado que até Fevereiro de 2020 se encontrava lateral à frontaria (ainda
que no largo externo e público) do Quartel do Regimento de Infantaria N.º14; o
caça Fiat G.91 (ou “Gina”) mais longe, no Aeródromo Municipal de Viseu; e, mais
“monumentalizado” o Depósito da antiga Estação ferroviária de Viseu, elevado
sobre pedestal de Aço Corten (próximo à denominada Rotunda Cibernética,
na Avenida da Europa). “Aqui” esteve a estação. Um “aqui” esteve cujo agora é
o monumento28.
Os Monumentos e Memoriais viseenses são e serão múltiplos – do mesmo
modo que se perderam já alguns, que um dia como tal foram considerados.
Passíveis de adição e consideração. Não se integraram por agora os elementos
de marcação territorial que se inscrevam no agir e na plasticidade, mais que definição de comunidade, pretendo apesar de tudo seguir Carlos Alberto Ferreira
de Almeida ao afirmar que “(...) ele [Património] só o é, verdadeiramente, quando
esta [a comunidade] o assume e toma consciência dele.”29
O Monumento ou Memorial poderá ser forçado sobre uma comunidade –
historicamente assim se processou mais que menos vezes. Contudo e porque
as noções que temos de uma cidade, ou rua até, se compõem desses marcadores mais ou menos intencionais, mais ou menos esporádicos que surgem no
caminho, o primeiro passo é o recolher e integrar, analisar e debater quanto
ao que se possui. Antes da identidade a quotidianidade. Uma é o percurso para
a outra. Tal como Viseu é Viriato (a imagem é essa) e a linha do Morro da Sé.
Mesmo o Viriato não é outro que o de Mariano Benlliure (e que menos de 100
anos no espaço público congrega): o Relógio de Sol do Parque de Santiago –
outro espaço de espaços monumentais – também é o Viriato de Benlliure; a mais
recente publicidade a uma grande superfície viseense apresenta o Monumento
a Viriato como cartaz de Boas-Vindas. Não é Viriato. É aquele Viriato. E como
esse, outros monumentos marcarão as imagens dos lugares, haja tempo. Há
ainda outros monumentos (ou memoriais) que perecerão sem dano ou mágoa...
28 O Depósito de Combustível para as Automotoras, na sua anterior existência, pode ser observado através de registos como os disponíveis em http://baroesdaseviseu.blogspot.com/2008/01/
combio.html. Acedido em 25/02/2020.
29 Ferreira de Almeida, Carlos Alberto (1993). Património – Riegl e Hoje. In Revista da Faculdade
de Letras, II S. – X, p. 404. Disponível em: https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2249.pdf.
Acedido em 25/02/2020.
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Nisso se renova a convicção nas palavras de Carlos Alberto Ferreira de Almeida:
“Toda a comunidade humana, qualquer que ela seja, sempre teve e,
antropologicamente, terá de ter as suas referências de memória, isto
é, os seus «monumentos», mesmo que sejam orais. Este seu Património
cultural é garantia da sua identidade. «Monumento» é uma palavra
que deriva do verbo latino monere, «advertir», «lembrar». O sentido
do termo «monumento», como obra que lembra, mantém-se durante
a Idade Média, quando a palavra «moimenta» significava, sobretudo,
uma construção tumular. Todas as comunidades têm, pois, os seus
monumentos que são como que âncoras onde se firma a memória das
pessoas e a prosápia das comunidades, que são os indicadores da sua
identidade e da sua classificação. Eles dão segurança às comunidades,
servem-lhe de referência, ajudam a axializar os seus itinerários e
incitam a perspectivar o futuro. Tanto assim é que muitas revoltas,
mais fundamentalistas, destruíram os monumentos porque lhes pareciam consagrar os tempos anteriores e estorvar os novos e diferentes
rumos, pretendidos para o futuro. Mas fabricam de imediato signos
das suas próprias referências. À semelhança das pessoas que, se não
tiverem os seus sítios de memória, são/estão alienadas (…)”30.

Os seus sítios serão seus; das pessoas de uma dada comunidade. Se os
decidem e declaram desse modo – como seus – independentemente de intenções que lhes sejam externas, só o ritmo da vivência o dirá.

30 Ferreira de Almeida, Carlos Alberto (1993). Património – Riegl e Hoje. In Revista da Faculdade
de Letras, II S. – X, p. 411. Disponível em: https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2249.pdf.
Acedido em 25/02/2020.
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Registo fotográfico:
A medida da atenção
Luís Belo

Anos de quotidiano partilhado adormecem o olhar. Trilhar, repetidamente,
as mesmas ruas torna-se um exercício de introspeção que deixa pouca voz
ao que me rodeia. Abafa-se o ruído dos automóveis, dos transeuntes, mas
também dos pássaros. Perdem saturação os painéis de publicidade ao próximo
concerto, ao melhor detergente e as estátuas fundem-se com postes, caixotes,
sinais de trânsito.
Agora precisa-se de outro olhar, mais aguçado, mas a cidade cresceu em
redor de algumas destas obras e a sua função — de memória, de encanto —
esmorece. É uma competição injusta entre o bronze sujo e o brilho do vinil, os
painéis retroiluminados, a sinalética refletora. Fotografar estas obras, ainda
que com apenas alguma da precisão e clareza com que o casal Becher (Bernd
e Hilla) o fizeram torna-se, por consequência, uma tarefa quase impossível. É
um sinal dos tempos, talvez.
Como devolver a estas obras a atenção que tiveram outrora? A mesma de
quando passaram de matéria a arte, por força das mãos do seu autor. Em que
dias a fio foram aprimoradas, cuidadosamente manejadas, antes de encontrar
um lugar a céu aberto? Esses dias, em que para alguém eram a única coisa no
mundo? A resposta está aqui. Serem a única coisa.
Durante várias semanas, procurei os dias nublados para ir ao encontro
destas obras. Era importante que o sol não desenhasse outros recortes para
além dos intencionados. A perspetiva — frontal — à altura do centro da obra ou
do meu olhar, caso ela se estendesse vários metros acima, permite uma visão
constante, direta. A falta de cor apela à leitura da forma e, por fim, a ausência de
tudo o resto depois do chão coloca o foco, novamente, na obra.
Apaga-se o diálogo com a paisagem, com a cidade, mas reforça-se o diálogo com
o leitor e — através da categorização aqui conseguida — com as restantes obras.
O que vemos nestas páginas está optimizado ao formato de livro. As imagens
foram pensadas para ser usadas em pranchas, uma única folha por categoria que
reúne todas as fotografias. Essas pranchas estão acessíveis no website do projeto.
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Estatuária
A tipologia formal mais imediata no que concerne à leitura “monumental”. Genericamente aposta sobre pedestal, base, coluna, ou outro suporte auto-portante,
permite, pela emulação da figura humana isolada ou constituindo conjunto
escultórico agrupado em torno à figura principal (ou ao suporte), uma referência
imediata – realista ou idealizada – quanto a personagens ou personalidades,
representando-se a totalidade do corpo (em que o posicionamento e a inclusão,
ou ausência, de movimento, pretende reflectir um cariz quer mobilizador quer
moralizador). Na estatuária, mais do que em qualquer outra possível tipologia
formal monumental, a representação traz consigo a premissa de constituição de
um modelo comportamental para a comunidade em que se insere.
Por vezes surge(m) acompanhada(s) de figurações não-humanas que traduzem
similares considerações interpretativas. Menos comum é apenas a representação de figura não humana, isolada ou em conjunto escultórico.

01

02

03

04

01. D. António Alves Martins (Teixeira Lopes, 1911)
Largo de Santa Cristina
40.656570°, -7.909855°

02. Aos Mortos da Grande Guerra do Concelho de Viseu
(Anjos Teixeira, 1927)
Largo Mouzinho de Albuquerque
40.660578º, -7.908331º

03. O Melhor Sono da Nossa Vida
(José de Oliveira Ferreira, 1940)
Largo Major Teles, o dito “Jardim das Mães”
40.658165°, -7.913584°

04. Monumento a Viriato (Mariano Benlliure, 1940)
Campo de Viriato
40.665294°, -7.911833°
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05

06

07

08

05. Rei D. Duarte (Álvaro de Brée, 1955)
Praça D. Duarte
40.659496°, -7.911578°

06. São Mateus (Armindo Ribeiro, 1983)

Avenida Emídio Navarro, junto à Igreja de Nossa Senhora da Conceição
40.664069°, -7.911153°

07. Francisco Sá Carneiro (Armindo Ribeiro, 1984)
Largo de Santa Cristina
40.657358°, -7.910525°

08. D. Afonso Henriques (Augusto Tomás, 2014)
Rotunda “do Palácio de Gelo”
40.643540°, -7.909703°
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09
10

09. Infante D. Henrique
(Joaquim Martins Correia, 1960)
Praça do Infante D. Henrique
40.656767°, -7.920579°

10. Aquilino Ribeiro
(Yuraldi Rodriguez Puentes, 2013)

Rua Formosa, junto à entrada do Mercado 2 de Maio
40.657406°, -7.912750°
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Bustos
Sobre pedestal, coluna, ou outro suporte auto-portante, tal
como a estatuária, constituem referências, realistas ou idealizadas, a personagens ou personalidades, representando a parte
superior do corpo humano, surgindo com maior frequência o
torso sem braços, ou apenas a cabeça, do/da representado/a.

11

12

13

14

11. Luís de Camões (Almeida e Silva, 1913)
Rotunda da Alameda Luís de Camões
40.652060°, -7.915803°

12. Almeida Moreira (Mariano Benlliure, 1932)
Casa do Soar de Cima - Museu Almeida Moreira
40.658478°, -7.913487°

13. Eugénia Mendes Viseu (Irene Vilar, 1962)
Jardim do Lar de S. Caetano
40.654792°, -7.905400°

14. Maria do Céu da Silva Mendes (Irene Vilar, 1962)
Jardim do Bairro da Misericórdia

40.659028°, -7.906911°
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15

16

17

18

15. João de Barros (Armindo Ribeiro, 1970)
Parque Aquilino Ribeiro, frente à capela de N. Sra. da Vitória
40.656170°, -7.915200°

16. Aquilino Ribeiro [Busto] (Armindo Ribeiro, 1972)
Parque Aquilino Ribeiro - Portão Norte
40.656742°, -7.914611°

17. Frei Rodrigo de Jesus (Armindo Ribeiro, 1984)
Praça de Goa
40.653406°, -7.918994°

18. José Coelho (Armindo Ribeiro, 1988)
Jardim da Casa da Via Sacra
40.654378°, -7.905850°
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Composições
Especificamente surgem como associação de módulos destinados à criação de uma estrutura artística ou memorativa de
grandes dimensões. Não se trata de conjuntos escultóricos no
sentido convencional uma vez que, no caso desta definição, o
processo resulta numa soma de componentes tendentes a um
elemento unitário, ao invés da adição de distintos elementos
que marquem ou definam uma paisagem unívoca.

19

20

21

22

19. Porta de Viriato (Manuel Patinha, 2000)
Rotunda de Nelas
40.649314°, -7.912156°

20. Quatro Elementos (Matthias Contzen, 2000)
Rotunda de Marzovelos
40.654372°, -7.922106°

23. Monumento aos 100 Anos da Associação Comercial
do Distrito de Viseu (Celestino Alves André, 2002)
Avenida da Europa
40.668228°, -7.918450°

22. O Maratonista (Luís Queimadela, 2004)
Praça Carlos Lopes
40.659675°, -7.923441°
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23
24

23. Rosto do Fado (Xico Lucena, 2000)
Rotunda do Sátão
40.662272º, -7.905255º

24. Aos Combatentes do Ultramar
(António Mata, 2001)
Rotunda de Repeses
40.643905°, -7.923647°

COMPOSIÇÕES. “REGISTO FOTOGRÁFICO” POR LUÍS BELO

49

50

NEO-TOPOGRAFIA GRÁFICA E DESCRITIVA DE MONUMENTOS E MEMORIAIS VISEENSES

Glíptica [Marcos e Padrões]
Elementos implantados no espaço público no âmbito de uma
comemoração, circunscrição ou apelo ideológico, sendo que se
apresentam auto-portantes e verticalizados na configuração
formal. Cariz distintivo é o ser uma tipologia de produção alargada (múltiplos elementos de igual traça com ou sem pequenas
adaptações para cada um dos elementos individuais) e disseminada territorialmente.

25

26

27

28

25. Padrão dos Centenários (?, 1940)
Praça Tenente Miguel Ponces
40.656554°, -7.917821°

26. Padrão de Santo Agostinho (?, 1960)
Parque Aquilino Ribeiro
40.655289°, -7.915047°

27. Viseu no Novo Milénio – freguesia de
Coração de Jesus (Luís Queimadela, 2010-09)
Praça François Henri de Virieu
40.655943°, -7.924760°

28. 40 Anos Coca-Cola em Portugal N.º4/21
(Miguel “Ram” Caeiro, 2017)
Parque de Santiago
40.667481°, -7.902372°
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Glíptica [Medalhões e Epígrafes]
Por norma assumem-se como inscrição ou conjunto de inscrições em que consta a entidade, ou representante da entidade,
promotora da ocasião; sendo a inscrição e a identificação do
promotor a condição essencial para a definição da tipologia em
si. São elementos implantados no espaço público no âmbito de
uma comemoração, circunscrição, apelo ideológico, ou ainda
por via de homenagem prestada ou inauguração pública. Apresentam-se adossados a construção pré-existente ou aplicados
a suporte próprio. São referentes que, embora possam replicar
outros modelos ou formalismos, se criam especificamente para
uma ocasião e, por esse motivo, são únicos ao invés de múltiplos.

29

30

31

32

29. Dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas [Medalhão] (?, 1984)
Parque Aquilino Ribeiro - Portão Este
40.655461°, -7.914750°

30. Aquilino Ribeiro [Medalhão]
(CEAR, promotor | Joaquim Correia, molde; 1985-2013)
Parque Aquilino Ribeiro - Portão Este
40.655497°, -7.914719°

31. Almirante Afonso Cerqueira [Epígrafe]
(Cadetes do Curso da Escola Naval de 1969,
promotor | Arsenal do Alfeite, fundição; 2008)
Rua Almirante Afonso Cerqueira
40.659409°, -7.919676°

32. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 102: 30
Anos ao Serviço da Juventude [Epígrafe] (Agrupamento
102 do Corpo Nacional de Escutas, promotor | ?; 1987)
Jardim de Santa Cristina
40.656758°, -7.909390°
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33

34

35

36

33. Augusto Hilário [Epígrafe 1] (? | 1986?)
Rua Augusto Hilário, 14
40.658897°, -7.910900°

34. Augusto Hilário [Epígrafe 2] (Direcção Geral
– Asssociação Académica de Coimbra 1987/88 | 1987)
Rua Augusto Hilário, 14
40.658897°, -7.910900°

35. 1.ª Conferência do Distrito 197 [Epígrafe]
(Rotary Club de Viseu, promotor | C. Leitão, autor; 1984)
Jardim das Mães
40.657983°, -7.913700°

36. 473.º Aniversário do voo de João Torto [Epígrafe]
(International Fellowship of Flying
Rotarians, promotor | ?; 2013)
Largo do Arvoredo
40.659878°, -7.912433°
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Monumentos Diferidos
Traduzem a implantação de um elemento de quotidiano (de
cariz técnico ou arquitectónico; sempre funcional), assumidamente com traços ou características do elemento Monumento,
ainda que sem a obrigatoriedade do rigor de uma conservação
museística, que a manutenção por outros meios acarretaria.
Prefiguram marcadores topográficos associados quer ao local
quer à actividade adstrita àquela espacialidade, por parte de
uma instituição, podendo ainda configurar uma recepção de
materiais de grande porte que se expõem em via pública pelo seu
contributo ao definir do próprio espaço público, em sentido lato.

37

38
39

37. Depósito de Combustível para Automotoras (?, ?)
Avenida da Europa, junto à “Rotunda Cibernética”
40.665245°, -7.916119°

38. Marco de Correio (?, ?)
Praça François Henri de Virieu
40.655822°, -7.924841°

39. Cilindro Henschel & Sohn N.º2526-1929
(Henschel & Sohn, 1929)
Campus do Instituto Politécnico de Viseu
40.645485°, -7.920563°
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Monumentos Espontâneos
Na sequência da definição de José Cirillo, Monumentos Espontâneos equivalerão à génese do que Alois Riegl incluiria em
Monumentos Não-Intencionais, ou seja, aqueles em que não se
faria corresponder, na origem, nem o carácter nem o significado
de Monumento, mas aos quais o “actor” moderno lhes conferiria esse valor. Reflectem marcadores públicos sobretudo de
iniciativa privada, não compostos com intenção de monumentalizar, ainda que trazendo consigo a materialidade da intenção
de perdurar.

40

41

42

43

40. Farmácia Pinto [Painel de Azulejos]
(Fábrica Constância, ?)
Rua Grão Vasco, 1
40.659644°, -7.912220°

41. “Quando a Preguiça Morrer (…)”
[Painel de Azulejos] (?, ?)
Rua Alexandre Herculano, 633
40.648658°, -7.918525°

42. Auto América – Garagem e Estação de Serviço
[Painel de Azulejos] (?, ?)
Avenida Luís Martins, 205
40.639495°, -7.926453°

43. Museu do Caramulo – a 41Km
[Painel de Azulejos] (?, ?)
Avenida da Bélgica, 20
40.667263°, -7.914652°
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Estruturas Sustentadas*
Elementos que se implantem no espaço público, com uma
intenção eminentemente artística, sendo concebidos para, e
agregados a, um suporte vertical. Próximo aos conceitos de arte
aplicada ou arte adossada, valoriza-se o elemento (ou conjunto
de elementos) como potencial existência singular, uma vez que o
enfoque dado não se atém ao suporte - edifício ou muro especificamente criado para o efeito - antes ao elemento artístico em si.

44

45

46

47

44. Sem Título (Fernando Conduto, ?)

Edifício na confluência das Ruas Formosa e Combatentes da Grande Guerra – R. Formosa
40.657294°, -7.912449°

45. Sem Título (Fernando Conduto, ?)

Edifício na confluência das Ruas Formosa e Combatentes da Grande Guerra
– R. Combatentes da Grande Guerra
40.657115°, -7.912468°

46. Transporte do Vinho [titulação atribuída] (?, ?)
Edifício dos Serviços Técnicos da antiga Federação dos Vinicultores do Dão;
Avenida Capitão Homem Ribeiro 217
40.664132°, -7.918022°

47. Public School Wall (Pedro Calapez, 2010)
Escola Secundária Alves Martins
40.653973°, -7.916163°

*Os elementos aqui apresentados não constam do levantamento inicialmente previsto para o “Neo-Topografia Gráfica e
Descritiva (...)”; assim se justifica o facto de não possuírem dados mais extensos que os identifiquem ou contextualizem.
Foram incluídos nos registos fotográficos deste livro pela possibilidade de ilustrar o caminho que se seguirá a partir de
2020, bem como, simultaneamente, apresentar obras que foram trazidas ao conhecimento público pelo projecto e sua
equipa, nomeadamente as intervenções de Fernando Conduto e de Pedro Calapez, virtualmente “novas descobertas”.
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Topografia como museografia.
Reflexões sobre a musealização
do património escultórico
Laura Castro

Ao convite para colaborar no projecto Neo-Topografia Gráfica e Descritiva
de Monumentos e Memoriais Viseenses, respondo com um breve ensaio que
não escreve exactamente sobre ele, mas a partir dele. Com base nesta premissa
e deste ponto de partida, decidi comentar as suas opções, relacionadas com a
divulgação do património escultórico da cidade de Viseu.
AS REFERÊNCIAS DO PROJECTO E AS MINHAS REFERÊNCIAS

Uma das referências subjacentes a este projecto é evidenciada no texto de
apresentação. Trata-se do trabalho fotográfico e documental desenvolvido pelos
fotógrafos alemães Hilla Becher (1934-2015) e Bernd Becher (1931-2007) a partir
dos finais da década de 50, assente em tipologias de imagens divulgadas, de modo
sistemático, em vastas séries, permitindo paralelismos, nomeadamente de ordem
formal. Os catálogos ou as colecções de imagens que aqueles autores publicaram e
expuseram são evocadas pelo projecto viseense que partilha ainda, com o trabalho
dos Becher, uma (implícita) valorização patrimonial dos elementos fotografados.
Ainda que seja diverso o objecto de trabalho que interessou os Becher e aquele que
moveu os promotores da iniciativa em Viseu, os primeiros atraídos por elementos
industriais e estes por peças escultóricas e intervenções artísticas, a metodologia
é similar. Ainda sobre a diferença, não esqueçamos que, se as estruturas e os
equipamentos que os fotógrafos registaram eram de natureza industrial, Bernd
e Hilla Becher receberam o Leão de Ouro de Escultura na Bienal de Veneza de
1990, tendo o júri reconhecido que eles haviam transformado aqueles elementos
em esculturas anónimas.1 A expressão Esculturas Anónimas era, aliás, título de
um dos seus livros, publicado em 1970.2 Afinal, algo de premonitório havia nesta
questão que se encontraria com a Neo-Topografia.
1 V. https://www.tate.org.uk/art/artists/bernd-becher-and-hilla-becher-718/who-are-bechers (Acedido em 24/02/2020)
2 Becher, Bernd; Hilla (1970). Anonyme Skulpturen: Eine Typologie technischer Bauten. New York,
Düsseldorf, Wittenborn & Co., Art Press.
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Segundo Michael Collins, o propósito dos Becher:
“has always been to make the clearest possible photographs of
industrial structures. They are not interested in making euphemistic,
socio-romantic pictures glorifying industry, nor doom-laden spectacles showing its costs and dangers. […]. The Bechers’ goal is to create
photographs that are concentrated on the structures themselves and
not qualified by subjective interpretations. To them, these structures
are the ‘architecture of engineers’ and their pictures should be seen
as the photography of engineers – that is, record pictures.”3

Sobre o olhar dos Becher o autor acrescenta:
“Of course, their motivations are not invisible, nor their presence
unfelt. What does it mean when something ‘rings true’? How is it that
one can sense the sincerity in another’s words? Perhaps this lies in the
realm of intuition, not explanation. To analyze art is not necessarily to
experience it. Sometimes, by focusing on a deliberation of it, one limits
the engagement to a cerebral encounter. In the West particularly, we
use explanations to try to control the unknown, to make uncertainties certain. Maybe there is a wisdom we have that is not learnt but
is within us. Far better to look rather than puzzle, and to open one’s
senses to what is there.”4

Terá sido esta liberdade de ver e este dar espaço à intuição que levou os organizadores da Neo-Topografia a convocar os Becher.
Outra referência, convocada por mim, em nome da mesma liberdade que move o
projecto, tem origem no trabalho de André Malraux (1901-1976) e na sua ideia de um
museu imaginário, sob a forma de um documentário fotográfico publicado em livro.5
Malraux procurou obras de todos os tempos, culturas e contextos e o resultado a
que chegou também permite um olhar comparativo entre imagens e os paralelismos
que formos capazes de estabelecer, para lá daqueles que o próprio autor nos sugere.
A estratégia parece próxima da dos Becher, mas só à primeira vista. Em Malraux,
a fotografia, com todas as manipulações que admite – de escala, enquadramento,
perspectiva, ângulo, iluminação, etc. – é o meio de um museu imaginário para revelar
ao leitor e ao observador, aspectos que a organização do museu tradicional não
evidencia. De facto, neste último, a organização das colecções expostas e a sua ordenação cronológica, por autores, escolas nacionais, estilos e movimentos, amputa um
conjunto de relações, mais ou menos insólitas, que o livro pretendia encenar.
Se, graças à fotografia, o trabalho dos Becher atribuía dimensão escultórica ao
3 Collins, Michael (2002). The Long Look. Tate International Arts and Culture, Issue 1, Sept/Oct.
Disponível em: https://www.tate.org.uk/art/artists/bernd-becher-and-hilla-becher-718/long-look
4 Idem, ibidem.
5 Malraux, André (2011). O Museu Imaginário. Lisboa: Edições 70. [1.ª edição de 1947].
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que nascera com propósito utilitário e industrial, o trabalho de Malraux, graças à
instância fotográfica, conferia uma nova vida ao que nascera ou fora reconhecido
como obra de arte. Não há uma intenção museológica no trabalho dos Becher,
mas há uma aproximação à ideia de catálogo de colecção e, implicitamente, à ideia
de exposição. Já no trabalho de Malraux há uma inegável relação com o universo
da museologia, através de um olhar crítico e uma proposta inovadora do livro
como exposição. Ambas as abordagens contam com a fotografia como elemento
chave da sua metodologia. Assim aconteceu, também, com a Neo-Topografia.
EXPOSIÇÃO COMO MODO DE VER

A estratégia da Neo-Topografia é a de uma publicação que organiza em
categorias o universo das obras escultóricas instaladas na cidade de Viseu. Não
me debruçarei sobre esta categorização, a não ser para referir que as rubricas
em que se divide são, por si só, reveladoras da dificuldade da empreitada e da
insatisfação que todos sentimos quando procuramos uma classificação clara,
eficaz e, principalmente, definitiva. O que nela me interessa é a sua afinidade
com o mundo das colecções e das exposições. Parte do trabalho que designamos
por gestão de colecções radica necessariamente nas etapas do levantamento
primário, do registo fotográfico e da documentação. Verifique-se, por exemplo,
como as fichas da Neo-Topografia apresentam um código e o nome do responsável pela entrada/ficha, tal como acontece nas operações no interior de um
museu. No limite, a Neo-Topografia estabeleceu um processo de musealização
dos monumentos, memoriais e outros elementos de arte de Viseu.
Em síntese, o que propõe a Neo-Topografia? Em lugar de percorrermos a
cidade, de circularmos pelas suas artérias e de nos deslocarmos nas suas praças,
rotundas ou jardins, acompanhados pela presença da escultura, da estatuária,
da cerâmica parietal e de outros objectos artísticos, temos a possibilidade de
abrir as páginas do website e de examinar séries de peças, sistematicamente
incorporadas e organizadas.
Ter acesso ao bilhete de identidade de cada peça acrescenta informação
que não está disponível no espaço público, como datas, circunstâncias de encomenda, aspectos de iconografia e simbólica, entre outros. Portanto, a experiência de andar e ver na cidade pode ser informada e complementada por este
repositório. Desde que John Berger nos falou do fenómeno com total clareza,6
sabemos que a informação altera o modo como vemos a obra. Deste modo, o
website da Neo-Topografia induz leituras que o percurso urbano não permite.
6

Berger, John (1987). Modos de Ver. Lisboa: Edições 70. [1.ª edição de 1972].
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Vejamos agora o problema do ângulo inverso, recorrendo às pranchas
impressas com fotografias das obras disseminadas pelo espaço da cidade.
Estão ordenadas por tipologias formais e funcionais. Não precisaria de voltar,
novamente, às ideias de colecção, de catálogo e de exposição, nem remeter para
o trabalho dos Becher, perante a organização destas pranchas. Elas alteraram
radicalmente a nossa percepção das esculturas, uma vez que o seu autor optou
por retirar-lhes os fundos e abstraí-las do seu enquadramento. O seu exame
torna-se agora mais ágil e a observação de cada peça escultórica mais simples,
porque isenta de interferências do fundo. Não há vegetação à sua volta, o sol
não as ofusca, não se vislumbram carros ou aglomerações de pessoas, cada uma
surge na sua autonomia de peça coleccionável. Não há construções nem casario
por perto, cursos de água que lhes sirvam de espelho, não há neblinas que lhes
apaguem os contornos, cada uma está reduzida à sua condição de obra inventariável. Não se percebe em que estação do ano foram captadas, que contraste
ou continuidade estabelecem com o seu envolvimento, cada uma está só, na sua
solidão de obra de arte.
Eis porque me referi a esta estratégia como a inversão da anterior. Ao
descontextualizar as obras do seu enquadramento original, há um conjunto de
informação que é subtraída. Deste modo, o percurso urbano induz leituras que
o website da Neo-Topografia não permite.
O propósito de transformar uma obra de arte em objecto de exposição é
precisamente o de contribuir para outras observações, proporcionar condições para renovar a sua análise, alterar a percepção dos objectos. Por isso, as
exposições e os museus são dispositivos, não apenas, de divulgação, mas de
reinterpretação e ressignificação dos objectos mostrados.
A exposição e o museu surgem, na actualidade, como o meio natural das obras
de arte, aquele para onde convergem as práticas artísticas, reféns de uma crescente institucionalização. No entanto, se avaliarmos esta tentação museológica
à luz das disciplinas artísticas, veremos como algumas parecem particularmente
destinadas a esta condição de objecto museológico, enquanto outras sobrevivem
em território ambientalmente adverso, designadamente em espaços ao ar livre. A
pintura de cavalete e a escultura são os casos extremos desta situação, a primeira
feita para o museu, a segunda para o ar livre. Desde a antiguidade que o espaço
público é o elemento desta última. Na marcação de lugares de encontro ou
assembleia, na sinalização de locais de culto ou homenagem, a escultura pertence
à comunidade. Na evocação de grandes causas, no luto por heróis ou acontecimentos, a escultura agrega a sociedade. Na abordagem a questões cívicas ou políticas, como forma privilegiada de representação do poder religioso, civil e militar,
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a escultura vive no espaço das cidades. Em tais circunstâncias, o confronto com
a escultura gera experiências que os museus desconhecem.
TOPOGRAFIA COMO MUSEOGRAFIA

Fui à procura das condições de musealização e de exposição da escultura em
museus portugueses, não com o objectivo de obter um panorama exaustivo, mas
antes de obter uma visão aérea, de tipo exploratório.7
Procurei os seguintes núcleos: museus nacionais e municipais com colecções de escultura – Museu Nacional de Soares dos Reis, Museu de Santa Joana,
Museu Nacional Machado de Castro, Museu Nacional Grão Vasco, Museu José
Malhoa, Museu Nacional de Arte Contemporânea e seu jardim, Museu Nacional
de Arte Antiga, Museu Nacional Carlos Machado; museus monográficos de
escultores – Casa Museu Teixeira Lopes e Galerias Diogo de Macedo, Atelier
Museu João Fragoso, Museu Anjos Teixeira, Museu Henrique e Francisco Franco.
As soluções museográficas encontradas apresentam uma curiosa semelhança
com as da Neo-Topografia, como se perceberá de uma breve descrição.
A escultura está organizada por materiais – bronze, mármore, madeira, gesso,
por exemplo. Em função do seu material e dos materiais do seu envolvimento
(pavimento, paredes e lambrins) a escultura distingue-se ou dilui-se. Por isso,
as peças surgem, frequentemente, recortadas sobre painéis e fundos distintos
do ambiente geral. Constroem-se casas dentro de casas, abrigos dentro de
abrigos. Certas arquitecturas geradas no interior do museu servem de palcos
para encenações e dramaturgias simuladas que evocam a situação de conjuntos
escultóricos num tempo anterior ao da sua entrada no museu.
A escultura organiza-se, ainda, através de critérios de função arquitectónica e
espacial. Serve, nestes casos, para pontuar, marcar, sinalizar o espaço do museu.
As peças encontram-se junto a colunas e pilares, ladeiam escadarias, estabelecem
o centro de átrios, acentuam eixos, criam pontos de atração, sublinham simetrias
espaciais e também ocupam ângulos mortos. Mas, fundamentalmente, como
refere Christopher R. Marshall, a escultura adaptou-se facilmente aos lugares de
representação social dos museus, nos seus “espaços de circulação e cerimonial”.8
A escultura organiza-se em reportórios de géneros e tipologias: cabeças,
bustos, figuras de corpo inteiro. Talvez a forma mais comum de expor estas
séries seja a do alinhamento. As peças, uniformemente instaladas, alinham-se
7 Para um panorama de soluções museográficas e estratégias de mediação, ver: Curtis, Penelope
(2008). Patio and Pavilion. The Place of Sculpture in Modern Architecture. London: Rindinghouse;
Los Angeles: J. Paul Getty Museum.
8 Marshall, Christopher R. (2011). Sculpture and the Museum. Surrey: Ashgate, p. 3.
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diante de uma parede e são passadas em revista pelos visitantes. A imagem que
me vem à cabeça é a de uma parada militar que recebe uma revista num cerimonial com o seu protocolo específico. Estas vastas séries de peças semelhantes
impõem uma imagem uniforme que, sendo monótona, remete para os repertórios e os modelos de produção específicos de certas épocas e contextos. Nos
casos de peças contemporâneas, não figurativas, os procedimentos observados
mantêm-se constantes.
Em resumo, a escultura no museu está sempre à procura de um abrigo, de
um refúgio, uma coluna, um pilar, uma parede, precisa de um sítio resguardado
para se acomodar.
Por questões relacionadas com a organização do espaço, com a circulação
de visitantes, com a segurança e a salvaguarda das peças expostas, a escultura
parece estar sempre insegura, envergonhada. Ocorre-me a solidão da escultura,
a sua condição de deslocada ou refugiada. Ao contrário, fora do museu, a instalação da escultura é mais livre, dinâmica, integrada e vivenciada.
A Neo-Topografia é um recurso que confere à escultura em espaço público
uma certa formalidade museológica e um sentido programático. Dele estão
ausentes o espaço e o tempo. A sua suspensão é característica do museu. Por
isso, Jean Davallon falou do seu visitante como um visitante descontextualizado,
o “visitant dépaysé”, aquele a quem falta contexto, paisagem, território real.9 Ora,
na cidade, espaço e tempo são coordenadas relevantes que afectam a escultura
e o modo como a apreendemos.
Por isso, a Neo-Topografia é, principalmente, um convite ao regresso ao território e à caminhada pela cidade.
TOPOGRAFIA COMO EXPERIÊNCIA

Do catálogo digital ao caminho podemos regressar à coisa real e concentrar-nos na experiência e na vivência da cidade. Os que circulam no espaço público
fazem-no sem os constrangimentos do visitante de museu, em total liberdade,
acedendo e saindo por qualquer porta, sem caminho pré-estabelecido. Vão à
descoberta, aguardam um encontro, numa jornada descontínua, à medida dos seus
interesses, curiosidade e disposição. As esculturas definirão a nossa imagem da
cidade, no sentido em que Kevin Lynch usou a expressão imaginabilidade,10 criarão
impressões nítidas e fortes associadas aos lugares em que estão implantadas.
9 Davallon, Jean (1986). Gestes de Mise en Exposition. In DAVALLON, Jean (dir.) – Claquemurer,
pour ainsi dire, tout l’univers. La Mise en exposition. Paris: éd. du Centre Pompidou, p. 253.
10 Lynch, Kevin (1988). A Imagem da Cidade. Lisboa: Edições 70. [1.ª edição de 1960].
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Os usos da arte em espaço público são diversos dos usos da arte em
contexto museológico.
As esculturas são lugares de evocação de momentos históricos (Dia de
Portugal…); de sinalização de efemérides e ponto de encontro para reuniões
cívicas (Aristides de Sousa Mendes; Aos Mortos da Grande Guerra); de espera
(Glorieta de Tomás Ribeiro; Glória a Grão Vasco); de acompanhamento dos
trajectos que cumprimos diariamente (Painel de Azulejos do Rossio; Passagem).
As esculturas desenham o horizonte que conhecemos no nosso quotidiano
(Infante D. Henrique; Public School Wall); ou o horizonte que desconhecemos
(Tília I e Tília II); ou, ainda, o horizonte que esquecemos e abandonamos (José
Coelho). As esculturas lembram o tempo que passa (Relógio de Sol) e servem de
observatório (Câmara Solar Inversão), recordam os amigos (Marco de Correio)
e resultam do envolvimento de comunidades (Mural a Viriato; D. António Alves
Martins). As esculturas revelam a submissão a interesses corporativos e fazem-nos questionar a quem pertence o espaço público (Coca-Cola).
A Neo-Topografia definiu as categorias de arte comunitária, temporária,
estrutura, memorial, não perene, monumento. Podemos imaginar uma outra
classificação por cor, textura e matéria. Ou outra, ainda, por impacto e subtileza. Ou outra, finalmente, por sentimentos e estados de alma. De acordo com
o uso que cada um der às esculturas, haverá tantas categorizações quantos os
utilizadores. Aqui fica um esboço da minha:
Orientação / Surpresa / Observação / Desolação / Recordação / Percurso /
Espera / Questionamento / Encontro / Companhia / Reconhecimento / Perda…
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A Arte Pública como
instância de inscrição
José Guilherme Abreu

In the long view the history of art is the
history of public art.
Tom Finkelpearl, 2000:15

Como seriam percecionadas as cidades se, de repente, ficassem desfalcadas
dos registos decorativos, narrativos e simbólicos que as revestem?
Cidades sem arte pública são muito difíceis de encontrar, e as raridades mais
próximas de o ser descobri-as, nos Anos 80, nalgumas novas cidades da ex-Jugoslávia, como por exemplo na cidade planificada de Nova Belgrado.
A supressão das imagens do Passado nos países de Leste, foi curiosamente
uma nota comum dos diferentes regimes. Os quarteirões das novas cidades
sucedem-se exibindo construções em série ao longo de avenidas largas e despovoadas, ladeadas de blocos residenciais e de escritórios. Apenas em Budapeste, já
na Hungria, encontrei, em 1987, uma estátua equestre, junto ao castelo de Buda: a
estátua do monarca St.º Estevão (975-1038), pelo escultor húngaro Alajos Stróbl
(1856-1926), inaugurada em 1906, que como símbolo patriótico se manteve.
A arte pública é, pois, em última análise, o vestuário narrativo, decorativo e
simbólico que reveste as cidades, e que lhes confere carácter revelando traços a
um tempo coincidentes e discrepantes, umas em relação às outras.
A essa capacidade prodigiosa de construir imagens, narrativas e significados,
designarei doravante como poder de inscrição, pedindo de empréstimo a José
Gil o conceito com que, através do seu recalcamento e impossibilidade, ele tão
bem dissecou a matriz ideológica do Estado Novo português, no cruzamento da
prática da “não-inscrição”, com a sujeição à “retórica da invisibilidade”, cultivando o abster-se de ser, tal como explica:
Com efeito, no tempo de Salazar “nada acontecia” por excelência.
Atolada num mal difuso e omnipresente, a existência individual
não chegava sequer a vir à tona da vida. E o que era uma vida, nesse
tempo? Aquilo que ditava o ideal moral do salazarismo: uma sucessão
de actos obscuros, com tanto mais valor quanto se faziam modestos,
humildes, despercebidos… Onde inscrevê-los, se não havia espaço
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público e tempo colectivo visíveis; onde, senão na eternidade muda
das almas, segundo a visão católica própria de Salazar? (Gil, 2004:7)

A essa prática de “não-inscrição” juntava-se a “retórica da invisibilidade”,
naquele que viria a ser um poderoso meio de induzir a produção de silêncio, em
massa, como o autor refere:
O “tamanho” da invisibilidade salazarista é também inconsciente: ela
fazia parte do silêncio que a retórica do Chefe produzia e disseminava
por toda a parte, que o seu discurso tão claro, tão racional, deixava
atrás de si como um rasto de nevoeiro envolvendo os seres e as coisas
(...) O silêncio inconsciente que recai sobre o espaço público torna-se
a superfície de inscrição das palavras-lidas que Salazar comunica a
cada um dos seus ouvintes. Um silêncio que acolhe devidamente o
da “consciência íntima” do português, à qual Salazar se dirige directamente. Efeito acumulado dos silêncios: a retórica da invisibilidade
constitui uma retórica do silêncio. (Gil, 1995: 53)

Compreende-se talvez melhor agora o título do presente texto. Arte pública
como instância de inscrição, quer dizer antes de mais que a arte pública é um
dos meios de construção da democracia, visto ter sido o seu contrário, como
explicou José Gil, a “doutrina” que construiu historicamente a longa duração da
ditadura salazarista.
Inscrever é instaurar a vivência democrática, e esse constitui o gesto fundador
de toda a arte pública: o instante em que se inscrevem registos que nos trazem
distintas visões do mundo.
Munido desta chave, tentarei identificar, na arte pública de Viseu, algumas
invariâncias e nexos, aspeto que se torna necessário para propor algumas
leituras. Tentarei opor, numa primeira fase, o modelo liberal-positivista que
caracterizou a celebração republicana, ao modelo autoritário-nacionalista que
caracterizou a do Estado Novo.
Consultando a informação recolhida na base de dados Neo-Topografia, como
exemplo do primeiro modelo, escolho a amável Glorieta de Tomaz Ribeiro, desenhada
pelo erudito Capitão Francisco de Almeida Moreira – que virá a ser o fundador e
primeiro diretor do Museu Grão Vasco – com azulejos desenhados por Jorge Rey
Colaço que será inaugurada, em 1931, no jardim homónimo, junto à Câmara Municipal. Como exemplo do segundo modelo, escolho a austera Estátua de D. Duarte, por
Álvaro de Brée, implantada em 1955, implantação essa que destronou o monumento
a Camões, que ali figurou, até 1955, sobrepujando elevado pedestal de mármore de
desenho historicista, como se pode ver em postais antigos.1
1

Vide, AA. VV, Guia para a Reabilitação do Centro Histórico de Viseu, pp. 32, 36 e 156.
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Fig. 1 [Esq.]
“Glorieta” a
Thomaz Ribeiro
(Francisco de
Almeida Moreira e
Jorge Reys Colaço),
1931).
Fig. 2 [Dir.]
Rei D. Duarte
(Álvaro de Brée,
1955).

Começando por observar as imagens, verifica-se que tudo nelas se opõe.
Enquanto a Glorieta de Tomaz Ribeiro acolhe e integra o público na obra, criando
um recinto circular e horizontal que promove uma leitura informada do homenageado, a Estátua de D. Duarte superioriza-se e prevalece sobre o público,
marcando uma presença vertical e hierárquica, que traduz a imagem severa e
rígida associada, então, ao exercício do poder.
Se a Glorieta de Tomaz Ribeiro é coloquial e a Estátua de D. Duarte é hierática,
isso também tem que ver com a forma como ambos os monumentos se encontram implantados no terreno, com a primeira a inserir-se harmoniosamente no
espaço ajardinado que figura ao lado do edifício da Câmara Municipal, enquanto
a segunda se implanta imponentemente, tendo como pano de fundo a “Acrópole”
do Centro Histórico de Viseu, cuja monumentalidade capitaliza a seu favor, ao
emoldurar-se com a imagem algo toscana da Varanda dos Cónegos.
Além disso, enquanto a Glorieta de Tomaz Ribeiro fornece uma apreciável série
de dados sobre a figura do homenageado, designadamente sobre a sua produção
literária e ensaística, já a Estátua de D. Duarte exibe como únicos recursos, atributos, designadamente imagens do Poder, como sejam a coroa, o cetro, a espada,
o colar, a armadura e o manto real. Único atributo não diretamente conotado com
o exercício do poder é o livro que segura na mão esquerda, aludindo à autoria do
Leal Conselheiro e à Arte de bem cavalgar toda a cela.
Mas os contrastes não ficam por aqui. É que enquanto a implantação da
Glorieta de Tomaz Ribeiro se deveu a uma decisão da Comissão de Iniciativa
e Turismo de Viseu, presidida por Francisco de Almeida Moreira, ou seja, uma
iniciativa associativa e local, já a implantação da Estátua de D. Duarte, se deveu
a uma iniciativa do Estado, inscrevendo-se essa implantação num Plano de
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Estátuas destinado às capitais de distrito (e não só) cuja iniciativa pertencia ao
Ministério das Obras Públicas (MOP), como explica Helena Elias:
Como exemplo temos o distrito e a cidade de Viseu, onde vários
serviços do MOP actuaram. Em especial, resultou a urbanização do
largo da Sé, com o restauro do monumento e edifícios circundantes
e a implantação da estátua de D. Duarte, que fazia parte do plano de
estátuas do ministério, que já foi citado. Muitos centros históricos
foram objecto de intervenção deste Ministério, de modo a permitir a
exploração turística da cidade. (Elias, 2006:342)

Finalmente, para concluir os contrastes entre ambos os monumentos,
enquanto a Estátua de D. Duarte repercute o modelo do nacional-historicismo
(Portela, 1997:67) derivado da adaptação à estatuária que Francisco Franco fez
da iconografia dos Painéis de S. Vicente, já a Glorieta de Tomaz Ribeiro reflete a
adoção de um modelo internacional, como explica Luís Fernandes:
A tipologia do monumento, designado na época como “Glorieta” de
Tomás Ribeiro, é inspirada nos pequenos recintos consagrados a
artistas, existentes no Parque de Maria Luísa em Sevilha (denominados
“glorietas”), que o Capitão Almeida Moreira visitara, nomeadamente
durante a Exposição Ibero-Americana (1929). (Fernandes, 2011)

Em síntese, os contrastes entre ambos os monumentos são vários e acentuados. O monumento de âmbito local, implanta-se, sob a sua proteção, ao lado
do edifício da Câmara Municipal, enquanto o monumento de caráter nacional
se implanta imponentemente junto à “Acrópole Viseense”, ombreando com ela,
num diálogo de titãs.
Fig. 3 [Esq.]
Infante
D. Henrique
(Joaquim Martins
Correia, 1960).
Fig. 4 [Dir.]
D. Afonso
Henriques
(Augusto Tomás,
2013).
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Numa segunda fase, irei opor ao apologético modelo estatuário do Estado Novo,
o não-modelo não-estatuário e não-apologético do Portugal da Globalização.
Para melhor perceção do antagonismo entre ambos os monumentos, em vez
de recorrer à sua localização atual, prefiro utilizar uma fotografia da implantação
inicial do monumento ao Infante D. Henrique2, que também não foi a localização
original, já que a estátua se destinava ao monumento ao Infante D. Henrique, em
Sagres, para o qual havia sido aberto concurso.
Implantado de costas para a entrada da Câmara Municipal, a figura do
Infante encontra-se assente sobre um baixo plinto revestido a granito negro cuja
legenda o apresenta como o 1.º Duque de Viseu, mas cujos atributos remetem
para a gesta da expansão portuguesa, desdobrada no seu duplo entendimento de
empresa de descobertas e de política de conquistas, que na estátua são iconografadas pela esfera armilar encimada pela Cruz de Cristo e pela enorme espada,
que o Infante empunha, algo estranhamente, pela lâmina.
Figuração canónica, que adota a iconografia convencional do Infante coberto
pelo chapeirão habitual, aqui algo estilizado, e envolvido por uma capa, esta
representação contrasta com a figura jocosa do Fundador da Nacionalidade,
cuja imagem se concebe a partir de uma surreal personificação do território
português conquistado por ele (a que falta por isso o Algarve), sem fazer adivinhar o Império, lendariamente ao mesmo prometido, por Cristo, em Ourique.
Uma vez mais, a localização não deixa de ser significativa. Da implantação
frente à Câmara Municipal, o Infante D. Henrique foi em 1987 implantado, na
Rotunda da Avenida de seu nome, enquanto o Afonso Henriques foi implantado,
na Rotunda frente ao Centro Comercial Palácio do Gelo, conotando-se assim
com a imagem globalizada das “catedrais do consumo”.
Em relação aos memoriais, contrariamente aos monumentos que se concebem
para celebrar figuras, feitos ou narrativas favoráveis, os memoriais são concebidos
para manter viva a recordação de factos lamentáveis e memórias dolorosas ou
traumáticas.
Como é óbvio, erguem-se mais monumentos do que se constroem memoriais. Quererá isso dizer que o ser humano produz mais bem-aventurança do que
infortúnio? Necessariamente, esta terá de ser uma questão sem resposta.
Viseu também aqui não é exceção, e no panorama dos memoriais viseenses, dois
modelos discrepantes de resposta a memórias traumáticas ocorrem: o do Monumento aos Mortos da Grande Guerra (MMGG) e o modelo do Monumento aos
2 Vide: www.retratosdeportugal.blogspot.com/2014/02/viseu-monumento-ao-infante -d-henrique.html
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pesaroso do memorial, e que contrariamente, o MCGC tenha sido implantado
nos novos eixos viários que circundam Viseu, e que lhe visam imprimir uma
imagem de urbe moderna, desenvolvida e aberta.
Pessimismo e derrotismo, na vitória, marcam assim a pose curvada e a
expressão combalida do “soldado desconhecido”. Otimismo e confiança, na
derrota, emanam do conjunto amplo, aberto e luminoso das peças rigorosamente talhadas que, no fim, aludem à tecnologia.

Fig. 5 [Esq.]
Aos Mortos da
Grande Guerra do
Concelho de Viseu
(Anjos Teixeira,
1928).
Fig. 6 [Dir.]
Aos Combatentes
do Ultramar
(António Mata,
2001).
Fig. 7 [Esq.]
O Melhor Sono
da Nossa Vida
(José de Oliveira
Ferreira, 1940).
Fig. 8 [Dir.]
Na Meia Volta
(Luís Queimadela,
2007).

Combatentes da Guerra Colonial (MCGC). A dialética destes memoriais é,
de resto, deveras peculiar. Começando pelo primeiro, importa observar que
Portugal participou na Grande Guerra do lado dos Aliados, ou seja, do lado dos
vencedores. Mas essa foi uma vitória por demais amarga, já que a extensão das
baixas ainda não é possível hoje avaliar com rigor, tendo-se cifrado na ordem
dos milhares. Curiosamente, o inverso também é verdadeiro para a participação de Portugal na Guerra Colonial. Tendo resultado, desde logo na Guiné,
numa derrota militar, e de ter redundado na perda do Império Colonial, esse
facto foi mitigado pelo fim do Estado Novo e pela implantação da Democracia.
Esta dialética ajuda-nos a compreender a figuração realista e a expressão
nostálgica com que o soldado desconhecido é representado no MMGG,
enquanto no caso do MCGC não existe figuração, remetendo-se o autor para
a representação abstrata dos territórios coloniais agora emancipados, através
de dez colunas cilíndricas de três tramos cada, aludindo aos sete territórios de
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, São Tomé e Príncipe, a
que se juntam mais três, aludindo aos enclaves de Damão, Diu e Goa, que correspondiam à Índia Portuguesa. Na verdade, ao manter estas colunas equidistantes
entre si e dispostas ao redor de uma esfera que ocupa o centro da composição,
não parece que o memorial se refere a uma perda. Antes pelo contrário, é ao
estabelecimento de um novo plano de relacionamento que a obra parece querer
aludir, onde o ideário do por vezes assim designado “universalismo português”
parece manter-se e subsistir.
Não é de admirar que o MMGG tenha sido implantado no Largo Mouzinho de
Albuquerque, este também um militar e suicida, sublinhando assim o carácter

Finalmente, uma última dualidade discrepante. Não tanto de modelo ou
narrativa, mas de função. É que, em relação à escultura O Melhor Sono da
Nossa Vida, tal como se refere na base de dados Neo-Topografia, “estamos na
presença de um monumento que não pretende homenagear uma figura concreta
da história, nem destacar um notável comportamento de âmbito político, militar
ou académico.”
Acontece, no entanto, que apesar desta não ser uma escultura narrativa, a
mesma não deixou de inscrever um significado na cidade, pois como se diz na
referida base de dados “o nome do jardim [Jardim das Mães] foi claramente
inspirado nesta obra escultórica”.
Mas o mais curioso, é que o inverso também é verdadeiro. Na Meia-Volta,
repercute a inscrição de uma representação, induzida pelo equipamento
cultural que lhe está adjacente: a Biblioteca Municipal de Viseu. O primeiro caso
é um Elemento de Qualificação Urbana. O segundo é um Elemento de Animação
Arquitetónica, aspeto que a imagem do lápis claramente denota.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente texto cingi-me, unicamente, às singularidades. De fora ficaram
os diferentes programas artísticos, como os Simpósios de Escultura ou as
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edições do Programa Poldra.
Considero que as peças, imagens e intervenções que resultaram desses
programas devem ser analisadas e compreendidas a partir das premissas e dos
desígnios que estiveram na origem da organização dos mesmos. Na verdade,
esses programas constituem formas de inscrição particularmente significativas,
por mobilizarem intenções, repercutirem problemáticas e permitirem leituras
que estão particularmente em linha com o tempo presente.
Seja como for, a principal ilação que de imediato retiro, é a pertinência e a utilidade de que se reveste, para a investigação, um tão rico e rigoroso manancial de
dados, repositório de imagens, assim como de registo, transcrição e cruzamento
de informação sobre arte pública.
O presente texto serve, de resto, para o demonstrar, pois foi minha intenção,
desde o início, cingir-me à informação proveniente da base de dados para o
construir, aspeto esse que de um modo geral foi a regra.
Se cada cidade desenvolvesse uma iniciativa como esta, o conhecimento
do património da arte pública iria sobremaneira aumentar, e com ele cresceria
também o respeito que as formas de inscrição pública da consciência coletiva
devem merecer, ao mesmo tempo que fomentaria o apreço pela valorização
estética e ética do espaço público, que é afinal o espaço da vida que levamos em
comum, o qual deve abrir-se também ao que for (ou parecer ser) incomum.
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De Viriato aos Combatentes de
Ultramar: revisitando a figura
do herói na arte pública de
Viseu (Portugal) e um breve
contraponto com a arte pública
de Vitória (Brasil)
José Cirillo

“Sabe-se antigamente que trezentos
Já contra mil Romanos pelejaram,
No tempo que os viris atrevimentos
De Viriato tanto se ilustraram,
E deles alcançando vencimentos
Memoráveis, de herança nos deixaram
Que os muitos, por ser poucos, não temamos;
Que despois mil vezes amostramos.”
(Os Lusíadas, VIII, estância 6)1

O mito e culto ao herói são práticas culturais recorrentes em todas as
sociedades e estão diretamente ligadas à ideia de memória, de celebração, de
demarcação de algo que, pertencente ao passado, deve orientar a atual ideia de
pertencimento a um determinado território simbólico. Na origem do termo,
verifica-se o conceito do que guarda, conserva, defende, vela, enfim, o herói
parece ser o “guardião, o defensor, o que nasceu para servir”2.
A jornada do herói é traçada sempre de modo semelhante, seja ele humano
ou mítico – embora interesse-nos, neste texto, os humanos. Vivente no mundo
comum, ele é chamado para a “aventura”, convocado pela pátria ou por uma coletividade à qual pertence; segue seu percurso, ainda que temente de seus medos
e monstros internos que o tentam; mas, o contato com o chamado nacional o
relembra de sua potencialidade que revela que o corajoso tem medo, mas que
o enfrenta, e isto faz dele herói. De posse dessa autoconfiança, faz a travessia
1 Camões, Luis Vaz de (1572). Os Lusíadas. Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro. Disponível
em: http://www.bibvirt.futuro.usp.br. Acedido em 09/02/2020.
2 Brandão, Junito (1997). Dicionário Mítico-Etimológico. Petrópolis: Vozes, vol. I, p. 15.
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da primeira trincheira interna do medo; põe-se ao front; enfrenta os inimigos;
contra mil peleja; com viril atrevimento se coloca aos aliados e oponentes; vence
os testes que a si são destinados. Enfrenta a provação suprema, mesmo que isto
lhe cause a morte. Isto lhe garante a recompensa e o caminho de volta, mesmo
que não de seu corpo físico. É sua ressureição como memória nacional no fim
de sua jornada, o elixir da bravura que inspira e relembra seu retorno ao mundo
dos comuns, não mais como homem, mas como mito que une outros que, mesmo
sendo poucos, não temerão os muitos, parafraseando Camões, que, qual Viriato,
em Lusíadas, mil vezes evidenciou.
Esse novo homem imaterial, um sobre-humano transformado em monumento, relembra às gerações futuras as suas bravuras em nome da nação, garantindo que o futuro tenha futuro. Para tal, parece que a construção da identidade
social/nacional parte de um projeto poético coletivo que encontra na cultura,
em seus traços e padrões materiais e imateriais, os elementos fomentadores do
seu processo de constituição e de reconhecimento. Assim, pode-se pensar que,
como retrato da cultura, a cidade é uma obra composta por fragmentos sintonizados e em constante movimento, um mosaico de peças flutuantes interligadas
pela malha da identidade social. Mosaico no qual a obra pública (entre elas, esses
monumentos aos heróis) se configurará como tessela que garante o hibridismo
e a pluralidade estética e temporal das cidades. Os heróis parecem capazes de
descortinar o manto obscuro do esquecimento, transmutando o vivido para
além do tempo, funcionando como um aglutinador social.
Nos deteremos, para este texto, especificamente na figura genérica do herói
de guerra, do “combatente” que em nome de um ideal de coletividade, de nação,
se entregou aos braços da morte, garantindo a identidade e hegemonia nacionais. Fixamos nossa análise no recorte desses heróis de guerra, eternizados
como memória coletiva em monumentos urbanos na cidade de Viseu, Portugal.
A especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo
de atuação sobre a memória. Não apenas ele a trabalha e a mobiliza
pela mediação da afetividade, de forma que lembre o passado fazendo-o vibrar como se fosse presente. Mas esse passado invocado,
convocado, de certa forma encantado, não é um passado qualquer:
ele é localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que pode,
de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade de
uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar.3

A proposta neste texto busca percorrer alguns monumentos ao herói de
3 Choay, Françoise (2001). Alegoria do Monumento. Trad. Luciano V. Machado. 3a. São Paulo:
UNESP, p.18.
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guerra em Viseu e traçar uma reflexão sobre aspectos da identidade coletiva a
partir de uma espécie de trajeto vivencial proposto ao visitante desses monumentos, bem como apontar partes da história da arte pública portuguesa. É uma
espécie de carta teórica que conduz a um determinado percurso reflexivo sobre
o conjunto dessas obras. Recortamos o tema a partir de obras relacionadas com
aqueles que, com sua vida, buscaram preservar a liberdade e identidade de sua
comunidade local/nacional. São mitos da pátria. São memória. São monumentos que acionam a ideia de nação como fruto de uma entrega ao coletivo,
em detrimento de uma recompensa individual.
As obras selecionadas para este percurso são: a) Aos Mortos da Grande
Guerra do Concelho de Viseu (1928); b) Monumento a Viriato (1940); c) Porta de
Viriato (2000); d) Aos Combatentes de Ultramar (2001). A ordem aqui relaciona-se especialmente com a sua data de inauguração mas, revela um percurso
que vai da tradição escultórica portuguesa aos processos abstratos da escultura
urbana contemporânea. Isto já nos estabelece um circuito sensível e teórico
sobre esse conjunto de monumentos.
Utilizando uma ferramenta (carta) de navegação contemporânea (Figura 1),
podemos considerar que temos, como nos portulanos medievais, uma representação gráfica e em escala da realidade topológica4, determinando com
precisão a localização dos “portos” (no nosso caso, nossos heróis de guerra) e
facilitando nossa navegação por eles, instruindo “marinheiros” da arte pública
nessa travessia estética por Viseu. Assim, o percurso proposto neste texto, tem
dois conjuntos de obras (Figura 2 e Figura 3) separadas por quase cem anos um
do outro. O primeiro grupo é formado pelo Monumento Aos Mortos da Grande
Guerra (1928) e pelo Monumento a Viriato (1940) – ambos fruto da tradição da
escultórica portuguesa e de regimes nacionalistas. O segundo grupo compartilha dos desdobramentos da escultura portuguesa a partir dos anos de 1970,
quando a contribuição das obras de João Cutileiro redireciona o conceito de
monumento com fomento institucional em Portugal; esse grupo é formado pela
Porta de Viriato (2000) e pelo Memorial Aos Combatentes de Ultramar (2001).
Todas as obras deste circuito proposto tratam do arquétipo do herói.
O Herói é uma figura arquetípica que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema
de dimensão épica. O termo se destina originalmente a um protagonista de uma obra narrativa ou dramática. Para a mitologia grega, o
4 Nogueira, Magali Gomes e Biasi, Mario (2015). “Fontes e técnicas da cartografia medieval
portulano”. Terra Brasilis (Nova Série) [Online], 4. Disponível em: http://journals.openedition.org/
terrabrasilis/1240 ; DOI : 10.4000/terrabrasilis.1240. Acedido em 09/02/2020.
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Fig. 1 Demarcação
do circuito
proposta para
Viseu, através
dos cinco
monumentos
selecionados e sua
relação espacial.

CLASSICISMO DOS HERÓIS: IDENTIFICAÇÃO PELA MIMESE

O primeiro conjunto escultórico compartilha da tradição da escultura portuguesa vigente até a segunda metade do século XX, mantendo um forte vínculo
com um estilo conservador e clássico, o qual ganhou mais vigor com os paradigmas do Estado Novo que manteve uma concepção do monumento público
centrado no classicismo e preso a valores estéticos do século XIX. Vale destacar
que diversas obras de Rodin, Medardo Rosso, entre outros já buscavam sinalizar
caminhos novos para a escultura do século XIX, embora eles também tenham
encontrado resistência por parte dos órgãos públicos de financiamento, que
primavam por um monumento nos moldes tradicionais. Assim, tomados dos
valores do monumento histórico-artístico, proposto por Riegl, esses monumentos
visavam (e visam) manter viva a memória para as gerações vindouras, mantendo
a obra um valor artístico e histórico. Assim, de modo geral, podemos afirmar que
os monumentos públicos relacionam-se diretamente a jornadas individuais ou
coletivas que se tornam testemunhos da construção da identidade coletiva.
O inicio do percurso estético-histórico que propomos, instaura-se no contexto
da nova República Portuguesa (1910) e na perspectiva ideológica de recriar uma
nova imagem de nação pautada em heróis pré-monárquicos ou militares, inspirados em uma perspectiva republicana que buscava consolidar a nova ordem
proposta. Esse grupo inicial representa um sistema de pensamento clássico e
conservador na escultura portuguesa, caracterizado por uma ideia de mimese, uma
estatuária de representação idealizada da figura e da própria ideia de sacrifício
em nome da nação. Essa ordem coaduna valores e propósitos do Estado Novo, e
expressa uma excessiva tendência nacionalista que permanecerá até 1974.

SOLDADO
DESCONHECIDO

VIRIATO

PAINEL VIRIATO

herói estava na posição intermediária entre os deuses e os homens,
sendo, em geral, filho de um Deus com uma mortal ou vice-versa.
Portanto, o herói tinha dimensão semidivina.5

Assim, o herói é alguém tido como sobre-humano, que é capaz de se sacrificar em prol do benefício coletivo, do bem-estar comum. Para tal, é necessário
que haja uma identificação entre esse arquétipo e a sociedade que o abriga. Tal
identificação é fundamental na tradição escultórica clássica via a mimese, e se
materializa em uma representação do real como real – que se configura como
um forte elemento de espelhamento e identificação coletiva. Entretanto, na
escultura contemporânea, essa mimese cede lugar para a abstração e para o
simbolismo, para o conceito, para a apresentação mais que para a representação – e o espelhamento e identificação se dão mais pelo conceito/ideia do fato
que pela forma personificada do sujeito.
O circuito aqui proposto evidencia esse percurso da escultura portuguesa e
de seus modos de representação do arquétipo do herói. Além do mais, as obras
escolhidas revelam que o valor estético do monumento em Viseu sofreu uma
radical transformação nas décadas finais do século XX, acompanhando uma
tendência de internacionalização da escultura lusitana e resultando em obras
que mantêm o valor histórico, mas que revisitam os conceitos e valores estéticos
do monumento contemporâneo.
5 VALLE, Cléa Fernandes Ramos e TELLES, Verônica. O MITO DO CONCEITO DE HERÓI. Disponível em: www.revistadoisat.com.br/pdf/Clea%20Veronica%20Mito%20Heroi.pdf. Acedido em
13/02/2020.
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Fig. 2 [Esq.]
Aos Mortos da
Grande Guerra
(Anjos Teixeira,
1928).
Fig. 3 [Dir.]
Viriato, de
Monumento a
Viriato(Mariano
Benlure, 1940).
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O monumento “Aos Mortos da Grande Guerra do Conselho de Viseu” (Figura
2) é um bom exemplo dessa estética nacionalista portuguesa. O objeto é uma
figura de vulto completa, uma estátua no sentido clássico do termo, erguido
sobre um pedestal; é uma figura realista que se ergue semelhante a todos.
Humano como quem observa, mas este sujeito se deu pela pátria, sacrificou a si
pelo bem comum. Não representa a si mesmo, mas a todos aqueles que deram
sua vida nas trincheiras da Grande Guerra, heróis de Viseu para que o tempo não
esqueça de sua força. Não é uma ode à força do sujeito que lutou, mas ao que ele
representa: a força portuguesa. Homens anônimos representados por um semelhante. Vale salientar que a própria placa no pedestal, indica uma coletividade
que buscava construir um futuro para o projeto de governo que se instaurara.
A segunda obra segue o mesmo princípio, embora retome a própria origem
da nação portuguesa: o sobre humano capaz de se dar por esse desejo coletivo
de nação. Viriato (Figura 3) é um grupo escultórico de vulto, agregado em torno
de uma mesma base e de um mesmo tema: a batalha em defesa da Lusitânia.
É também um monumento tradicional, erguido em 1940 seguindo os cânones
da escultura memorial tradicional. É composta por uma figura central, o herói,
sobre um pedestal e ladeado por figuras secundárias escondidas, protegidas sob
a figura heróica de Viriato; todos esculpidos dentro dos padrões do classicismo.
Viriato se apresenta como o arauto de uma nação em formação; fala da dignidade e dos valores nacionais ancorados muito antes da formação do próprio
estado português. Bravo, ele não se esconde por trás do monte; ao contrário
dos demais, ergue-se à frente e acima; segue de peito aberto para enfrentar o
inimigo. A imagem do sacrifício sem medo da morte, entrega-se por uma nação
viável. Não teme a morte, pois
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em construção. Viriato é elevado a símbolo memorialístico e social, a própria
imagem de Viseu, seu berço natal, antes dos reis, numa luta republicana com
Roma. Formalmente esse grupo escultórico não seria diferente, pois a estética
tradicional e conservadora vigorava fortemente em Portugal até o final do
Governo de Salazar, espelhando o próprio afastamento da arte portuguesa de
um possível diálogo com os países do seu entorno. Assim, segundo Silva Teixeira,
pode-se afirmar que “[...] a Escultura Portuguesa do Século XX sofreu o embate
tardio das transformações que ocorreram noutros lugares com os quais o país
foi mantendo algum vínculo cultural”.7
Tal processo político resultou em um isolamento social e cultural que somente
encontrou outros caminhos depois da Revolução dos Cravos, que para além das
questões políticas, vai representar uma reentrada da arte portuguesa nos debates
contemporâneos internacionais. Somente então, parece que a representação do
herói parece abandonar a mimese e se colocar em novos caminhos.
O ESVAZIAMENTO DA REPRESENTAÇÃO:
NOVOS CAMINHOS DA ARTE PÚBLICA PORTUGUESA

Viriato (1940) é o retrato da nação portuguesa que se consolidava com o
Estado Novo; fala de um passado glorioso que se projetou como futuro palpável
com a nação portuguesa, embora presa em um regime ditatorial. O grupo
escultórico é, sobretudo, a imagem personificada dos valores desse estado

O segundo conjunto escultórico que propomos neste percurso, nos conduz
aos novos caminhos da escultura pública portuguesa. Podemos considerar que o
papel da obra D. Sebastião (1973) de João Cutileiro teve um papel extremamente
pertinente nessa transformação, com impacto em todo o país. O Rei Menino
de Cutileiro formalmente desconsidera a tradição escultórica e o tratamento
clássico da pedra. Cutileiro revela o talhe de uma superfície rude, grotesca nos
traços e simbolicamente muito forte. Sua técnica de fragmentação e encaixes
revelam um rei que parece um títere nas mãos dos que o controlavam. O Rei
Menino de Cutileiro não é a imagem de um herói, mas de um menino com medos
de sua idade, dividido entre as obrigações reais e os desejos infantis. Brevemente, podemos considerar que Cutileiro introduz não apenas um novo modo
de apresentar a pedra esculpida, mas principalmente instaura o abandono da
mimese e a evidência de valores conceituais e simbólicos na escultura pública.
Parece não mais interessar a representação do real como real idealizado, mas
expor a materialidade física da pedra e apontar caminhos para a abstração do
tema. O valor simbólico do mito/herói se coloca mais importante e instaura-se
como um novo elemento aglutinador do coletivo. O espelhamento não é mais

6 Ramos Valle, C.F; Telles, V. “O Mito do Conceito de Herói”. In Revista Eletrônica do ISAT. Rio
de Janeiro, p.4. Disponível em: http://www.revistadoisat.com.br/pdf/Clea%20Veronica%20
Mito%20Heroi.pdf. Acedido em 27/01/2020.

7 SILVA TEIXEIRA, José Manuel (2008). Escultura Pública em Portugal – Monumentos, Heróis e
Mitos (séc. XX). Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. (Tese de doutorado) Orientador
por António Matos; p. 10. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/661/2/18258_
ulsd_re349_0_Indice_e_Introducao.pdf. Acedido em 05/02/2020.

[...] O confronto com a morte é outra característica deste arquétipo. A
morte pode ser física ou simbólica, mas está presente. Na maior parte
dos casos o herói se depara com a morte eminente e triunfa sobre ela;
quando morre, se torna um mártir, quando renasce a partir de sua
própria destruição, o herói triunfa do mesmo jeito.6
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pela identificação mimética, mas pelo compartilhamento do valor abstrato e
simbólico do tema histórico. Segundo José Manuel da Silva Teixeira, ainda na
década de 1980, a escultura portuguesa revelou marcas de uma aproximação
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tiva ou a práticas de representação. A forma é geometricamente simplificada. A
figura em si, do herói, desaparece.
Essa porta ergue-se como um bloco, desprende-se do pedestal, não há mais
representação mimética. A talha expõe a mão que a corta. Somente o tema, e a
ideia de Arco do Triunfo lembram o feito. O objeto caminha para a abstração,
desprendendo-se do conservadorismo da escultura pública portuguesa que
reina até os anos de 1970. Não que esta tenha sido esquecida, mas abriu-se
caminho para o diálogo com uma estética mais contemporânea, em que o tema é
interpretado e apresentado para além da talha que imita o real. O tema se reduz
na forma; e nela, ganha sua amplitude visual.

Fig. 4a e 4b
Porta de Viriato
(Manuel Patinha,
2000).

[...] A partir da ‘redução’ moderna a escultura transformou-se essencialmente em tão exclusivamente visual como a pintura. [...] qualquer
imagem reconhecível está tentada pela ilusão e a escultura moderna
iniciou também um longo caminho para a abstracção. [...] a nova escultura de construção começa a apresentar-se como a arte visual mais
representativa, quando não a mais fértil do nosso tempo.9

com uma estética internacional mais contemporânea8, o que vai se concretizar
ao longo do final do século XX e inicio do século XXI.
É nesse sentido que seguimos nosso percurso pelo conjunto selecionado
neste texto. Nossa rota física pela esquerda do mapa, deixamos o Monumento
aos Mortos da Grande Guerra e seguimos novamente para a lembrança de
Viriato. Agora não mais na representação mimética do herói, mas na representação simbólica do mito. A Porta de Viriato (2000) é uma obra que abandona a
representação do herói ou apresenta seus feitos. A obra segue o imaginário dos
Arcos do Triunfo, mas sua constituição formal ou conceitual, segue o estilo rude
de Cutileiro, as marcas dos cortes da pedra não são ocultadas num cinzelamento
delicado. A textura do objeto revela a rudeza da pedra e a brutalidade do gesto
escultórico, ou mesmo das dores da extração da pedra (Figura 4a e 4b). A imagem
apresentada não é mais literal, ela se transforma e revela um pouco da estrutura
monolítica da própria pedra. São os novos ventos da escultura contemporânea,
um caminho para a abstração. Não se limita a informações derivadas da narra8

SILVA TEIXEIRA, José Manuel. Idem. p. 13

Esse caminho para a abstração na representação da figura do herói vai
encontrar seu ápice no conjunto escultórico em homenagem aos combatentes
das guerras de ultramar. Definitivamente, a simplificação, o esvaziamento da
mimesi e o afastamento da representação se materializam formal e simbolicamente em uma obra em que o tema importa mais que o sujeito. Ele, o herói,
ou os heróis de ultramar, os combatentes das últimas batalhas com as colônias
africanas que buscavam sua liberdade são interpretados pelo artista. O imaginário, o simbólico e o real se entrecruzam nessa obra que definitivamente ocupa
o espaço público como uma instalação.
Fig. 5a e 5b
Aos Combatentes
do Ultramar
(António Mata,
2001).

9 REMESAR, Antoni (1997). Citando Greenberg em Para una Teoría del Arte Público: proyectos y
linguajes escultóricos. (Memoria para el concurso de cátedra). S/l, 1997, p. 162.
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Abandona a escultura monolítica e ganha corpo tomando o espaço circundante como matéria edificante. Aos Combatentes do Ultramar (2001) vai
dialogar com os conceitos de escultura no campo expandido. Opera-se nas relações entre arte e esfera pública. Vistas de um lado (figura 5a), seus elementos
podem remeter ao abstrato corpo geométrico de homens que, como grades,
protegem um mundo interno (a esfera); mas visto pelo outro lado, circulando-se o objeto, a esfera (figura 5b) constrói-se como o centro de uma rosa dos
ventos, indica caminhos da navegação e de um mundo que segue seu caminho.
Promete a liberdade dos que singram os mares. A batalha pela liberdade das
ex-colônias iça as velas dessa bravura heróica: a bravura dos que lutaram pela
integridade da nação é interpretada numa flexão de memória e futuro. Diálogo
da derrota e da vitória.
A obra dialoga consigo mesma e com o mundo. Seu discurso estético trafega
entre o cultural e a estrutura social, entre arte e política. Entre o político e o
estético. Entre o público e o interesse público. O espaço público é tomado. A
paisagem se transforma também em matéria escultórica e em escultor. A natureza molda as formas com luzes e sobras do tempo que passa. O tempo segue
seu percurso, não domado, porque não se trata mais de dominar a matéria; nem
capturado num instantâneo idealizado do passado que o futuro deverá ver para
lembrar-se. Ela deixa-se falar. A obra é paisagem, é cidade. A obra é pura poesia,
muito mais que uma escultura abstrata. É sobretudo arte na esfera pública. Seus
efeitos de sentido não são espontâneos, são pensados no campo ampliado das
relações entre arte e cidade. Instaurada no cruzamento de vias, no entreposto de
campinhos que se cruzam. Um entrecruzamento de vias. Fala ao mesmo tempo
de toda a tradição portuguesa de abrir caminhos nos mares. Descobrir mundo.
Superar a si mesmo.
Mas, os mapas nos levam de volta ao início. Aliás, foram feitos para garantir
isto. Seja como o barbante no labirinto mitológico; ou como as migas de pão na
mata... O objetivo deles é não nos deixar perder e garantir que possamos voltar
ao porto de onde saímos. Esse percurso termina na Cava de Viriato, onde tudo
começou e para onde tudo caminha nesse mar navegável da memória heróica
de Viseu. Voltamos ao Mural a Viriato (2011), de Gilberto Leal, em colaboração
com a azulejaria Maranatha. Terminamos onde começamos. A tradição das
linhas azuis em lajes brancas nos recorda que tudo se inicia e acaba em Viriato.
O primeiro herói. A cidade rege-se por sobreposição de histórias e memórias
que sinalizam com práticas sociais e culturais os caminhos que garantem que
seus navegantes tenham nela um porto seguro.
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AOS QUE MORRERAM POR UM PAÍS LIVRE:
CONTRAPONTOS NO ATLÂNTICO SUL (EIXO V)

Em 2018, iniciamos uma parceria que nos remete a portulanos que conduziram os descobrimentos portugueses. Seguindo uma rota para novos portos
no Atlântico Sul, o Projecto Património desembarcou em Vitória, uma cidade
costeira no Brasil, no Distrito do Espírito Santo – aliás, vale dizer, que é o único
distrito no Brasil que permaneceu com o nome dado pelos portugueses quando
do sistema das capitanias hereditárias nas terras a leste do Tratado de Tordesilhas, em 1534, definindo um novo território português na chamada América
Portuguesa. Isto nos une ainda mais.
Por meio do sítio eletrônico Neo-topografia Gráfica e Descritiva de Monumentos e Memoriais Viseenses, um grupo de pesquisadores brasileiros se reuniu
aos pesquisadores do Projecto Património, cuja fase inicial tem seu foco na
Cidade de Viseu. Esta parceria com pesquisadores do Atlântico Sul está permitindo a reflexão das recorrências entre o pensamento português e o brasileiro
sobre esse campo profícuo que é a Arte Pública, corroborando para o principio
do compartilhamento na construção de uma reflexão teórica das obras de
intervenção urbana para além do pensamento e das reflexões anglo-saxônicas
que ainda imperam neste campo. Deste modo, buscamos em 2019 iniciar um
processo de compartilhamento da produção de intervenções não perenes na
cidade de Vitória, criando uma aba de navegação no sítio Neo-topografia, intitulado “Eixo V”, e ampliamos a visibilidade dessa cooperação luso-brasileira com
outros pesquisadores na América Latina.
A oportunidade deste texto me permitiu fazer as primeiras articulações
entre a produção em Viseu e seu possíveis similares em Vitória. Assim, exigiu-me
rever os monumentos e traçar trajetos de navegação local em torno do tema
deste texto: o herói de guerra.
Observamos que, embora Vitória seja uma cidade antiga para os termos
temporais brasileiros (fundada em 1551, uma das mais antigas do Brasil), pouco
se tem de produção escultórica seja ela nos espaços públicos ou não, excetuando-se alguns monumentos arquitetônicos religiosos que datam dos primeiros
anos da colonização, alguns hoje existindo apenas em ruínas. A história da
estatuária capixaba somente vai se estabelecer no início do século XX, com o
processo de desenvolvimento econômico e cultural do Distrito do Espírito
Santo. Vale destacar que, mesmo a produção da estatuária religiosa é basicamente importada de Portugal pelas ordens religiosas ou por ricos proprietários
rurais, não sendo registrados escultores no Espírito Santo antes do século XX.
Assim, para nos aproximar do nosso tema, o objeto mais antigo tem datação do
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período inicial dos anos de 1900.
Recortamos, para estas considerações as obras: Monumento a Domingos
Martins (1917); Monumento ao Expedicionário (1951); Araribóia (1960); e Pessoas
Imprescindíveis (2012). Todas estas obras estão localizadas no centro antigo da
cidade, num roteiro que leva da entrada da Baía de Vitória, onde se localiza o
Araribóia, sobe-se para colina onde se localiza o Palácio do Governo (antiga
sede da residência e do colégio jesuíta da colonização), descendo para a Praça
Costa Pereira, novamente na baixa da cidade, próximo ao mar. Historicamente,
a ordem desses monumentos, nesse trajeto idealizado aqui, não espelha sua
atuação histórica, mas estão todos relacionados à ideia de conquista e libertação
do território e às jornadas de heróis. Araribóia (1960), rememora o índio (que
ajudou na ocupação segura da costa brasileira, tendo um papel fundamental na
pacificação do Rio de Janeiro e Espírito Santo e na expulsão dos holandeses da
costa sul brasileira, sendo, portanto, um herói da colonização (Figura 6).
O segundo herói temporal é a homenagem a Domingos Martins (1917), um
filho do Espírito Santo que foi líder de uma revolta nacional em 1817 que visava a
independência da região norte do Brasil do domínio da Coroa Portuguesa, sendo
considerado um dos grandes homens a se entregar à morte para a construção
de uma nação independente (Figura 7). Os outros dois monumentos se referem
a heróis do século XX. Nosso terceiro mártir coletivo é tão anônimo quanto os
homenageados no monumento Aos Mortos da Grande Guerra (Viseu), sendo uma
homenagem aos combatentes locais da II Grande Guerra, uma homenagem a um
coletivo espírito de entrega para garantir a liberdade da nação. O Monumento
aos Expedicionários (1951) relembra a participação dos capixabas10 mortos na II
Guerra, em campanha em Monte Castelo, na Itália (Figura 8).
O último monumento deste percurso heróico da memória capixaba, termina
na parte baixa do centro de Vitória. É uma obra esteticamente muito distinta
das suas precursoras. De cunho mais contemporâneo, como aquelas de Viseu,
também do século XXI (Figuras 4 e 5). Pessoas Imprescindíveis (2012) é uma
homenagem aos mortos e desaparecidos políticos durante a Ditadura Militar
no Brasil, 1964-1982, relembrando aqueles que foram vítimas das atrocidades
típicas dos regimes ditatoriais (Figura 9), os quais tanto portugueses quanto
brasileiros conhecem bem seu impacto na liberdade e na cultura nacionais.
		
Como pode ser percebido nas imagens acima, a tradição escultórica brasileira, em especial no distrito do Espírito Santo não se difere da estética portu10

Capixaba é o nome dados aos brasileiros que nasceram no Distrito do Espírito Santo.
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Fig. 6 [Esq.]
Araribóia(Carlo
Crepas, 1960).
Fig.7 [Dir.]
Domingos Martis
(C. Lima, 1917).

Fig. 8 [Esq.]
Aos
expedicionários
(L. Lima, 1951).
Fig. 9 [Dir.]
Pessoas
Imprescindíveis
(Cristina
Posobon, 2012).

Fonte
Banco de Dados
do Leena/UFES

guesa anterior ao final do século XX. As obras anteriores ao ano de 2000 seguem
a tradição escultórica clássica, centrada na mimese e numa europeização da
imagem (ver o caso de Araribóia); seguem a lógica do pedestal sobre o qual o
mártir se coloca ao seu destino inevitável. Também semelhante ao caso viseense,
somente na obra de 2012 iremos ver uma simbolização e apresentação do tema,
em detrimento de uma perspectiva representativa e didática.
Temos mais em comum, Viseu e Vitória, que imaginávamos. Novos trabalhos
apontarão outras convergências.
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Três apontamentos
sobre a estatuária
pública viseense
Ruben Marques

É PRECISO VER...

Quantos de nós já passámos no Jardim de Santa Cristina, em pleno coração
da cidade de Viseu e, perante a imagem do bispo Alves Martins, tivemos a preocupação de abrandar o passo no sentido de ler todas as inscrições que surgem
no pedestal? Suspeito que o número de respostas positivas seja bastante reduzido... Mas tentemos outra pergunta: quantas vezes já nos teremos cruzado com
o memorial dedicado aos Mortos da Grande Guerra, ou até mesmo estacionado
o carro atrás dele, sem nunca termos tido a curiosidade de saber quem foi o seu
escultor ou a data de inauguração? Pois é, este é um dos grandes problemas que
a estatuária urbana enfrenta: ela está lá, mas a maioria das pessoas nunca chega
realmente a vê-la.
Durante muito tempo, eu próprio não senti qualquer interesse particular
pelos elementos de arte pública que se escondiam nas praças e jardins da cidade
onde sempre vivera. Não era capaz de compreender a sua importância histórica,
interpretar a sua mensagem simbólica ou avaliar a sua riqueza artística. Afetado
por uma terrível miopia patrimonial, eu achava que estátua alguma merecia
outro comentário que excedesse os simples adjetivos de “bonita” ou “feia”.
Felizmente, em 2003, a minha perceção em relação à estatuária mudou
por completo. O motivo dessa mudança, por mais bizarro que possa parecer,
residiu num evento militar que estava a decorrer a mais de 5 mil quilómetros
de distância. Passo a explicar: a súbita curiosidade pelo tema, depois de tantos
anos de desinteresse, nasceu com o visionamento daquelas imagens, incansavelmente repetidas nas televisões e nos jornais, dos soldados norte-americanos
a entrar em Bagdade e a derrubar uma estátua de Saddam Hussein, com a total
conivência de um grupo de civis iraquianos, que não perdeu a oportunidade de
gritar palavras de ordem, de pontapear a efígie do ditador, de lhe arremessar
pedras ou desferir golpes de martelo.
Naquele momento tão singular da Guerra do Iraque, o foco da atenção
desviou-se dos bombardeamentos aéreos, da movimentação dos blindados e da

96

NEO-TOPOGRAFIA GRÁFICA E DESCRITIVA DE MONUMENTOS E MEMORIAIS VISEENSES

contagem dos cadáveres. Naquele momento tão singular, todos os olhares estavam
direcionados para uma simples escultura de metal, uma obra que não era sequer
particularmente original ou dotada de brilhantismo artístico, mas que agora se
assumia com tamanho valor simbólico e propagandístico que - sozinha - conseguia personificar a queda de um regime político e os anseios de uma população.
Numa espécie de epifania pessoal, a destruição daquela estátua em Bagdade
provocou em mim a necessidade de percorrer as ruas da cidade de Viseu e de
procurar com atenção todos os exemplares de arte pública dispersos pela malha
urbana. Desta vez, levava a máquina fotográfica na mão e o conselho de José
Saramago em mente: «Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.»1 E as surpresas
não demoraram a aparecer...
O primeiro aspeto a causar espanto prendeu-se com o número efetivo de
obras escultóricas que povoam o âmago da cidade. De facto, e ao contrário do
que é comum dizer-se por distração ou ignorância, Viseu não oferece apenas
moradia às estátuas do rei D. Duarte, do infante D. Henrique e do guerreiro
Viriato. A realidade é bem diferente e cifra-se num total de duas dezenas de
obras, nem sempre com o mesmo carisma ou imponência (é verdade), mas todas
elas guardando em si um pedaço crucial da nossa identidade coletiva.
Outra conclusão interessante passou pela identificação dos “heróis” que
a cidade, ao longo da sua história, escolheu homenagear. Existem monarcas,
estadistas, escritores, arqueólogos, atletas, benfeitores e figuras religiosas.
Existem personagens do século XX e outras do período medieval. Existem nomes
sobejamente conhecidos, como é o caso de Francisco Sá Carneiro, e outros tão
pouco familiares que apenas a presença de uma estátua impede o seu total
esquecimento por parte dos viseenses. Sobre este último ponto, pensemos
em dois exemplos muito concretos. Não fosse o busto do historiador João de
Barros (erguido no Parque da Cidade) ou a imagem de Maria do Céu da Silva
Mendes (presente no Bairro da Misericórdia) e ainda menos pessoas saberiam
hoje quem são estas personalidades ou qual a sua ligação a Viseu. Conforme
escreveram as investigadoras Rute Fontinha e Elsa Pereira, a estatuária não
serve apenas para embelezar espaços públicos e edifícios, mas também para
preservar «a memória de factos e figuras históricas (...), servindo de ponte entre

1 Saramago, José (1995). Ensaio sobre a cegueira [online]. Disponível em: https://drive.google.
com/file/d/1Bs5XgG4ahKXDj87RT-x37gCA9J3dPcAC/view. Acedido em 09/02/2020.
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o passado e o presente.»2
Um terceiro aspeto que me impressionou sobremaneira foi a quantidade
de estórias desconhecidas - e, por vezes, até bizarras - que cada uma daquelas
esculturas figurativas acumulou durante a sua existência. Da próxima vez que o
leitor decidir fazer um passeio pela mata do Fontelo, não deixe de observar com
atenção a loba solitária que está pousada sobre uns penedos de granito atrás da
capela de S. Jerónimo. Sabia que aquela figura zoomórfica fora idealizada pelo
escultor Mariano Benlliure para acompanhar a estátua de Viriato e simbolizar o
Império Romano? E relativamente ao busto do poeta Luís Vaz de Camões: recorda-se em quantos sítios diferentes já esteve esta obra exposta? Infelizmente,
não temos aqui tempo nem espaço para partilhar todas as curiosidades, mas há
uma última que não resisto a mencionar. Segundo os relatos que nos chegaram,
durante a montagem da estátua de António Alves Martins, um acidente com o
guindaste provocou a queda da imagem e a deformação do metal (sobretudo
na zona do peito), colocando em sério risco a data de inauguração. Sem haver
tempo para voltar a refundi-la, optou-se por uma solução pragmática, original
e assaz arrojada: «serrar a cabeça, desamolgar o peito e voltar a soldar.»3 Quem
diria que o bispo, depois de todas as atribulações sofridas durante a vida, haveria
de conhecer ainda uma decapitação?!?
É PRECISO COMPREENDER...

Penso ter ficado claro, no texto das páginas anteriores, que embora a população viseense se mostre recetiva às propostas de arte pública, continua sem
compreender nem valorizar as suas reais potencialidades. Aos olhos da maioria,
essas obras não passam de meros objetos de mobiliário urbano, eventualmente
dotadas de algum valor estético, mas quase nunca entendidas como portadoras de
uma mensagem histórica ou de um significado cultural. Trata-se de um problema
sério, mas cujos contornos se agravam bastante quando constatamos que igual
desatenção se volta a verificar no seio da comunidade científica e académica.
Até há pouco tempo (e, por pouco tempo, referimo-nos à viragem do milénio),
o tema da estatuária urbana em Portugal recebeu da historiografia da arte uma
atenção marginal, não colhendo também melhor recetividade junto dos currí2 Fontinha, Rute; Pereira, Elsa (2016). Corrosão e conservação de estatuária em ligas de cobre
[online]. Lisboa, LNEC, 2016, p. 1. Último acesso: 2-2-2020. Disponível em: http://repositorio.lnec.
pt:8080/jspui/bitstream/123456789/1008821/2/73_139_Patrima2016-artigo.pdf. Acedido em
02/02/2020.
3 Cruz, Júlio (2008). D. António Alves Martins: bispo de Viseu e defensor do reino. Viseu: Tipografia
Beira Alta, p. 106.
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culos escolares do ensino básico e secundário. Na sua tese de doutoramento,
João Filipe Vieira fez questão de sublinhar este imbróglio e de afirmar, de um
modo muito perentório, que a maioria das estátuas em solo português continua
sem estar referenciada ou tratada nos estudos publicados. E acrescentou: «Não
há legislação para sua classificação e protecção como existe para o património
arquitectónico; não há contagens, não há estatísticas acerca deste património
como um todo.»4 Como explicar esta situação?
Uma justificação para este desapreço pode estar relacionada com a ausência
do fator “antiguidade”. Sendo certo que a maioria das estátuas foi produzida já
no decorrer dos séculos XX e XXI, é provável que os investigadores não sintam o
mesmo entusiasmo ou o mesmo sentido de urgência que outros períodos históricos costumam suscitar. Em muitos aspetos, é uma realidade semelhante à do
património industrial, também ele negligenciado até finais da centúria anterior.
Por outro lado, a arte pública sempre conviveu com o estigma de existir fora
dos lugares habitualmente revestidos de prestígio cultural, tais como museus,
galerias e fundações. Esse estigma, que acabou por se traduzir na manutenção
de um estatuto de menoridade, foi ainda alimentado pela questão do mercado
da arte! Uma vez que estas peças não costumam entrar no circuito comercial
nem estão presentes nos grandes leilões, recebem pouca atenção por parte dos
media e suscitam um interesse reduzido dos colecionadores privados.
Por último, e como José Pedro Regatão procurou esclarecer, Portugal «não
teve uma grande tradição na construção de monumentos»5 deste tipo, pelo
menos em comparação com outros países da Europa, sendo por isso compreensível o menor fulgor investigativo. É um argumento válido, mas que outros estudiosos preferem abordar de uma perspetiva diferente. José Guilherme Abreu,
por exemplo, em vez de se focar na hipotética quantidade e/ou qualidade das
obras produzidas em território nacional, opta por afirmar que o maior problema
da estatuária urbana reside no facto de ser «detentora de uma pesada e ingrata
herança», fruto da utilização que o Estado Novo lhe conferiu como «meio de
encenação de concepções autoritárias de Poder, veiculando iconografias e
retóricas totalitárias de Nação e de Ordem»6.
4 Vieira, João Filipe do Carmo (2009). Dispositivos de identidade na estatuária urbana europeia
[tese de doutoramento]. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, p. 34.
5 Regatão, José Pedro (2007). Arte pública e os novos desafios das intervenções no espaço urbano.
Lisboa: Bond, p. 40.
6 Abreu, José Guilherme Ribeiro Pinto de (2006). Escultura pública e monumentalidade em
Portugal (1948-1998). Estudo transdisciplinar de História da Arte e Fenomenologia Genética [tese
de doutoramento]. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, p. 6-7.
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O diagnóstico está feito, mas nem por isso os sintomas da maleita deixam de
se fazer sentir. Retomando, uma vez mais, o caso específico de Viseu, sabemos
bem que persiste uma enorme carência de bibliografia sobre o assunto e que,
mesmo os investigadores mais conceituados e prolíficos, teimam em permanecer afastados deste campo de pesquisa, com todas as consequências negativas que isso acarreta consigo. É claro que existem exceções. O livro “Aquilino
Ribeiro: homenagem singular”7 reúne, nas suas páginas, um manancial de informação muito interessante sobre uma das mais recentes estátuas erguidas em
Viseu. Mas repito, esta é uma exceção!
Alberto Correia, um dos grandes historiadores locais a viver e a trabalhar na
capital da Beira Alta, parece justificar esta situação de aparente desleixo investigativo com o argumento de que «Viseu foi sempre uma terra de pintores. Não
foi berço de escultores.» Além disso, os «escultores vieram tarde para a praça
pública», sendo que apenas no século XX a «cidade começou a povoar-se de
esculturas autonomamente vivendo ao ar livre, as quais ora se levantavam para
aformosear um espaço, praça ou jardim, ora para glorificar um herói ou ainda
para reconhecer o mérito de um homem e a sua grandeza.»8
Seja como for, a verdade é que continuamos a saber muito pouco sobre o
nosso património escultórico e esta circunstância, mais cedo ou mais tarde,
acaba por se refletir em comportamentos negligentes e/ou dolosos. António
Vicente de Figueiredo escreveu a seguinte observação a propósito de Viseu: «as
obras de arte no espaço público urbano constituem valioso património municipal e deverão, por isso ser merecedoras do maior respeito (...). Mas são cada
vez mais frequentes as agressões às obras de arte, que vão desde o roubo da
espada de Viriato ao derrame de ácido sobre a estátua de Aquilino Ribeiro ou
à destruição das letras do pedestal onde se ergue o busto de João de Barros»9.
Resta-nos concluir que existe um longo caminho a percorrer, ao nível do
inventário, do estudo das fontes documentais, da compreensão, do enquadramento estilístico e da valorização dos exemplares de estatuária pública
viseense. Além disso, num contexto em que a cultura e o património se
assumem como fatores de desenvolvimento sustentável cada vez mais importantes, parece ser inequívoco de que este é o momento certo para trazer a
arte pública (e, dentro dela, a estatuária) para o centro do debate. Um debate
7 Correia, Alberto (2013). Aquilino Ribeiro: homenagem singular. Viseu: Câmara Municipal de
Viseu e Centro de Estudos Aquilino Ribeiro.
8 Correia, Alberto (1989). Cidades e vilas de Portugal: Viseu. Lisboa, Editorial Presença, p. 59-60.
9 FIGUEIREDO, António Vicente de (2017). Viseu: S. José. História, memória e património. Viseu:
Freguesia de Viseu, p. 250.
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que valorize essas obras enquanto instrumentos de pedagogia, de lazer e de
turismo; enquanto catalisadores da vida social e peças centrais no esforço de
requalificação dos espaços citadinos.
É PRECISO ESTUDAR...

O projeto que esteve na origem deste livro e que assumiu a designação de
“Neo-Topografia Gráfica e Descritiva de Monumentos e Memoriais Viseenses”,
começou por exigir a criação de uma base de dados, onde cada obra de arte
pública pudesse constar e receber uma ficha de identificação. O trabalho foi
exigente, mas a recompensa também: terminada a elaboração das fichas, foi
possível cruzar a informação e construir um pequeno estudo global/comparativo sobre a coleção de estatuária existente no contexto urbano de Viseu.
Ainda que este não seja o lugar apropriado para a partilha integral desse
estudo, existem alguns dados e conclusões que podemos facilmente mencionar,
dando assim consistência e coerência ao mote deste terceiro capítulo - o tal que
refere a importância de estudar!
Procurando privilegiar a simplicidade e a economia de espaço, optou-se por
sintetizar o texto em torno de alguns critérios bem definidos, tais como sejam os
da cronologia, da localização espacial, dos autores e das características técnico-estilísticas. Vejamos cada um deles...
Começando pela cronologia, há que registar a ausência de qualquer obra
anterior ao século XX. A mais antiga prende-se com o monumento de homenagem ao bispo Alves Martins e corresponde ao ano de 1911, ou seja, ao período
inicial da 1.ª República em Portugal. Numa fase de tão conturbadas decisões
políticas e religiosas, não é de desvalorizar que os habitantes desta cidade
tenham decidido imortalizar uma figura que tanto se havia destacado em ambos
os campos (como estadista e como clérigo). Entretanto, apenas dois anos depois,
assiste-se ao descerramento do busto de Camões, na sua morada original, junto
à catedral. Mais tarde, já após o golpe militar encabeçado pelo general Gomes da
Costa, podemos mencionar a realização da estátua de homenagem aos mortos
da Grande Guerra, cuja inauguração aconteceu em 1928 e integrou a celebração
dos primeiros dez anos decorridos após o armistício.
Seguiu-se o longo período do Estado Novo, no qual se confirmou a encomenda
e o aparecimento de mais algumas obras em Viseu. Duas surgiram exatamente no
mesmo ano: referimo-nos ao “Monumento a Viriato” e a “O Melhor Sono da Nossa
Vida”, ambas inauguradas em 1940 e perfeitamente enquadradas com o programa
ideológico do governo liderado por Salazar (celebrar as origens gloriosas do povo
português, por um lado, e os valores da família tradicional, por outro). Quinze anos
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depois, eis que ganha vida um empreendimento há muito desejado pelos viseenses:
a celebração do único rei que, segundo a historiografia da época, havia nascido
em Viseu. Esta efígie de D. Duarte, contudo, não deve ser analisada sem a devida
ligação à estátua do infante D. Henrique, cujo aparecimento não haveria de tardar.
Ao longo das décadas de 60 e 70 assistimos a mais algumas inaugurações, mas
todas elas correspondendo a obras de menor envergadura, como é o caso dos
bustos de Maria do Céu, de João de Barros ou de Almeida Moreira.
Finalmente, entramos no período cronológico do pós-25 de abril e observamos a criação - entre outros - dos bronzes de homenagem a São Mateus, a Sá
Carneiro, a Frei Rodrigo de Jesus, a José Coelho e ao escritor Aquilino Ribeiro.
A mais recente criação escultórica da cidade, erguida já em 2014, é aquela que
presta tributo ao monarca conquistador, D. Afonso Henriques.
Concluída esta brevíssima análise cronológica, passemos agora à localização
espacial. De uma forma global, são os jardins, as praças, as vias pedonais e as
rotundas que constituem os locais de acolhimento habituais para os elementos
de estatuária viseense. Destes, a categoria mais expressiva é precisamente a
primeira - os jardins - um facto que não chega a surpreender tendo em conta a
grande quantidade de espaços verdes que existem no perímetro urbano, fazendo
jus ao slogan de Viseu como “cidade jardim”.
A utilização de imagens escultóricas como forma de ornamentar parques e
jardins, sejam eles públicos ou privados, é uma prática muito antiga e simples
de compreender. Existe, por assim dizer, uma ligação simbiótica, na qual o
espaço beneficia com a presença de um elemento artístico, que o enriquece e
lhe oferece personalidade, ao mesmo tempo que a estátua usufrui de um enquadramento paisagístico mais atraente, sugestivo e sem ruído visual (já que liberto
de trânsito e de grandes edifícios em redor). Se fosse necessário utilizar um caso
concreto para expressar a força desta simbiose, bastaria pensar no Jardim das
Mães, assim batizado graças à obra do escultor José de Oliveira Ferreira.
As praças e as vias pedonais também servem de abrigo a um conjunto significativo de estátuas, ainda que nem sempre com o mesmo sucesso. A mais recente
imagem de Aquilino Ribeiro, por exemplo, pela sua inegável qualidade artística
mas também por ter sido implantada numa avenida de grande afluência (a Rua
Formosa, junto à entrada principal do Mercado 2 de Maio), ganhou rapidamente
o estatuto de ícone turístico-cultural. Novos e velhos, locais ou forasteiros, todos
querem tirar uma selfie com o romancista, ainda que muitas vezes não saibam o
seu nome ou nunca tenham sentido vontade de ler um livro seu. Por sua vez, no
extremo oposto da balança, podemos assinalar a obra dedicada a Frei Rodrigo
de Jesus. A sua localização numa zona periférica da cidade, essencialmente
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residencial e onde não se regista qualquer trânsito de turistas, coloca sobre
esta obra um fatal manto de invisibilidade. Mas há outro pormenor curioso, que
denota desconsideração e fomenta o desinteresse: de todos os bancos de jardim
que povoam a Praça de Goa, não há um que se encontre voltado diretamente
para o rosto do frade, permitindo a sua contemplação. Em vez disso, estão todos
direcionados para a estrada e para os prédios circundantes...
Por fim, referir as rotundas. Embora continuem a afirmar-se como uma
escolha frequente para a instalação de estátuas (citemos os casos de Luís Vaz
de Camões, de D. Afonso Henriques e de O Maratonista), nunca é de mais repetir
que se trata de uma opção pobre, que resulta na desvalorização da arte e na
impossibilidade da sua fruição plena por parte do público10. Apetece perguntar
a quem se destinam estas peças de arte urbana. Será ao peão, que apenas as
pode observar de longe? Ou será ao automobilista, que apenas as pode observar
em movimento? Nenhuma das respostas é satisfatória, nem poderia ser, já que
as rotundas são elementos de controlo do trânsito automóvel e não montras
baratas para a promoção da cultura.
Passemos agora ao terceiro critério, desta feita relacionado com a questão das
autorias. Armindo Ribeiro é um dos nomes que mais se destaca, uma vez que a sua
assinatura está presente em seis obras distintas. Falamos de um escultor que nasceu
e estudou em Viseu e, talvez por essa razão, tenha sido contemplado com tão grande
número de oportunidades para mostrar o seu talento. Também natural desta cidade
era o artista José de Almeida e Silva, muito embora no seu caso o trabalho efetuado
na área da escultura pública se tenha resumido ao busto de Camões.
Quem igualmente deixou a sua marca no universo artístico viseense foi
António Teixeira Lopes, figura maior da escultura portuguesa e autor do monumento dedicado a Alves Martins. Outros nomes ilustres são os de Mariano Benlliure (grande mestre espanhol que criou o busto de Almeida Moreira e o conjunto
escultórico de Viriato), Anjos Teixeira (responsável pelo memorial Aos Mortos da
Grande Guerra) e Yuraldi Rodriguez (artista contemporâneo, de origem cubana,
a quem se ficou a dever a última versão de Aquilino Ribeiro).
Seria injusto dar por concluída a listagem dos autores sem fazer também uma
referência, ainda que telegráfica, a José de Oliveira Ferreira, a Luís Queimadela
e a Irene Vilar. Quem diria: Irene Vilar, a conceituada escultora de Matosinhos,
cuja carreira teve um alcance internacional e lhe proporcionou os mais diversos
prémios e distinções, afinal também marca presença neste rol, muito embora a
10 Guerra, Rita Alexandra Belo (2011). Inventário da Escultura Pública do Barreiro: 1939-2011
[dissertação de mestrado]. Lisboa, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, p. 77.
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bibliografia local nunca lhe faça qualquer menção. Como forma de compensar
tamanho desrespeito - qual damnatio memoriae dos tempos modernos - fica
aqui a anotação de que ela foi responsável pela criação de dois bustos femininos,
a saber, o de Maria do Céu da Silva Mendes e o de Eugénia Mendes Viseu.
Resta-nos esgrimir algumas considerações finais sobre as características
técnico-estilísticas da estatuária viseense. E, sobre este assunto, não será difícil
concluir acerca do elevado grau de homogeneidade existente no seio deste
corpus escultórico.
No sentido de comprovar a anterior afirmação, observemos as formas... Não
restam dúvidas de que as representações naturalistas e de estilo académico
dominam totalmente o panorama viseense, surgindo apenas como exceções
as obras dedicadas ao maratonista Carlos Lopes e ao primeiro rei de Portugal.
A seguir, observemos os elementos constituintes, apenas para constatar que a
presença do pedestal é uma constante, e que as tradicionais representações
do busto ou do corpo inteiro são claramente as mais comuns. Entretanto,
continuando na mesma linha de pensamento, observemos agora os materiais
utilizados, o uso da cor e a questão das dimensões, três novos parâmetros
nos quais a uniformidade volta a surgir como regra. No que toca ao primeiro
ponto, é certo que a conjugação do bronze (para as figuras) e do granito (para
as bases) continua a ser a receita de eleição da maioria dos artistas. Quanto
ao segundo ponto, destaque para a ausência total de policromia nas estátuas
de Viseu. Em nenhuma obra se verifica a utilização da pintura como forma de
realçar a mensagem ou de atrair a atenção do público; as cores que ostentam
são simplesmente ditadas pela matéria-prima que as compõe. No que se refere
às dimensões, importa reter que a maioria das efígies se apresenta em tamanho
natural, havendo apenas alguns casos em que se optou de forma deliberada por
dimensões anatómicas maiores, não sendo de admirar que entre elas estejam
incluídas as representações dos elementos da família real.

É altura de colocar um ponto final neste artigo que, aliás, já vai bastante mais
longo do que era desejável. No contexto de uma cidade que tem tantos motivos
para se orgulhar, limito-me a lançar o desafio para que cada vez mais pessoas
sintam vontade de ver, compreender e estudar os elementos de estatuária que
ocupam o espaço público em nosso redor. Disso depende a valorização do património local e o reforço dos laços identitários das gentes de Viseu.
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