André Soares e a arte do retábulo
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André Soares tem sido referido como o grande vulto do rococó
português. Hoje sabemos que não é exatamente assim: ele não foi um homem
apenas do rococó, oscilou entre duas formas artísticas: após um primeiro
período em que a sua arte se manifestou totalmente dentro deste gosto, logo
aceitou trabalhar nos dois que foram predominantes na sua época: o tardo
barroco e o rococó, embora em diferentes disciplinas. Expliquemo-nos:
Sabemos que o rococó foi uma corrente estética muito aberta, tão
aberta que soube conviver com outras formas de sentir, sobretudo com o
tardobarroco. Em Portugal, André Soares ilustra bem essa maneira de ser. Na
arquitectura, após a concepção de um edifício de gosto ainda joanino mas já
com alguns lavores da nova estética, o palácio do arcebispo D. José de
Bragança, em Braga, logo evoluiu para três outros edifícios de gosto rococó: a
capela de Santa Maria Madalena da Falperra, o palácio do Raio e, sobretudo, a
Casa de Fresco construída para os jardins do palácio do arcebispo e que em
1919 foi levada para o parque do Santuário do Bom Jesus do Monte. Após esta
obra, a sua arte cindiu-se. Na arquitectura manifestou-se dentro dos valores do
tardobarroco embora muito pontualmente pontilhada de um ou outro ornato
assimétrico e vegetalista; na talha, continuou a conceber obras dentro do gosto
do rococó embora aberta à outra corrente pois sente-se que o tardobarroco não
foi de todo arredado.
Muitas são as hipóteses que podem ser colocadas para se tentar
perceber as razões que o levaram a esta dicotomia, mas nenhuma pode ser
alvitrada com segurança, nem pela diferença entre os materiais utilizados,
pedra e madeira, nem, sobretudo, pelo público-alvo, pois a na arquidiocese de
Braga a igreja era omnipresente e tudo influenciava, mesmo a arquitectura civil.
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Ao contrário de muitos dos nomes da arte portuguesa, André Soares
não concebia, apenas executava. Embora dominasse as artes do desenho, não
se conhece uma única pintura sua. A única arte em que se abalançou a ir mais
longe foi a do desenho. Mas os seus desenhos estão quase todos perdidos;
restam apenas uma cartela para uma página de rosto de uns Estatutos, um
mapa da cidade de Braga e o de uma pequena intervenção em arquitectura.

Obra
A sua obra está espalhada pelo Norte de Portugal, de Viana do
Castelo a Lamego. Tem como epicentro Braga, a cidade onde nasceu e viveu
durante 49 anos (1720/1769). Uma das peças mais interessantes deveria ser o
retábulo que concebeu em 1766 para o convento do Corpus Christi, em Vila
Nova de Gaia. É muito provável que este retábulo tenha influenciado
decisivamente a forma de desenhar dos retábulos na cidade do Porto,
sobretudo a metade inferior. Disse um cronista franciscano, frei Manuel da
Mealhada, que era o melhor que se ve em a cidade do Porto, e vista de
qualquer parte e principalmente da Porta da Igreja faz hu belisimo prospetto2.
Mais ou menos próximo de modelos de gravuras que corriam por
toda a Europa e que sem dúvida conheceu, sente-se em André, em simultâneo,
uma evolução contínua e uma recriação de si próprio. Como já foi dito por
Myriam Ribeiro de Oliveira, André era incapaz de copiar uma gravura, por
muito boa que fosse. Podia inspirar-se nela, mas o certo é que evoluía a partir
dela. Olhando a sua obra veremos que são muitos os pormenores que não se
encontram em nenhuma das milhares de gravuras que foram concebidas em
Augsburgo ou Paris. Pode dizer-se, por exemplo, que o desenho da cartela do
mapa de Braga tem origem nos desenhos de retábulos que viu em gravuras e
que ele mesmo utilizou um pouco ao acaso, quer também em retábulos, quer
em sanefas de arquitectura ou de talha. Mas em nenhum lado se vê um
desenho feito com mão tão segura, com tal majestade!
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A contradição existiu em André de forma total. Como não precisava
de trabalhar para viver - a sua família era muito rica -, podia dar-se ao luxo de
desenhar com calma, de deixar correr a mão livremente. Essa a razão por que
não se repetia; veja-se, por exemplo, que em Tibães concebeu uma série
infindável de sanefas, 36, aos pares, mais a do arco cruzeiro. Ao mesmo tempo
percebe-se na sua obra que tinha uma vontade tremenda de desenhar, de
criar. Daí que tanto fosse capaz de aceitar projectos de confrarias muito pobres
– caso do conjunto integral e talha que concebeu para a capela de S. Miguel-oAnjo – em que a sua arte se expressa por linhas e volumes, quer de outras
muito ricas, em que o retábulo não só tem uma grande, enorme dimensão,
como também tem uma estrutura complexa e riquíssima em ornatos.
O que é curioso ver é que apesar de ter concebido obras que
aparentemente são muito diferentes nas disciplinas da arquitectura e talha,
essas obras, afinal, não são assim tão diferentes. Se olharmos para o seu
espírito, para a sua essência, veremos que, afinal, o retábulo-mor da capela de
S. Miguel-o-Anjo se aproxima muito de uma das fontes do Bom Jesus do Monte
ou de uma das suas obras de arquitectura mais expressivas, a fachada da
igreja dos Congregados. O que interessa nestas três peças é, acima de tudo, a
linha. A linha que delimita, que contorna e que cria sugestões de volumes. A
linha que cria volumes e evita a necessidade de ornatos!

Retábulos
Tanto os retábulos como as demais obras de talha de André Soares
têm majestade. A sua primeira obra conhecida nesta arte é de pequenas
dimensões, o sacrário da igreja de Nossa Senhora-a-Branca. Mas a maneira
como se abre para os lados, usando um modelo que talvez remonte a algumas
custódias de Juan del Arfe, a extraordinária precisão das medidas e a enorme
qualidade do seu desenho servido por uma também excelente execução,
fazem com que o nosso olhar logo se abstraia do altar que o encerra, que
recaia apenas no sacrário. E ali não há qualquer artifício. Dir-se-á que é
apenas uma pequenina peça colocada sobre a mesa do altar. Sim, é “apenas”
isso!
Artifício sim é o uso da desmesura, do exagero. Da afirmação da
talha enquanto obra transgressora dos espaços, da talha que se afirma pelo

3

seu volume. E aí são os áticos desmedidamente projectados pelos tectos das
capelas-mor, ou os “bancos” que se alargam desmesuradamente. Na capela
dos Monges embutiu mesmo um imenso florão no ático que se o projectarmos
para o chão veremos que atinge o limite do estrado em que o padre celebrava;
ou seja, o limite da “capela-mor”. Procurei estas projecções do vértice do ático
durante uma longa viagem pelas abadias e igrejas da Baviera. E apenas o vi
em Wies, não no maravilhoso santuário, mas sim na capelinha inicial!
Noutras duas capelas, nas duas mais pequeninas em que interveio,
a da Lapa, em Fão, Esposende, e a dos Monges, nos Congregados, em Braga,
esta também por si concebida por si no que toca à arquitectura, valeu-se de
outros artifícios. Na primeira concebeu um retábulo um pouco côncavo; são os
lados que avançam, ao longo das paredes laterais tornando o espaço central
aparentemente maior.
Já no retábulo da capela dos Monges, quanto a nós aquele em que
houve maior invenção, se é certo que também criou um espaço côncavo, ele
valeu-se sobretudo do seu extraordinário domínio da linha, em que tanto
utilizou linhas quebradas – no ático, em zig-zag – como curvas, umas em
enrolamentos, outras duplas e outras em contracurva, o que parece dar-lhe
uma enorme tensão, uma enorme volumetria, extraordinária num espaço tão
exíguo. Aliás, toda esta pequeníssima capela é um hino à arte de bem
conceber em espaços incrivelmente diminutos. É, pode dizer-se, o seu
testamento artístico pois foi concebida nos últimos tempos da sua vida
Já o alargamento da zona do “banco” também é algo muito seu, algo
que quiçá transmitiu aos mestres do Porto, pois se percorrermos os retábulos
desta cidade antes e depois de 1766, o ano em que concebeu o retábulo de
Vila Nova de Gaia, veremos que esta data serve como um antes e um depois:
antes os retábulos portuenses eram mais esguios, depois passaram a ter uma
base de sustentação muito mais ampla e volumosa.

Execução
A sua arte é também de majestade na forma de apresentar o
retábulo, quer no jogo de volumes, na iluminação, ou na execução. Poderá
dizer-se que há exagero quando digo que há majestade na execução referindome a André Soares pois como atrás disse ele não executava. E é verdade.
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Sim, não executava mas tinha um controle seguríssimo da evolução
do trabalho do artífice. Sabemos que em Portugal a execução das obras era,
em geral, precedida de concurso público. Não foi, porém, isso o que aconteceu
com as obras de talha de André Soares. Se procurarmos os nomes de quem as
executou logo veremos que são sobretudo dois: até 1761, data da morte de
José Álvares de Araújo, toda a sua obra de talha foi executada por este mestre.
Depois, até à morte de André, em 1769, esse trabalho recaiu noutro entalhador
de grande gabarito, Jacinto da Silva.
Isto é absolutamente invulgar! E é tão invulgar que, mesmo fora de
Braga ele mantinha este controle seguro sobre o entalhador que executaria os
seus desenhos. Veja-se, por exemplo, que na discussão do preço para o
retábulo de Nª Sª do Rosário, do mosteiro de S. Domingos, em Viana do
Castelo, apareceu um mestre local que oferecia uma quantia significativamente
inferior, menos 7,7%. Mas a confraria optou pelo concorrente bracarense
fundandoce de q o Mestre de Braga tinha mayores experiencias de grande
obras e asestia na mesma Cidade onde morava o riscador Andre Soares…3
Com esta opção, os mesários tiveram que pagar mais 100$000 réis,
um valor muitíssimo significativo, atingindo a obra um preço altíssimo,
1.300$000 réis! Mas valores elevados não deveriam ser óbice para quem
trabalhava com André Soares. O cúmulo foi atingido na renovação da talha da
igreja do mosteiro de Tibães, toda ela rococó, um artifício para quem entrava
que assim julgava que o interior da igreja era todo deste estilo. Mas não: nas
capelas laterais manteve-se a talha que existia à época deste contrato que é
Impressionante pelo volume da obra (4 retábulos, 2 púlpitos, 1 sanefão, 36
sanefas, etc.) e pelo preço atingido, 6.650$000 réis.

Estrutura
Alguns retábulos de André Soares seguem uma ideia que era
corrente na época: a arquitectura, a estrutura, deveria estar escondida atrás de
um sem fim de ornatos. É curioso que esta ideia atingiu o nível maior numa
obra de arquitectura, a Casa de Fresco que desenhou para os jardins do
palácio do seu patrono. Mas ela percebe-se um pouco por todo o lado,
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atingindo o culminar no ático de três dos seus mais intensos retábulos: o de
Tibães, o de Nª Sª das Dores e o de Nª Sª do Rosário.
Por vezes, os retábulos ou não têm colunas ou, então, tem-nas
reduzidas a um leve filete, quase parecendo uma coluna feita em ferro,
levíssima (retábulos de Lamego) que serve apenas para delimitar espaços, o
do camarim e o das partes laterais (capela da Lapa, Fão; capela de S. Miguelo-Anjo). É muito interessante esta opção porque noutros retábulos faz
exactamente o oposto: a coluna é essencial para fazer a junção das partes
inferior e superior do retábulo. E o que se pode ver na igreja da Sª da Agonia e
na capela da Madalena, na Falperra. Este foi um artifício utilizado para valorizar
a escultura ali existente pois naquela zona nada mais há que as colunas,
colunas sem qualquer ornato, lisas.

Gravuras
Falamos atrás das gravuras, de Augsburgo e Paris. É inquestionável
que elas estão na origem da arte de André Soares. Dissemos que ele as
recriava. Mas talvez seja mais correcto dizer que ele as pervertia, as
transformava, lhe mudava o sentido.
É muito possível que a parte superior do ático, que já se via no
retábulo maneirista com vida própria e que os desenhadores de Augsburgo
transfiguraram ao abri-la, foi pelo mestre transformada numa edícula que se
pousa sobre o retábulo, independente. É essa a leitura que se pode fazer na
sacristia de Tibães.
Mas esse óculo irá ver-se de outra forma, agora no centro do ático,
como é o caso do retábulo de Nª Sª das Dores, parafraseando aqui não as
gravuras de retábulos, mas outras dos irmãos Klauber; ou anunciar-se-á de
forma como que envergonhada, uma abertura apenas sugerida, noutras obras,
como os retábulos-mor da Madalena da Falperra e da matriz do Pico de
Regalados, Vila Verde, ou os laterais de S. Miguel-o-Anjo.
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Cor
Uma das questões mais intrigantes dos retábulos de André Soares
tem a ver com a cor. Soares utilizou sobretudo duas cores, o branco e o ouro,
para além de outra usada pontualmente, o azul claro e de forma muito mais
rara o verde, um vermelho discreto e marmoreados. Não questionamos o facto
de ser ele quem decidia as cores que iriam ser utilizadas porque, como vimos,
controlava

a

escolha

do

entalhador.

O

que

estranhamos,

o

que

desconhecemos, é a forma como chegou às cores branca e azul.
A questão é: no séc. XVIII não se conhece qualquer tipo de
relacionamento entre o Norte de Portugal e a Baviera, nem sequer entre a
congregação religiosa que tinham maior peso religioso em ambos os lados: os
Beneditinos. É certo que as gravuras de Augsburgo chegaram a Portugal: mas
eram gravuras a preto e branco, não eram coloridas. Fica a dúvida, portanto,
sobre o facto de ter percepcionado aquelas cores.
Já em relação ao ouro nada há a dizer. O ouro é o material mais
nobre, o material que a população mais admirava e que chegava mesmo a
entrar no Minho, embora pontualmente, em forma de pequenas peças fundidas,
em bruto, grãos e oitavas vindas de Minas Gerais. O uso imoderado do ouro é
também um gosto barroco. A sociedade minhota aderiu, sem dúvida, mais ao
barroco que ao rococó. E fê-lo porque não tinha a abertura e conhecimentos da
sociedade da Baviera4. A igreja do convento de Tibães é, pode dizer-se um
hino ao ouro, mais do que um hino às novas formas rococó, porque toda a obra
de André nesta igreja está integralmente dourada, de alto a baixo.
Mas no domínio da cor há ainda mais uma dúvida, e grande: como é
que o mestre terá chegado ao colorido do retábulo da capela dos Malheiro
Reimão, em Viana? Parecem, sem dúvida, cores tropicais; e a verdade é que
quem a mandou fazer era, então, bispo no Rio de Janeiro! Mas é preciso ir
mais longe, descobrir melhor as razões para esta cor que, depois, iria ter
reflexos nos retábulos de Frei José Vilaça fez para os transeptos e naves, bem
como para os púlpitos das igrejas dos mosteiros de Pombeiro e Refojos de
Basto.
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Uso da figura humana
Acima de tudo a arte de André Soares resulta de um uso imoderado
de ornato com formas vegetais, terrestres ou marítimas, folhas ou algas, que
poderiam ter os mais variados desenhos. Formas que muitas vezes parecem
delirantes e em que se percebe o grande prazer que deverá ter tido em deixar
correr a mão ao desenhá-las. Formas que sem dúvida alguma apreendeu nas
já referidas gravuras bávaras mas que ele recriou de forma soberba. Quase
parece poder dizer-se que as estruturas arquitectónicas dos retábulos eram
criadas não para a sua estruturação mas sim para serem recobertas com
ornatos.
Mas ao lado destas formas vegetais outras aparecem, sobretudo nos
áticos e nas mesas de altar. São formas inclassificáveis, de uma grande
volumetria em que umas vivem muito da sobreposição de diversas placas de
madeira – algo que já utilizara na arquitectura – e outras do jogo dos côncavos
e convexos, de formas salientes e das correspondentes reentrâncias. Serão
estas formas, a par do uso das colunas, dos camarins e, sobretudo, de um
desenho extremamente dinâmico da frente de altar que tornará alguns dos
retábulos de André Soares peças únicas nesta arte em Portugal, devendo ser
salientado, sobretudo, o da igreja de Tibães.
É, portanto, fácil de compreender que a figura humana quase não
entre nos seus retábulos. Quando é utilizada é de uma forma muito, muito
discreta, na forma de cabeças de meninos, rarissimamente em corpos inteiros.
E mesmo estes apenas durante um período da sua vida. Após 1761, após o
retábulo de Nª Sª do Rosário, em Viana do Castelo, nunca mais a utilizou.
E se olharmos para a sua obra anterior veremos que nos dez
retábulos que criara apenas a usou três vezes: no arco do retábulo de Nª Sª
dos Prazeres utilizou-o quer em formas integrais, putti e anjos orantes, quer em
cabeças. No retábulo da sacristia da igreja de Tibães são putti delirantes; no de
Nª Sª do Rosário aparecem como cariátides nos lados da mesa de altar para
além de umas tantas cabecinhas dispersas pela parte interior do retábulo. E
nada mais! Curiosamente será no coroamento dos púlpitos que ele desenhou
para Tibães que iremos ver estas cabeças ganharem maior visibilidade ao
encimarem – e com rostos cheios de alegria ou de mistério – estas magníficas
caixas.
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Interligações
Até agora individualizamos a arte do retábulo das demais que
praticou. Mas a verdade é que a arte de André Soares é um todo que se
interliga, que se explora em conjunto, numa pesquisa que nunca acabará
porque ele deveria ser um homem com imensas dúvidas. Essa foi a sua maior
riqueza!
Mais do que dizer que o retábulo também é uma peça de
arquitectura, mas com uma arquitectura muito própria que o individualiza,
interessa perceber que as suas artes do granito ou de madeira de castanho
têm uma mesma origem: a de uma pesquisa intensa.
A de uma pesquisa que não tem fim, que volta continuamente às
origens para se recriar. Que muitas vezes tem origem noutros criadores mas
que ele logo transfigura.
André explorou de uma forma muito diferente as figuras que viu
colocadas lateralmente em gravuras de retábulos, dando-lhe independência no
retábulo de Nª Sª dos Prazeres. O enrolamento que praticou como início de
peças de arquitectura na Casa de Fresco ou na grande porta interior da capela
da Falperra, será utilizado também no retábulo da capela dos Monges. A linha
quebrada usada no coroamento deste retábulo, poderá ser percepcionada em
cornijas existentes na igreja e convento dos Congregados. Etc., etc. etc. Mas,
claro só saberemos perceber estas pesquisas se soubermos em que
momentos foram realizadas.
Conseguindo-o, perceberemos que tanto aconteceram no início das
suas pesquisas como no meio e fim da sua vida. As formas poderão ser
diferentes, terão naturalmente evoluído. Mas a essência, a ideia que a elas
presidiu, é a mesma!

Perdoem dizer tão pouco. A obra de André Soares autêntico livro
aberto, um campo de trabalho infindo. Muito mais haveria a dizer. E muito,
muitíssimo ganharemos se outras pessoas, com sensibilidades diferentes se
debruçarem sobre a sua obra.
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OBRA DE TALHA DE ANDRÉ SOARES5

Braga. Igreja de Nª Sª a

José Álvares

Jacinto da

de Araújo

Silva

Outros

Atribuída

1751

Branca, sacrário do retábulomor.
Braga. Igreja de Santiago,

(Marceliano de

retábulo

Araújo, 1754)

de

Nª

Sª

dos

Prazeres (intervenção).
Braga. Capela de S. Miguel-o-

1761

Anjo, talha. (1756, concepção)

(execução)

Penafiel. Mosteiro de Bustelo,

1755-1758

cadeiral.
Amares. Igreja do mosteiro de
Rendufe,

caixilhos

1755-1758

dos

janelões da capela-mor.
Braga. Igreja do mosteiro de

1756

Tibães. Retábulo-mor e da
sacristia, retábulos de S. João
Batista e Nª Sª do Rosário
(ambos com a sua mesa de
altar, hoje perdida, 6 castiçais
e cruz), 2 púlpitos, sanefão do
arco cruzeiro, 36 sanefas na
nave, capela-mor e sacristia,
frestas da capela-mor.
Braga. Igreja de Santiago,

1756

talha do arco do retábulo de
Nª Sª dos Prazeres.
Lamego. Sé, retábulos (2) no

1758?

transepto.
Braga. Igreja de S. Vicente,

1758

sanefas da capela-mor.
Esposende. Fão, retábulo da

1759

capela de Nª Sª da Lapa
Viana do Castelo. Igreja do

1760?

convento de S. Domingos,
retábulo de Nª Sª do Rosário.
Braga. Igreja do convento dos

1761

Congregados, retábulo de Nª
Sª das Dores.
Viana do Castelo. Igreja de Nª

1762

Sª da Agonia, seis retábulos
laterais.
Viana do Castelo. Igreja de Nª

1763

Sª da Agonia, retábulo-mor.
Viana

5

do

Castelo.

Capela

1763

A data referenciada é a da concepção. A execução poderá, ou não, coincidir.

1763
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Malheiro Reimão, retábulo
Braga. Capela de Santa Maria
Madalena

da

1763

Falperra,

retábulo-mor.
Vila Nova de Gaia. Igreja do

1766

Convento de Santo António do

(André António

Vale da Piedade, retábulo-mor

Cunha)

(Destruído. Em 1831?)
Braga. Igreja de Santa Cruz.

1766

(Projecto não realizado)
Braga. Sé Catedral. Capela de

1767
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Nª Sª da Piedade, retábulo de
Nª Sª da Boa Memória.
Ponte

de

Lima.

Arzozelo.

1767

Casa da Freiria, talha da
capela.
Vila Real. Palácio de Mateus.
Capela

de

Nª

Sª

1767-1768?.

dos

Prazeres, retábulos (2) da
nave.
Vila

Verde.

Regalados.

Pico
Igreja

de

1767-1768

matriz,

retábulo-mor.
Braga. Capela de Nª Sª de
Guadalupe, retábulo-mor.

1768 (Manuel
Carneiro Costa)

Braga, Sé Catedral. Capela de

1768?

Nª Sª da Piedade, retábulo de
Santo António.
Braga.

Convento

Congregados.

Capela

dos

1768?

dos

Monges, retábulo.
Vila Verde. Arcozelo. Casa

1768?

dos Barbosas, retábulo
Braga. Igreja do convento dos
Congregados.

Retábulo

do

Sagrado Coração de Jesus,
mesa de altar.

1767-1768?
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Igreja do Mosteiro de Tibães, Braga. Foto Museu do Mosteiro de Tibães.

Retábulo da capela dos Monges, Convento dos Congregados, Braga.
Foto Eduardo Pires de Oliveira.
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Retábulo de Nª Sª do Rosário. Convento de S. Domingos, Viana do Castelo.
Foto Eduardo Pires de Oliveira.
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Retábulo da Capela da Casa da Praça, ou Malheiro Reimão. Viana do Castelo.
Foto Eduardo Pires de Oliveira.
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Retábulo-mor. Igreja do Mosteiro de Tibães, Braga.
Foto Eduardo Pires de Oliveira.

