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T. T08 DE AL FARGE 
NA ILIIA DA I ADEIRA 
. Lots^ Clode  

0 estudo 	inrntria, descriço, alas- 
sificaço e atribuiçs - do patrim6nio cultural 
dtsta Regio, ainda hoje, erwontra-ae, na sua gran  
de parte, por fazer (nwneadamente quanta ac patrf 
m6nio arquitect6nico). 0 preente trabaiho da Es- 
cultora Lulea Clods, Profssora no I.S.A.P.M. e 
studiosa dedicada das coias madeirenees, dy em 
si mesmo, u,nvalioso contributo para aquele obje 
tvo, perruitincto tuna vi.t',  conJuntit doe nossos 
tectos de alfarge. 

Os tectos de madeira caracterleticos da arte isl&rnica 
e conhecidos por alfarge ou "testir" apareceram em algumas cons-
tres na 4poca manuel1na em Portugal. 

Estee tectos dum trabaiho eximio de carpintarla, em 
cornposiçes abstractas, fram executados por "alarifes", os Mes-
tren doe gr4rnios de oficlue, n.as obra8 mudejares. 

No trabaiho deetes tectos hA urn geometrisrno de lInlias, 
que so entrelaçam, criandc variadasformas poligonals que so re-
petem em oornbinaçSes divtbrnicas r  de mravil1iosos padres decoratj 
vos. Esta repetiçâo do leçarise geom4trica8, geralinente nurna ca 
cUsn.cia do poICg;oros ecteladoe, 4 semelhanto as rnamentaçes que, 
acontecew nos rivjlejos aicatados quo dominaram iem ispanha nos 
sos. XIV s XV th irii'lutrta muçulmana4 

Nestes tectos do alfarge, tto caractersticos da arte 
mudejar, h& variedade no desenho, embora hL primeira vista pare-
ça haver monotonia e repetiço Os esquernas so comuns, no siste 
ma ornamental., na medlda em que a base s.o as estruturas linea-
res, em ritmos roctilineos, formando a lagaria, tpica da arte 
isl&mica. lid corno quo urn milagre de 3quilIbrio e cincia de pre-
ci1o, na superfcic a decorar.  

A laçaria, vulgarmente charnada "arabesco", segundo Cor 
rela do Campos, podia ter chogado a •ortugal sem pasear pola An-
daiuzia, visto o Mediterrneo ser urn "lagu muçuimano" e as cos-
tae, do Portugal meridions.3. aceseiveis ao mar. Correia do Campos 
lernbra ainda clie o Sul do pie esteve duranto s4culos integrado 
em território drabe. 

No cc conheco qual a oriem da laçaria. Sabe-se, no 
ontanto, quo o5 6rabes cram ohedientee ao Alcoro e quo este ii-
vro sagrado do povo icUunico proibia a repreontaço das formas 
vivas, orgnicás, .sobretudo a 'iguraço. hunana. Dal o povo muçui 
mno procurar na geometr Os trabescos, a pureza. doe linhas de 
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efeito curiosos, snrproeriderttes e •he±os de virtuosidade. 

As figu.rat geom4trica principais. o. os po11gon 
convexoi de 61  81  10, 12 e 1.6. lados eo poligonos ete.1ado;des 
sas formaa der'ivados, a mistura e.oni.formas rctangi1ares, quadja 
das e traxLu1ire3, uurna felt, harrnGnia de onjqnto, na "set ena 
eurttrnia" corno oberva Rend 1Iuyhe,. 

A14m do geom.etrismo h6  poi.ic'ornia es douradoH, 
seiido estes iiltirnos aplicados especialmente nos fiorSes e 
superuicies estalactiticas,, 

A estalactite 4 urn dos elernentos (IU decoraço rnu(,-u.1ua-
na1  que toma este nome por lembrar as formaçes semeihantes das 
rutas. S1Lo ôonstitu1das par elementos prismáticos associados 

(sa.iiente ou reentrantes), uma verdadeira "poligonja no espço" 
coma diz Lamperez y Rornea 

As estalactites corneçarwn par ser aplicadas nas 
pas (ângulos das cdpulas). Depois em capiteis, arcos, rios, 
linteis e tectos Ebtas esta1actttes so durn efeio urprende' 
to, haja em vista o quo aconteco no pa1cio de Aihandra de Gr.- 
nada (1353 	1391) construIdo por Mahamrnod V, 'éspeia1mento no. 
Patio doe LetSs ou na Sala das Duas Irms. 

As estalactites s,%o feitas de gesso ou taihadas em ira 
deira e depois douradas. A pr6pria sombra projectadape1as for-
mao prismzticas, a mistua corn a dot*çado  dào urn aspocto fe4t:io 
ao conjunto. 

JoEtcuim do Vasconcelos diz: ".,. produz as adornos 
póndentes do desenho•  poligonal; 4 onfirn aarte quo criou as od-
pulas.do constru4o alveolar, as feericas armaçeo que recordam 
as cinti1açes do c4u estrelado. So houve arte docorativa crigi-
nal peninsu1a.re  tanb6m portuguea foi a do difarge" 

Em Portugal na 4poca manuelina o lavor do alfargo 4 
urna das constantes da ate rnudejr. 

Esses tects do laçaria, essas articu1aç$es capricliu-
sas de segura t4cr$ca; distribuem-e a norte do Tejo, em Coimbra

ra  e nas 	eis,. 

,excepçAo a Igreja da Madre do Deus em Lisboa e 0 
Pace Real de Sintra. 

Em Coimbra 4 de salientar a tecto do Cora da Se Veiha, 
datado de 1177,  hoje no. Museu Machado do Castro, onde dominam o.4 
pol.Lgonos estrelados de 16 pontas e as regretas aos pares, quo 
so cruzam de uma maneira semeihante as dos pianos inclinados do 
tecto da S6 do Funchal. 

0 masmo tipo do forrnas esteladas de 16 pontas, nurnadi 
ferente càmbinaço do elornentos, encon.tra-se na Capela do Paço 
de Sintra quo Haupt diz poder tor side nina antiga mesquita Ara - 
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on 

do 

be 	Meca - que deu o nome ao Patio. No entanto, ha a opjnic 
que 6 uma obra do tempo de D. Jo.o I. 0 conde de Sabugosa no seu 
livro 110 Paço de Sintrat  diz: " para esse tecto que vemos no ii-
vro de Andre Goriçalves, no tempo do E1-rei D. Manuel destinarem- 
so ... 'tintas e estrelas para os concertos necessarios' 	,.It  

No mosteiro da Madre de Deus, em Lisboa, o tecto 4 mu-
dejar mas corn elementos renascentistas. 

0 mesmo so passa na matriz de Carninha, urn dos tectos 
mais ricos de Portugal continental. 0 tecto tern très plros de 
configuraçào igual ao da Se do Funchal. Como nesta, nào ha no cor 
pô central uma composiçào lirnitada, corn remates. Ha uma sonsaço 
de continuidade, para além dos muros, sensaçào misteriosa, irAfi-

nita. 
A parte central em caixotôes corn elementos renascentis 

tas C atribulda ao entalhador Francisco Mu?joz. 

Na Igreja de Esearigo as regretas do tecto rnudejar so 
juntarn tambCm de rnaueira muito semelhante as do tecto da S4 do 
Funchal. 

Nestas igrejas, nota-se uma harmonia perfeita do con-
junto, nessa ornarnenta(;ào requintada, que mistura o verdadeiro e 
o imaginário em meandros caprichosos, onde se chega ao infinito 
por irnaginaço. 

As igrejas manuelinas construidas na Madeira foram a 
major parte enriquecidas pot' tectos de alfarge, sendo de salien-
tar o da S4 do Funchal, coiisiderado de "sumptuoso" pelo arquite-
ctp Albrecht Haupt. 

Outros tectos de alfarge encontram-se nas igrejas ma-
trizes  da Calheta e da Ponta do Sol; no coro  de cima do Convento 
49 Santa Clara; nas capelas de S7Faulo 
da Calheta) ena dos Reis MWEstreito da Calheta). 

Consta que a matriz de Santa Cruz,de igual. modo, L,ve 
urn tecto de alfarge, hoje desaparecido. 

A arquitectura civil também foi beneficiada. Haja em 
vista o tecto do salào nobre daAlfândega do Funchal e os mais 
simples, em ornamentaçào e trabaiho, de outras salas do meerno 
ediflcio. 

Alguns solares deven1 ter sido dotados de tectos de ma-
deira corn reminescências mudejares. 0 solar de D Jcia (Funchal) 
do sec. XVI foi o 1nico exemplo que hos ficou at6 1957, altura 
em que foi devorado por urn incndio. 

TECTO DA SE DO FUNCHAL(55_F1 ___ 

Este tecto 4 talvez o rnais rico e o de major superfi-
cie de quantosio gCnero, se encontrarn em Portugal 

Nele predominam a3formas geomCtricas de laçaria 	e 
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"briihaui os ouros metálicos na penumbra dos artesàos, enorrnes 
aiveolados como grossos cortiços entaihados na forma de cdpuia, 
aqui rasgada em côncavo, alternando-se al6m por outros pingen-
tes em convexo" - como descreve Jácome Correia. 

Este tecto de cedro 6 tripartido. 0 piano superior 6 
o mais profusarnente trabaihado. Os pianos laterais, inciados, 
so cosntituIdos pela repetiço monótona de regretas paralelas 
que se entrecruzam duas a duas, tanto no meio como nas extremi-
dades da cornposiç.o linear. Entre as regretas vêem-se deserthos 
graciosos de formaç.o vegetalista, onde sobressai "A nolicroniia 
aplicada o azul e o vermeiho. Segundo o Fe. FERNANDO A. DA SILVA 
este tecto está enriquecido corn "incrustaçes de marfim". A nds, 
contudo, essas "incrustac5est1  parecem-nos antes de estuque. 

A emoldurar o tecto existe  uma corda e urn gracicso 
friso renascentista. 

A.conformaçào geral deste tecto 6 semeihante  a  do 
existente na matriz de Caminha, assim como a distribuiço das 
regretas nos pianos inclinados. 

0 tecto do Funchal 6 de nitidas caracteristicas mu1e-
jares, enquanto ciue  o de Caminha mostra esse sabor mourisco,mas 
seriamerite vioientado na decoraço, por influôncias renascentis-
tas. 

IGREJA MATRIZ DA CALHETA (51) 	 

Esta igreja construlda no see. XV possui urn tecto de 
alfarge serneihaitte ao da Se do Funchal, na sua conformaço 	de 
pianos e na representaço de seus elernentos decorativos. 

Esta composiço geométrica, policromada, distribui-se 
na eapela mor e 6 rematada nos ângulos por superfIcies em leque 
(reminescncia das cipulas) como acontece na S4, somente nos 
dois lados dos tectos do cruzeiro. 

No piano central existern superfIcies aiveolares e pe-
quenas rosetas douradas. 

No fundo das superfIcies onde se distribuem as forma-
çôes geornétricas, ha desenhos corn sentido decorativo e abstra-
cto. Motivos semeihantes se encontrarn nos remates corresponden-
tes aos cantos da parede os quais fecham a composiço. 

No corpo da Igreja existe, como continuaço da capela 
mor, outro tecto de madeira do mesmo tipo, mas de feitura mais 
rodesta. As caracterIsticas mudejares esto em especial nos ele-
mentos repetitivos do tipo laçaria visiveis nas traves salientes 
do tecto. 
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DO SOL  (511111 
Esta Igreja construida no s6c. XV, por Rodrigues Enes, 

o Coxo, foi rernodelada em épocas seguintes. Tern na capela mor 
urn tecto de alfarge de madeira do cedro. 0 desenho da composiço 
geom6trica 6 praticamente igual ao da igreja rnatriz da Caiheta. 
Ate os motivos decorativo pintados entre as regretas sào seme-
ihantes. 

CAPELA DE S. PAULO (FUNCFIAL) 

Esta capela foi fundada por Joo Gonçaives Zarco 	e 
remodelada na éjoca barroca. Tern na capela mor urn tecto de rnadei 
ra, tipo mudejar de feitura extrernamente simples, semeihante ao 
da Capela dos Reis Magos do Estreito da CaIheta. Está pintado 
corn urnii ónica cor. 

CAPELA 1)0 LORETO (ARco DA CALHETA) (93 	 

Foi mandada construir por Pedro Gonçaives da CPimara, 
no s6c. XV. Tern urn tecto de inspiraço mudejar no corpo da igre-
ja. A composição 6 simples, de feitura popular onde se salLen-
tarn as superficies alveolares mais do que Os traçados de .laçaria. 
Hoje esti I)ifltado do aui, branco e (lourado. 

CAPELA DOS PEIS MAGOS (ESTUEITO DA CALHETA) 

uma capela do sCe. XVI. Fol mandada construir por 
Francisco Hornem de Gouveia e sua muiher Isabel Afotso, que apare 
cern figurados no ret4.bnlo flainengo, que se encontra no altar mor. 
0 tecto do madeira mostra o traçado de laçaria nuin dos extremos 
do piano principal e distribui-se corno uma estrela de oito pon-
tas. Poderá ter havido neste traçado a aluso a estrela dos Reis 
Magos já que a Capela 4 desta invocaço. 

CONVENTO DE SANTA CLARA (FUNCHAL) 

Este convento foi mandaclo construir por Joo Gonçalves 
da Câmara,no sec. XV. 

No coro de dma da Igreja encontra-se urn tecto de Ca-

ractersticas mudejares salientes nas traves. Os traçados de la-
carla so semeihaiites aos encontrados nas traves do tecto da I 
ja da Caiheta e aos do Solar de D. M6cia (já desaparecido). Os 
tres tectos tinham a mesma estrutura, também. 

Em Santa Clara os dosenhos de composiço mudejar no 
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so sempre iguals, corno acontece na igreja da Caiheta. Aitidzi ties 
te eoro e a condizer corn o tecto encontrarn-se azu.lejos, ito pii - i ' rsos 
meuto, monocrornos, verdes, corn traçados de laçaria de pac1r?ie 
outros po].Icrornos, em menor quantidade, também de influència mu-
çuirnana peninsular, t.ipo "aresta". 

TEC.TO  DA ALFANDEGA  (FuNcIIAL) 
	

(53) 

urn tecto mudejar, mais simples  na composiço geom4-
trica dos elementos de lacuna, do que o da S6 do Funchal. Além 
das formas poligonais entrecruzadas existent alvéolos dourados, 
em cdpula e outras fcirmaçôes semeihantes (pintadas a verde) 
distribuidas cOrn verdadeiro sentido de composiço, por toda a 
superfIcie do piano central do tecto. 

Os p]anos incliriados trn simples regretas, que de vez 
em quando, nos ânguios de formaçào dob pianos, se cruzam corn ou-
tras vizinhas. 

A cornposiço dos trs pianos  4  eiivolvida por uma corda 
como iconteee na S do Funchal. 

JA no piano vert; i.cal da.sparedes exis te cumo que nina 
continudade do tee to (IC rnadera rernatando a cornposiço ito scu 
todo e tefl(iO 1105 quatao cantos supercies em cilpula. 

HA tima preocupaçdo de ao compor fechar o espaço arcjui-
tec't6nico corn esses remates. 

Toda a superficie do tecto está plittada de urn torn ver- 
de  claro. 

TECTO DO SOLAR DE D. MCIA 

O solar dos Ornelas Magalhàes, que desapareceu num in-
cen(t10 em 1957,  consftrva ainda hoje o portal de cantaria corn (ta-
t,-'a de 1606. Es.,-,a data  deve corresponder a construçào do ortat e I 

o ao ediffcio que tinha caracterIsticas manuelinas. 

O Mar'qt de Jcome Correia faz a seguinte descriço: 
"Cuniosa construyito a portadas ovals e janelas a cu:riosas moidu-
ras de lavor em hasalto, aigurnas geminadas, abertas em arco e 
divididas por colunelos de mármore beanco a capiteis esculpidos 
de fctihas tie earaiho"...  "Esse veilto solar cujos tectos thfenio 
res eram em born cedro da liha, todo la.vrado e m'rabe a figuras 
geornétricas aplicadas,rectanguiares, ligadas entre si por diago-
nais paraietas, vendo-se no fundo arabescos pintados de vrias 
cores"... Este tecto tinha traves saiieiites onde se desenvolvia 
a composiço geométrica. 

JN 
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

DJRECçA0-CERAL Do PATRIM6NI0 CULTURAL 

MUSEU NACIONAL MACHADO DE CASTRO 
TELEF. 23727 

3000 COIMBRA 

Exrno Senhor 

Eng. Bernardo Ferro 

0&6~,10 J/,6/0 
- wf P)ç 
/1,, e2
4fr4 A& 

pI jelr P'c#4 

Peço desculpe de s6 agora ter podido responder sue carte, mas tenho tido 

uma vida extr€namente ocupade. 

Entretanto j4 foi executade a prove que enteriormente faltou e que junta envic. 

Quantos eQs outros pedidos pie V. Ex§ me fez, tentei na medida do passvel sa-

tisfaz-los. Falei can o Sr. Padre Nogueira Gonçalves, aqu€n transmiti Os a.gradeciitien-

tos de V. Ex!, e pedi-ihe ajuda sabre as quest6es que me levantou. A1is tentel irifor-

maç6es antes de falar can este senhor, mas nada obtive. 

0 tecto da Mêseric6rd5a de Coimbra ( que vem desen.hado na obra do Haupt), segun 

do o Sr. Padre Nogueira Gonçalves, era urn tecto do sec. XVII, que fol destruido aquan- 

do do inc&ndio neMiseric6rdia. 

Quanta I porta  can  taiha de pergaminhos dobrados, no 4 do coro, mas sim a qua.-

d4para a claustro. Iriformou-me o Sr. Padre Nogueira Gonçalves que  0 tecto de Sub-RIpas, 

j4  pouco tinha do original, e mesmo a grevura do Haupt,  j  o apresentava can as inme- 
Qf 	ras adulteraç6es que nos s4culos posteriores The iriflingiram. 

Lamento muito no poder fornecer inforrnaç6es mais frutuosas, pals gostarie de 

prestar a meihor colaboraç.o. 

Can  as meihores cumprimentos. 

A Conservadore, 

Iiif(  Ccd 
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ASSUNTO 

Muito agradecoaEx!.. o envio, do seu interessante traba1hosobre a ixnagi- I 
nriahispano-filipinae_indo-portuuesa. 

Peço desculpa de só agora a agradecer e de ihe envier as proves fotogrficas 

que j4 fez tempo nos pedlu, rnes tern havido contratnpos que 5possibiiitaram a sua 
pida execuço. 

Lamento no ihe poder envier fotografias do conjunto total doe tectos do coro-
-alto da S4 Velha, aplicados nec salas do Museu. 0 meThor que obtamos 4 a que ihe 
envio. 

Quanta ao tecto quinhentista, am rnaceir do Pal4cio de Sub-Ripas, tentel ob-

ter a fotografia que me pedia. 0 pal4cio neste manento encontra-se dividido. Uma  par-
te pertence ao Sr.  Dr.  Vasco Xavier, can guam contactel, mae que no possui este tecto. 
A outra parte, pertence & Universidade, a est4 actualmente am obras dirigidas pelos 
Edifcios a Monurnentos Nacionais. Falel corn o Prquitecto Amoroso Lopes e can  o fliho 
e nenhurn  me  soube der  notcias do tecto. Larnento iinenso, pals o tecto am princpio de-
veria 14 se encontrar, tanto male que a Dr. Pedro Das, na sue obra sobre a '!Mudeja-
rismo na Arte Coimbra  -  s4culos XV e XVI"  de  1979, refere-se a ele  achando-o extr€ma-
mente desvirtuado• Teritei canunicar can a Dr. Pedro Dias, pare obter inforrnaç6es, mae 
no  a consegui encontrar, par  ester no estrangeiro. 

No entanto, envio a V. Ex • uma fotografia de urn outro tecto mudejar, da mena 
4poca dos anteriores, que possivelmente j4 conhece, que 4  a da case do Arcipreste Ama-
ral, actualmente repblica de estudantes "Os Cors4rias". Se V. Ex. estiver interessa- 
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do numa meihor fotografia, talvez a consiga e s'n o cendeeiro. 

Conforme me pediu, as proves ao-1he endereçadas, no entanto, vo todas 

as facturas passadas 	name da Lello. 

Faço votos que as fotos possarn satisfazer o que pretendia, e disponha V. 

Ex. da nossa colaboraç& no que necessitar. 

Corn os meihores curnprimentos. 

Pel' 0 Director, 

A Conservadora. 

(Isabel Maria da Cruz Almeida) 

Ic.A/MR 
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