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Lisboa, 11 jul 2015 (Ecclesia) - A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai expor pela primeira
vez o volume histórico 'Álbum Weale' que revela as encomendas de obras de arte italianas pela corte
de D. João V na "primeira metade de Setecentos". "O 'Álbum Weale' é um volume de desenhos
reunidos na década de 40 em Roma pelo último embaixador de D. João V. Manuel Pereira de Sampaio
(1691-1750) é quem melhor encarna o espírito magnânimo, uma figura fundamental da vida romana,
que é informado que correm rumores que está a gastar indevidamente somas elevadíssimas que
estavam à sua disposição por ordem do rei", explicou a comissária Teresa Vale numa visita guiada a
jornalistas. O documento revela a preocupação em mostrar que o "dinheiro estava a ser aplicado
corretamente" explicitando as obras que estavam a ser feitas, os artistas e os seus custos. A
responsável observa que foi um "exercício de contabilidade ilustrado" com 101 desenhos, 81 dos quais
relacionados com a Capela de São João Batista da CSML. "Um álbum precioso que é a única fonte
iconográfica que temos das obras de arte que desapareceram e mesmo das que sobreviveram e
perceber a fidelidade ao resultado final", observou a também investigadora do ARTIS-Instituto de
História de Arte da Universidade de Lisboa A exposição dividida em três partes inclui desenhos para
além de obras de arte e ainda peças únicas, como uma caixa/baú onde eram colocadas as
encomendas. As peças destinavam-se à igreja Patriarcal, à basílica e palácio de Mafra e à capela de
São João Baptista, da igreja de São Roque em Lisboa, que a docente apresentou como "uma capela
dentro do álbum" Segundo Teresa Vale, a correspondência entre a corte portuguesa e os
embaixadores em Roma realçam três critérios: "Obras dos maiores mestres/artistas na máxima
perfeição; todas urgentes e pelo menor preço." 'De Roma para Lisboa - um Álbum para o Rei
Magnânimo' mas o relatório do embaixador viajou para o Brasil, com fuga da família real, para
Inglaterra, onde fica conhecido por 'Álbum Weale', nome do editor inglês John Weale (séc. XIX) e por
fim descoberto na França tendo agora a primeira apresentação internacional. "Acho que o mais
importante que se fez relativamente ao álbum foi restaurá-lo e publicá-lo porque agora todos os
estudiosos e interessados no reinado de D. João V e na cultura italiana daquele período têm à sua
disposição algo que estava fechado", desenvolveu Teresa Vale. A docente contextualizou que o volume
histórico era arquivo "morto" registado como "manuscrito" na biblioteca da École Nationale Supérieure
des Beaux-arts de Paris e foi redescoberto na década de 90 do século XX. A exposição 'De Roma para
Lisboa: um álbum para o Rei Magnânimo' pode ser visitada na Galeria de Exposições Temporárias do
Museu de São Roque da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa até 25 de outubro. "É importante
assinalar o serviço público que a Santa Casa está a prestar através de uma ação de conservação e
restauro. Resgatar um documento para memória futura e disponibilizá-lo para todos", destacou a
diretora de Cultura da SCML. Margarida Montenegro pensa ainda que este "serviço" vai abrir "outro
ciclo" através de perspetivas que "não foram imaginárias", bem como o aparecimento de obras
desaparecidas: "Uma espécie de caixa de Pandora". A diretora do Museu de São Roque, Teresa Morna,
comentou que a exposição resulta de uma parceria com a escola parisiense onde depois de o
restaurar, "por cerca de 15 mil euros", a Santa Casa teve o privilégio de o "expor ao público pela
primeira vez". CB/OC
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