
Além dos artistas que sempre desejaram mostrar toda a beleza das suas obras através das páginas de 
livros, outros houve que se serviram desse meio para explicarem e difundirem as suas teorias estéticas 
ou as suas técnicas artísticas. Nestas duas obras, encontramos exemplos de ambas as atitudes.

Por um lado, apresentamos um magnífico tratado manuscrito sobre arquitetura, o primeiro conhecido 
em Portugal, atribuído a António Rodrigues, que de uma forma rigorosa e com fundamentos 
científicos, introduz os princípios da linguagem arquitetónica do Renascimento entre nós. Poderemos 
considerar que se trata de um antepassado de uma ilustre linhagem de arquitetos portugueses, onde 
pontificam prémios Pritzker como Eduardo Souto de Moura ou Álvaro Siza, este último objeto de um 
curso breve promovido pelas Bibliotecas Municipais do Porto, que hoje tem início.

Por outro lado, divulgamos um conjunto de uma centena de estampas com fachadas de edifícios do 
Porto oitocentista, da autoria de Joaquim Vilanova, talentoso artista portuense que desenvolveu na 
Cidade a técnica da litografia.

Os dois documentos estão integralmente digitalizados e disponíveis para consulta na BPMP Digit@l.
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Tratado de Arquitetura, 1579
Rodrigues, António, ca 1525-1590

Cópia manuscrita. 1 volume (42 folhas) Contém diversos esboços com representações 
geométricas que ilustram o texto.

Trata-se de um Tratado de Arquitetura, essencialmente teórico, com objetivos didáticos, 
deixado incompleto. Atribuído a António Rodrigues, arquiteto e engenheiro que ocupou o 
cargo de “Mestre das Obras de el-Rei” (Arquiteto-mor), de 1564 a 1590. Deteve também 
o cargo de “Mestre das Obras das Fortificações” (Engenheiro-mor) e foi ainda responsável 
pelo ensino da Matemática e Arquitetura na Escola de moços fidalgos do Paço da Ribeira.

Foi o primeiro arquiteto português de base científica, um leitor crítico dos conceitos 
formulados nos tratados maneiristas da sua época, a produzir o primeiro Tratado de 
Arquitetura de autor escrito em português. Organizou os princípios de uma linguagem 
controlada pela composição e pela razão, pondo o rigor geométrico acima dos efeitos 
decorativos, que caracterizaram a época anterior. Através de António Rodrigues é possível 
acompanhar a introdução da Arquitetura do Renascimento entre nós, e o movimento 
coletivo na cultura em geral, e nas artes em particular, da época Quinhentista.

Fonte: António Rodrigues -Renascimento em Portugal. Porto: Dafne Editora, 2007

Edifícios do Porto em 1833 
102 Desenhos a aguada de nanquim
VILANOVA, Joaquim Cardoso Vitória, ca 1793-1850

Joaquim Cardoso Vitória Vilanova nasceu no Porto e desenvolveu uma carreira artística 
em paralelo com a docência. Pintou, desenhou e foi autor de gravuras, que reproduziu 
sobretudo com recurso à litografia, sendo um dos percursores desta técnica, na senda de 
João Baptista Ribeiro.

É autor dos 102 desenhos a tinta-da-china e aguada sobre papel que compõem o álbum 
Edifícios do Porto em 1833 (reeditado pela Biblioteca Pública Municipal do Porto em 1987), 
destinados a ilustrar uma obra sobre a cidade, de José Nogueira Gandra. Estes desenhos 
representam 80 monumentos de diferentes épocas e estilos, alguns dos quais ainda se 
encontravam ainda inacabados. São disso exemplo, o edifício da Academia Politécnica do 
Porto e o Hospital da Santa Casa Misericórdia. Foram elaborados através de observação direta 
e concluídos em oficina.

Há notícias da sua atividade como litógrafo nas coleções da Biblioteca Pública Municipal do 
Porto, sendo certo que possuía na Cidade uma oficina de tipografia e litografia. Em 1843 foi 
agraciado com a comenda da Ordem de Cristo, vindo a falecer no Porto, a 5 de julho de 1850.

Fonte: Universidade Digital / Gestão de Informação, 2014
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