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Editorial

No âmbito da acção editorial implementada pelo Departamento de
História, Arqueologia e Património da Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais da Universidade do Algarve, apresenta-se neste terceiro número da

um estudo monográfico sobre o
retábulo na região algarvia, um dos seis centros produtivos outrora existentes
em Portugal continental. O período abrangido neste estudo é muito dilatado,
valorizando-se contudo os exemplares das fases de maior visibilidade,
correspondentes aos séculos XVII e XVIII. Perfeitamente integrados nas
normas religiosas e artísticas difundidas por todo o país, os retábulos desta
região acompanharam, com um ligeiro atraso, os modelos tipológicos e
formais vigentes. Detectam-se, à semelhança do que ocorria nos restantes
centros produtivos, situações de experimentação, quer nos exemplares
ímpares, quer em especificidades compositivas, resultantes, na maioria das
situações, da dificuldade de os retábulos preencherem a totalidade do espaço
disponível.

À semelhança dos dois números anteriores, editados respectivamente
em 2005 e 2006, também este é da autoria de Francisco Lameira, docente do
nossoDepartamento.

Promontoria Monográfica História da Arte
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Introdução

O presente trabalho retoma um tema ao qual dediquei vários anos da
minha vida, quer num persistente trabalho de campo, quer na consulta
sistemática aos diversos fundos arquivísticos, não só no Algarve, mas também
em Lisboa e emÉvora. Remonta a 1985 a publicação dos dois meus primeiros
estudos. Nos anos seguintes foram surgindo novas publicações,
nomeadamente o e o

. Finalmente, em 2000, foi publicada a minha dissertação
de doutoramento, intitulada .

Actualmente, já com um novo olhar, mais distanciado e amadurecido
pelo contacto com outras realidades retabulísticas, quer na Europa, quer nos
países de expansão portuguesa no espaço do Atlântico e do Índico, retomo,
seguramente pela última vez, a problemática do retábulo noAlgarve.

O actual estudo é composto por duas partes distintas mas
complementares. A primeira é um texto de síntese sobre o retábulo no
Algarve. Para tal analisam-se os diversos aspectos subjacentes a esta realidade,
ilustrados, a par e passo, com exemplos concretos. A segunda parte é um
catálogo de cinquenta retábulos da região. Cada um destes exemplares é
ilustrado por uma fotografia da autoria de Hélio Ramos, um dos melhores
fotógrafos portugueses. Na maioria das situações são a cores, recorrendo-se
ao preto e branco em casos específicos, nomeadamente quando decorriam
obras de conservação e restauro no momento em que se procedeu ao
levantamento fotográfico ou quando o douramento e a policromia foram
renovados de acordo com padrões estéticos anacrónicos. Insere-se também
um comentário crítico e a bibliografia específica respeitante a cada retábulo.
Ao seleccionar estes cinquenta exemplares, foram tomados em consideração
diversos condicionantes. Por um lado, a qualidade intrínseca dos exemplares
de cada uma das diversas etapas cronológicas, por outro, a necessidade de
abranger o maior número de localidades possíveis, exactamente vinte e duas, a
saber: Boliqueime, Bordeira, Estoi, Faro, Loulé, Lagoa, Lagos, Luz de Tavira,
Messines, Mexilhoeira Grande, Moncarapacho, Monchique, Odeleite,
Paderne, Pêra, Pereiro, Portimão, Salir, São Brás, Tavira, Vila do Bispo e Vila
Real de Santo António. A cidade de Faro é a mais representada, havendo, no
entanto, pelomenos, um retábulo emcada umdos actuais dezasseis concelhos.

Itinerário do Barroco no Algarve Inventário Artístico do Algarve.

A Talha e a Imaginária

A Talha no Algarve durante o Antigo Regime
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