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Apresentação

O Estado de Goa é detentor de um vasto património retabular, o mais relevante em todo o espaço do Índico, 
com exemplares de grande qualidade, denotando um estreito intercâmbio secular entre povos geograficamente 
distantes mas irmanados por uma vivência comum.

Fruto de um diálogo artístico, o retábulo indo-português constitui um objeto de arte de características 
individuais que não se repete em qualquer outra parte do mundo português. Goa não tivera, até aos dias de 
hoje, um trabalho de qualidade e de condensada informação sobre o seu património retabular. É portanto com 
enorme prazer que vemos a exaltação deste nosso património num estudo de rigor. O presente número da 
coleção Promontoria Monográfica História da Arte – da responsabilidade da Faculdade de Ciências Humanas 
e Sociais da Universidade do Algarve – vem sem dúvida enriquecer a dita coleção, que integra e tem vindo  
a mostrar idênticos exemplares no território português. A metodologia usada, como sou informado, é idêntica 
à dos números anteriores, nomeadamente os dedicados a outros países de língua portuguesa.

Felicitamos os dois investigadores que executaram este estudo. Um deles, a Mónica Esteves Reis, como 
bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, esteve várias vezes neste país, tendo aqui realizado um 
exaustivo levantamento fotográfico e bibliográfico do vasto património retabular ainda subsistente, não 
só na antiga Província do Norte, mas também na nossa própria região de Goa. Este será certamente um 
excelente instrumento de trabalho, sem precedentes, que enuncia novas e extraordinárias conclusões que seriam 
impensáveis de alcançar sem o meticuloso trabalho de campo por ela efetuado e de que fui ativa testemunha. 

Este precioso e ainda inédito trabalho serviu de base ao doutoramento que Mónica Esteves Reis apresentou 
recentemente na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, dedicado ao Inventário 
Artístico do Retábulo no Taluka de Tiswadi. A orientação desta dissertação esteve a cargo do outro autor deste 
estudo, Francisco Lameira, docente nessa instituição e responsável por esta coleção que se debruça sobre o 
património retabular no Mundo Português.

É nosso grande desejo que a presente publicação possa muito brevemente ser editada em inglês, para que 
possa ser consultada por um público mais abrangente, especialmente aqui na Índia. 

Paço Patriarcal, Panjim, Goa, Índia, aos 21 de janeiro de 2016.     

      
       
            ( + Filipe Néri Ferrão)
                                                            Arcebispo de Goa e Damão e Patriarca das Índias Orientais

                       





Introdução

       O atual Estado de Goa é constituído por um território um pouco menor do que o Algarve. No entanto, 
no Antigo Regime, desempenhou um papel de enorme relevância. Na cidade de Goa, sede de uma vasta 
Arquidiocese, que chegou a abranger todas as possessões portuguesas no Oriente, floresceu um ambiente 
artístico de forte identidade, que não conheceu paralelo em mais nenhum espaço no Mundo Português. 
       O património retabular ainda remanescente, quer em quantidade, quer em qualidade, urge ser preservado  
e valorizado, constituindo um dos testemunhos mais relevantes do intercâmbio cultural e artístico entre os dois povos. 
       Lembramos que os retábulos foram durante os séculos XVI, XVII e XVIII um dos principais instrumentos 
de intervenção litúrgica e artística não só dos responsáveis religiosos do clero regular e secular, com forte apoio 
da Coroa portuguesa, mas também dos vários setores da população, quer estruturados em Irmandades ou 
Confrarias, quer individualmente.
       Se tivermos em conta as estreitas relações artísticas outrora existentes entre Lisboa e Goa e a crescente 
intervenção dos agentes locais, quer europeus aí sedeados, quer das elites goesas entretanto cristianizadas, 
verificamos que o património retabular ainda subsistente denota uma forte identidade regional, afirmando-se 
não só como o principal centro produtivo, mas também artístico no espaço do Índico.
       Este estudo compõe-se fundamentalmente de duas partes. Na primeira apresenta-se uma abordagem 
específica aos retábulos no Estado de Goa, tendo em conta os pressupostos utilizados nos anteriores volumes 
desta coleção. Consequentemente são analisados os seguintes itens: localização, encomenda, usos e funções, 
iconografia, técnicas e materiais, tipologias e modelos compositivos, periodização, filiação artística, oficinas 
e artistas intervenientes. Na segunda parte surge um catálogo ilustrado com fotografias a cores de setenta  
e cinco retábulos acompanhados da respetiva abordagem crítica. A seleção dos exemplares recenseados neste 
catálogo teve em conta diversos critérios. Em termos geográficos tentou abranger-se o maior número de 
paróquias, estando sobretudo representados os três talukas das Velhas Conqusitas (Tiswadi, Salcete e Bardez), 
onde predominam os templos cristãos de maior relevância. Em relação à cronologia houve a preocupação de 
testemunhar as diversas conjunturas artísticas, avultando os exemplares dos séculos XVII e XVIII, período de 
maior criatividade. No respeitante à qualidade dos retábulos, foi dada preferência não só aos exemplares mais 
representativos da diversidade funcional e morfológica, mas também aos que denotam algumas especificidades. 
Finalmente atendeu-se ao estado de conservação, excluindo-se alguns retábulos que presentemente estão  
a ser intervencionados e outros que se encontram em condições menos adequadas, à espera de uma campanha  
de conservação e consolidação.

Resta por fim agradecer a estreita colaboração dos responsáveis dos templos abrangidos neste estudo, que 
facultaram não só o acesso, mas também o levantamento fotográfico dos retábulos. Registamos em particular 
o contributo de algumas pessoas, a seguir referenciadas por ordem alfabética: Ana Sofia Luz, Andreia Freitas, 
Blosom Pereira, P.e Avinash Rebelo, P.e António Lopes, Cátia Carmo, P.e Feroz Fernandez, V. Exa. Revma. 
Filipe Nery Ferrão, Hélder Carita, Inês Ribeiros, P.e Joaquim Loiola Pereira, João Canha e Sá, João Carlos 
Santos, José Cabaço, José João Loureiro, José Meco, Maria de Lurdes Bravo da Costa, Marianita Dias, Miguel 
Mateus, Milene Gonçalves, Mónica Palma, P.e Nelson Sequeira, Patrícia Félix, Patrícia Pinto, Paulo Varela 
Gomes, Shivananda Rao, Vítor Serrão e P.e Warner d’Souza.


