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FBAUP             1 
Cota 55 (1) 
              
{1837] 
 
Henrique Ernesto de Almeida Coutinho  do lugar de secretário e Raimundo 
Joaquim da Costa  do lugar de Lente de Gravura pediram a sua exoneração e 
não lhes foi aceite por ser reconhecido quanto eles podem ser úteis ao serviço 
daquele estabelecimento, visto o merecimento dos dois artistas, isto em 
Portaria de 28 de Dezembro de 1836. 
Henrique Ernesto foi exonerado a 24 de Fevereiro de 1837 e, para o substituir, 
foi na mesma data nomeado o reverendo Paulino José de Carvalho. 
 
 
João dos Santos Mendes, Lente substituto de Gravura, ofereceu-se servir 
gratuitamente esse emprego para ser conservado no de verificador da 
Alfândega, mas em Portaria de 11 de Janeiro de 1837 declara-se que ele está 
demitido do lugar de verificador e que, por isso, deve tomar posse de Lente da 
mencionada Academia onde fica mais bem colocado.  
 
 
Por Decreto de 13 de Janeiro de 1837, do mesmo modo que a Academia de 
Belas Artes de Lisboa, foi concedido à Academia do Porto a faculdade de 
escolher até 90 indivíduos que sejam propostos ao Governo para Académicos 
honorários, com o fim de que, por sua literatura e relevantes merecimentos, 
possam ilustrar um estabelecimento de tão reconhecida utilidade 
 
 
______________________________XXXX____________________________

_______ 
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[1841] 
 
O Director Joaquim Rodrigues Braga ofereceu a beneficio do Estado os 
vencimentos que por lai lhe competiam, na qualidade de director da Academia, 
até ao fim de 1839 e, desde essa época até o 1º de Outubro de 1841, foi-lhe 
aceite a oferta e louvada como prova inequívoca do desinteresse com que se 
ocupa do serviço público e como claro testemunho do seu desejo de concorrer 
para minorar as urgências do Estado. O mesmo director ofereceu à Academia 
duas grandes colecções de estudos feitos por ele nas aulas do nu e de 
perspectiva da Academia de S. Lucas em Roma, e vários estudos sobre 
perspectiva linear e anatomia pictórica, pelo que S. Majestade lhe mandou 
participar que aceitava tão generoso donativo como uma prova do seu mérito e 
como um testemunho do seu patriotismo. 
 
 
1841 
 
A Academia em 5 de Agosto de 1841 pediu ao Ministro do Reino o dinheiro 
preciso para abrir os cunhos e máquina para imprimir as medalhas que, como 
prémio, devem ser distribuídas aos mais distintos alunos no próximo concurso 



de desenho histórico. O dito Ministro respondeu que as exigências do tesouro 
não permitiam atender a tais despesas, mas que esse pedido ficava tomado 
em consideração para logo que o permitam circunstâncias mais favoráveis. 
 
 
[1848] 
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Raimundo Joaquim da Costa  nasceu em Lisboa a 31 de Agosto de 1778 e 
faleceu no Porto em 8 de Abril de 1862. Foi aluno da Academia de desenho e 
arquitectura de Lisboa, estudando desenho de figura com Eleutério Manuel de 
Barros, e arquitectura civil com Germano Xavier de Magalhães, obtendo no 1º 
e 2º anos do seu curso o 3º prémio, e no 3º, 4º e 5º anos o 1º prémio. Estudou 
gravura com o ilustre Gravador portuense Joaquim Carneiro da Silva. Foi 
nomeado substituto da cadeira de desenho na Academia da Marinha e 
Comércio, por Carta Régia de 1 de Outubro de 1803, e proprietário pela de 22 
de Outubro de 1811. Em 1832, obedecendo ao Governo de D. Miguel, 
abandonou a cadeira e saiu do Porto. Acabada a guerra civil regressou a esta 
cidade. Na criação da Academia portuense de Belas Artes em 1836, atendendo 
ao seu incontestável merecimento e probidade, foi nomeado lente de Gravura, 
lugar que não aceitou, alegando o cansaço da vista, pois contava já 58 anos. 
Deu-se ao ensino particular distinguindo-se na graça e suavidade dos seus 
trabalhos, na sua bondade e honradez. 
Entre as suas numerosas gravuras sobressai a fuga par ao Egipto, cópia do 
quadro a óleo de José Teixeira Barreto 
 
 
No verso: 
O substituto de pintura histórica Domingos Pereira de Carvalho  faleceu no dia 
18 de Abril de 1848, pelas duas horas da tarde. 
 
 
________________________________XXXX__________________________
______ 
[1848]              
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Henrique Ernesto de Almeida Coutinho , professor proprietário da aula de 
francês em 1831 na Academia da Marinha e Comércio. As suas ideias políticas 
obrigaram-no a não aceitar o lugar de secretário da Academia Portuense, para 
que fora nomeado em 1836 pelo instituidor desta Academia M S Passos que 
conhecia bem o seu verdadeiro mérito, pois (2º ele) não conhecemos ninguém 
mais apto para preencher semelhante lugar, por que além de conhecer bem 
várias línguas era um artista de merecimento muito apreciado, era dotado de 
muito distintas faculdades poéticas e ninguém como ele seria capaz de analisar 
com mais rectidão e conhecimento de causa qualquer obra de arte, aliando a 
isto uma linguagem, a mais vernácula e muito amena. Era um homem muito 
ilustrado, muito consciencioso.  
 
________________________________XXXX__________________________
_______ 



 
 
O agregado à aula de pintura histórica, José de Sousa Neves e Almeida , 
solicitou do Governo substituir as faltas do Lente respectivo, mediante a 
gratificação de 100$000Rs anual, por ocasião do falecimento do substituto em 
Abril de 1848. 
Este 3º artista agregado foi nomeado por Decreto de 10 de Março de 1840 
 
 
 
 
        XXXXXXXX 
 
 
[1865]              
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 Manuel José Carneiro faleceu a 19 de Janeiro de 1865, era de uma 
inteligência culta, de uma abnegação e desinteresse pouco comuns, benéfico a 
ponto de sacrificar o seu próprio bem-estar.  
 
Pretendeu ser nomeado ajudante de Museu em Setembro de 1839. 
 
                                    ________________ XXXX ______________ 
 
Francisco Pedro de Oliveira e Sousa faleceu a  
 
                                   _________________XXXX _______________ 
 
O Director e professor de pintura Joaquim Rodrigues Braga obteve licença de 
6 meses, com vencimento do seu ordenado, para ir a França e Itália analisar 
estudiosamente as diversas escolas de pintura e as obras dos grandes mestres 
para no seu regresso poder dar mais proveitosa instrução aos seus discípulos, 
em 20 de Março de 1843. 
Em vista dos documentos que apresentou passados pela Academia de S. 
Lucas em Roma, foi encarregado do ensino da anatomia pictórica e 
perspectiva, em 23 de Janeiro de 1837. 
 
No verso: 
O distinto Gravador de Florença Gerolamo Scotto, grato à sua nomeação de 
Académico de Mérito desta Academia, que foi aprovado por S. M. A Rainha D. 
Maria II, remeteu para serem apresentados à mesma Augusta Senhora três 
grandes e belas gravuras, trabalhos do mesmo: a 1ª Uma Família Sagrada, 
pintada pelo famoso Raphael Sanzio de Urbrico; a 2ª A pecadora aos pés de 
Cristo em casa do Fariseu do óptimo quadro de Paulo Veronez; a 3ª A 
Adoração da Santa Relíquia da bela pintura a fresco de André del Sorto.    
 
                               
                      _________________XXXX_________________ 
       
 
                       


