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O tesouro deste bimestre é um álbum 

de grandes dimensões que contém o fac

-símile e a história provável do 

desenho a partir do qual foi feita a 

chamada cópia "fidelíssima" do único 

retrato verdadeiro de Luís de Camões, 

realizado por Fernão Gomes que terá 

vivido entre 1548-1612.  

Esta publicação, esgotada há muito, fez 

parte do Programa Nacional de Edições 

Comemorativas dos Descobrimentos 

Portugueses, em 1989; de dimensões 

invulgares, (310 x 460 mm) desfilam 

ao longo das suas 106 páginas várias 

dissertações dos dois autores, Vitor 

Serrão e Vasco Graça Moura, assim 

como imagens de grande pormenor 

artístico. 

Na primeira parte da obra, dedicada a 

Dagoberto Markl, pioneiro do estudo 

de Fernão Gomes, Vitor Serrão explica 

quem foi este “Fernão Gomes, o pintor 

do retrato a vermelho”, o seu estilo, o 

seu percurso de vida e as diversas obras 

do artista espanhol hoje distribuídas 

por vários museus, igrejas e mosteiros, 

bibliotecas e coleções privadas. 

Nascido em Espanha, provavelmente 

em 1548, Fernão Gomes (Hernán 

Gomez Román), ou Fernando Gomes 

morreu em Lisboa, em 1612.  

O que se conhece desse retrato é uma 

cópia feita a pedido do 3º Duque de 

Lafões, executada por Luís José Pereira 

de Resende (1760-1847) entre 1819 e 

1844, a partir do original que foi 

encontrado num saco de seda verde nos 

escombros do incêndio na sequência do 

terramoto de Lisboa de 1755, no 

palácio dos Condes da Ericeira. É 

assim em torno da importância, da 

veracidade e da história deste desenho, 

desaparecido há séculos e a história da  

sua reprodução numa encomenda que 

versam as teses dos dois autores. 

Esta obra está disponível para consulta na 
Biblioteca Municipal de Ponte de Sor  
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Fernão Gomes e o retrato de Camões  

(excertos): 

 

p. 17:  

Vitor Serrão: 

«Este pintor a quem a sorte ditou a 

suprema glória de retratar a vera 

efígie do poeta Luís de Camões 

“retrato pintado a vermelho”, 

seguramente desenhado entre 1573 - 

data em que o artista, recém-chegado 

de Delft, se radica em Lisboa 

acalentado este estímulo de uma 

capital fecunda em encomendas 

picturais - e 1576  (…) Não sabemos 

ainda o motivo porque se recorreu a 

um pintor jovem e desconhecido, por 

muita fama que houvesse granjeado 

com o estágio holandês,…».  

«...imaginamos o desenho original 

transposto em chapa de cobre e 

enriquecendo uma das primeiras 

edições de Os Lusíadas lançadas pelo 

impressor António Gonçalves a partir 

de 1574.  

Acalentamos, enfim, o desejo de que 

venham um dia a ser encontrados, não 

só essa perdida edição do poema 

épico com a gravura impressa sobre 

debuxo de Fernão Gomes, como 

também o próprio original do 

desenho, felizmente reproduzido com 

máxima fidelidade por Luís José 

Pereira de Resende no segundo 

quartel do século XIX».  

 

p. 35 : 

Vasco Graça Moura: 

Na segunda parte da obra, Vasco 

Graça Moura começa por fazer a 

memória de alguns retratos: 

«Como é sabido, a biografia, as obras 

e os retratos de Luís de Camões tem 

sido objeto de controvérsias seculares. 

(…) Mas também isso faz parte do 

retrato mítico de Camões, como uma 

dimensão enevoada mais, cuja 

espessura, o destino e a má fortuna de 

vários descasos e catástrofes adensam 

de interrogações.   

Do seu retrato físico, por tradição e 

repetição de protótipos de origem 

pouco clara, e quase sempre, 

posteriores à morte, a memória 

coletiva foi retendo alguns elementos 

que o tornam reconhecível de 

imediato. Entre eles, a perda do olho 

direito (defeito que alguns 

ilustradores transpuseram para o 

esquerdo …, tornado o poeta blind of 

the wrong eye) e a barba.»  

(…) Assim, oscilando entre os 

retratos de memória e a memória dos 

retratos, olhamos para uma 

determinada imagem e somos capaz 

de dizer logo que representa Camões, 

mesmo quando este ironizaria que o 

retrato “não seria dele”, como 

acontece com umas redondilhas 

conhecidas.» 

Baseando-se em trabalhos anteriores, 

Vasco Graça. Moura reapresenta aqui 

um desses retratos «a meu ver o mais 

importante de todos, o “pintado a 

vermelho”. Na página 35 e seguintes 

fica escrita a história de “O mistério 

do saco verde”, onde se conta como 

foi achado o “retrato”, “iluminura” e 

“capa de pergaminho” resultado da 

“terrível desgraça do terramoto de [1]

755» 

 

Nas páginas seguintes:  

Obras de Fernão Gomes 

e  imagens do Fac-

símile, fotografado por 

Laura Castro Caldas e 

Paulo Cintra 
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p. 15 

Ascensão de Cristo 
Painel do retábulo da 

Confraria da Ascensão da 

Sé do Funchal (c. 1590). 

Museu de Arte Sacra do 

Funchal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 29 

Estudo  para o tecto 

alegórico  da Igreja do 

Hospital Real de Todos-os-

Santos (c. 1580-1590) 

Pormenor. Reservados da 

Biblioteca Nacional de 

Lisboa 
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