
sobre a obra

João Pedro Monteiro 
(Lisboa, 1825 – Lisboa, 1853)

Alçado do Monumento em Memória de Sua Majestade Imperial o Sr. Duque de Bragança 
Dador e Restaurador da Carta Constitucional, e da Liberdade da Nação Portuguesa, 1842
Grafite, tinta sépia, aguarela e guache s/papel
104.2x71.5 cm

Desenho executado a grafite, tinta sépia, aguarela e guache, de um alçado de 
monumento, composto por pedestal, coluna e estátua a encimar o topo, colocado ao 
centro de um pódio que é elevado por uma escadaria de quatro degraus. Uma primeira 
análise ao projeto e à coluna em particular, que se encontra profusamente decorada, 
com quadros figurativos representando baixos-relevos, complementados por datas  
e inscrições evocativas a momentos chave do conflito civil, que opôs liberais  
e absolutistas, permite depreender que se trata de um monumento em forma de coluna 
histórica, que visa homenagear a memória do Duque de Bragança (D. Pedro IV)  
e os seus feitos na disputa pela instauração do regime liberal.

A coluna pode ser dividida em 3 secções. Cada secção é composta por uma faixa 
com medalhões e outra com um friso historiado com legenda. No primeiro medalhão (de 
baixo para cima), encontra-se escrito: “16 / MAIO / 1834” — data evocadora da Batalha 
da Asseceira; por cima deste medalhão, temos um relevo representado um homem 
com um chapéu de tricórnio, montado sobre um cavalo e a segurar uma espada na mão 
direita (Duque de Bragança); à frente do cavalo, observa-se um 1/2 soldado em pé, de 
costas, virado a 3/4 e a olhar para a figura do cavalo; à direita deste último um grupo 
de 3 soldados em posição hirta, estão a olhar para a figura do cavalo. A separar este 
par de relevos, observa-se uma inscrição: “ENTRADA DO DUQUE”. Na segunda secção, 
encontramos escrito no medalhão: “10 / JULHO / 1832” — data do ataque lançado 
pelas tropas liberais às forças miguelistas na barra do Porto; por cima deste medalhão, 
um relevo representando uma cena de batalha, na qual se observa do lado esquerdo, 2 
soldados e do outro lado, um terceiro, junto a um canhão; em último plano, ao centro da 
composição, vê-se outro soldado montado a cavalo. A separar os dois pares de relevos 
encontra-se a seguinte inscrição: “ENTRADA DO DUQ” Na terceira secção, temos 
inscrito no medalhão: “ 8 / JULHO / 1832” — desembarque das tropas liberais nas praias 
do Mindelo; por cima deste medalhão, observam-se quatro soldados, dois montados a 
cavalo (do lado esquerdo) e dois em pé (do lado direito). Encimando o topo da coluna, 
encontramos uma estátua pedestre que representa o Duque de Bragança de corpo 
inteiro, virado a três quartos para a direita, com a cabeça a fixar o horizonte, trajado com 
farda de general do exército Libertador, com dragonas de cacho ao ombro e uma  
espada situada do seu lado esquerdo.
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sobre o autor

Natural de Lisboa, onde nasceu no ano de 1826, foi filho de Sabino Estanislau Monteiro. 
Em 13 de Outubro de 1837, foi admitido à frequência da aula de Desenho Histórico da 
ABAL, na qualidade de discípulo ordinário, depois de ter prestado provas de admissão 
em 29 de Setembro do mesmo ano. No ano de 1838, matriculou-se na aula de Desenho 
de Arquitetura Civil. Na primeira aula, foi discípulo de Joaquim Rafael e Caetano  
Aires de Andrade e na segunda, de João Pires da Fonte e José da Costa Sequeira. 
Enquanto aluno da aula de Desenho Histórico, mereceu sempre os mais altos louvores. 
No concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1837- 1838, obteve  
o partido de 30$000 réis, na secção de cópia por estampa; no ano lectivo de 1838- 
-1839, foi de novo premiado com o partido de 30$000 réis; nos anos escolares de 1839-
18403 e 1840-1841, nas classes de cópia de estátua e desenho do modelo vivo e do 
panejamento, respectivamente, foi premiado com o prémio pecuniário de 30$000 réis. 
Por despacho de 13 de Março de do 1839, foi autorizado a frequentar a Aula de Gravura 
de Paisagem, então leccionada por Domingos José da Silva, para estudar desenho. Em 
consequência de ter concluído os estudos da Aula de Desenho Histórico, passou por 
despacho de 10 de Novembro de 1841, ao estudo superior da aula de Pintura Histórica, 
onde foi discípulo de António Manuel da Fonseca.

No ano de 1843, na segunda edição do concurso trienal da ABAL, apresentou na 
secção de Pintura Histórica, dois quadros a óleo. O primeiro, representando uma estátua 
de Antinoo e o segundo relativo a uma cópia do quadro de Nossa Senhora da Graça 
da autoria de Rafael de Urbino. Com intenções de concorrer ao segundo prémio desta 
aula, consta que não conseguiu concluir as respectivas provas, pelo facto de se ter 
candidatado ao primeiro prémio da secção de arquitetura, onde obteve a medalha de 
ouro, depois de ter apresentado um projeto arquitectónico para uma Academia de Belas-
-Artes. Por despacho de 17 de Dezembro de 1844, foi-lhe concedida autorização para 
frequentar a aula de escultura para adquirir prática na modelação.

Concluída a sua formação na ABAL, matriculou-se na Escola Politécnica. Após  
o incêndio que teve lugar em 1843, que destruiu parte do edifício da Escola, João P. 
Monteiro foi nomeado para dirigir a reconstrução do edifício destruído, segundo  
os planos de Pézerat. Em 1848, foi nomeado professor da Escola Politécnica8.

São três os desenhos de sua autoria na Coleção de Desenho Antigo da FBAUL. 
O primeiro, datado de 1838-39, refere-se a uma representação de um baixo-relevo, 
desenhado a giz branco sobre papel escuro; os outros dois, datados de 1842 dizem respeito 
ao alçado e planta de um monumento em forma de coluna de histórica, que João Pedro 
Monteiro apresentou no Ministério do Reino, no ano de 1842, por ocasião do concurso 
aberto em 11 de Novembro de 1842, para a construção de um monumento em memória do 



Duque de Bragança. Este projectão foi entregue juntamente com o projeto de Valentim 
José Correia, do qual consta a planta na Colecção.
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