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O significado da casa-estúdio de Carlos Relvas. 

Bases para uma reflexão. 

 

Paulo Martins Oliveira 

 

A fotografia exige condições especiais de iluminação. Nos primórdios daquela disciplina, 

apenas se conhecia a luz solar como tendo a intensidade suficiente para fazer reflectir uma 

qualquer imagem no interior de uma câmara fotográfica. Aqui, a imagem incidia numa placa 

antecipadamente preparada com produtos químicos que se alteram na presença da luz, ficando 

assim registados os pontos claros e escuros do reflexo que entrava na câmara. 

Embora, posteriormente, fosse notado que também outras soluções proporcionavam a 

intensidade luminosa necessária para realizar o processo fotográfico, especialmente a combustão 

do magnésio e a luz eléctrica, durante a maior parte do século XIX os fotógrafos contaram 

principalmente com a iluminação solar para a execução dos seus trabalhos. 

A preocupação em se obter uma boa luz natural é verificável, desde logo, nos sótãos da 

casa de Nicephore Nièpce, utilizados para captar e registar as suas pioneiras imagens, 

imediatamente sobressaindo o facto de esses espaços, hoje musealizados, apresentarem grandes 

aberturas para o exterior. 

 Contudo, deve-se a Louis Daguerre o desenvolvimento de um método que permitiu a 

comercialização do processo fotográfico, vindo a motivar a instalação dos primeiros verdadeiros 

estúdios, destacando-se desde logo os de Filadélfia e de Londres, por assumirem uma vocação 

claramente comercial. 

Uma gravura ilustra o estúdio londrino de R. Beard, verificando-se como o tecto foi rasgado 

e coberto com uma superfície de vidro. Como forma de aproveitar ao máximo a luz natural numa 

cidade tradicionalmente nublada, o retratado tinha de subir uma escada e sentar-se num plano 

elevado, tão próximo quanto possível da referida cobertura translúcida, existindo um pequeno 

toldo que fazia destacar a luminosidade sobre o rosto. No lado oposto, também num nível 

elevado, ficava a câmara fotográfica, na qual um assistente colocava a chapa para que se desse 

início ao ainda relativamente moroso processo de registo da imagem, enquanto a um nível inferior 

se encontravam os acompanhantes e os dispensários com os produtos químicos. 

 Numa outra gravura britânica, o “estúdio” de J. Howie é ainda mais original, pois situava-se 

simplesmente numa cobertura, literalmente ao ar livre. No lado esquerdo, sob a sombra da 

chaminé, é possível detectar o fotógrafo e respectiva câmara, enquanto no lado direito sentavam-

se as pessoas a retratar. 
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Tais exemplos demonstram bem a importância da luz solar nos primeiros tempos da 

actividade fotográfica, quando o improviso e a experimentação ainda constituíam a regra. 

 Contudo, nos anos seguintes, a fotografia conheceu avanços significativos. O negativo em 

chapa de vidro, o aperfeiçoamento dos produtos químicos e o fabrico de lentes mais eficazes, por 

exemplo, começaram a massificar ainda mais a actividade, cujo negócio fundava-se 

principalmente nos retratos, aumentando o número daqueles que pretendiam uma imagem de si 

ou dos seus a um preço relativamente módico. 

 Além das câmaras e dos métodos de impressão das fotografias, também os próprios 

estúdios começaram a ser entendidos como uma parte decisiva do equipamento, examinando-se 

hipóteses que maximizassem e disciplinassem o aproveitamento da luz solar.  

 A partir de meados do século XIX, vários autores começaram a sistematizar as diversas 

possibilidades, tendo como ponto de partida a existência de grandes aberturas cobertas de vidro 

nas paredes ou nas águas dos telhados. Nomes como Fleury-Hermagis, Henry Robinson, D. 

Scotellari, Edward Estabrooke, Henry Baden Pritchard ou Désiré Van Monckhoven, por exemplo, 

analisaram o assunto tendo em vista a obtenção da intensidade luminosa necessária para o 

registo fotográfico, embora com atenção aos riscos de sobreexposição à luz solar, passíveis de 

comprometer o trabalho final. 

Deste modo, além da intensidade, também a qualidade da luz foi objecto de um estudo 

cuidado, testando-se variações cromáticas dos vidros e desenhando-se sistemas de cortinas que 

permitiam ao fotógrafo seleccionar com detalhe a orientação e a quantidade da luz que entrava no 

estúdio, considerando a posição do Sol e as condições atmosféricas existentes num determinado 

momento, bem como os efeitos pretendidos para cada fotografia. 

 A utilização de superfícies envidraçadas nas águas e nas paredes dos edifícios permitia 

um conjunto alargado de opções e combinações, tendo o belga Van Monckhoven resumido dois 

tipos principais de estúdios: aqueles que admitiam iluminação natural apenas por uma das faces; 

e outros com iluminação mais abrangente, onde as superfícies vidradas se encontravam 

colocadas em várias faces. 
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Como referido, o primeiro tipo de estúdio apenas tinha superfícies envidraçadas num dos 

lados, preferencialmente a Norte, de modo a que a luz entrasse de modo indirecto. Tal contribuía 

para a suavidade da imagem fotográfica, evitando-se reflexos, sombras demasiado pronunciadas 

ou que o retratado contraísse os músculos da cara, o que aconteceria em caso de exposição 

directa à luz solar. Através da manipulação de cortinas e do uso de espelhos, o fotógrafo podia 

regular com precisão o modo como essa luz entrava e se difundia no seu espaço de trabalho, 

podendo assim aperfeiçoar o resultado final. 

Tratava-se de estúdios relativamente pequenos, apropriados para aqueles que, com 

disponibilidade para tal, podiam dedicar-se à fotografia de modo amador e artístico, encontrando-

se vários exemplos levantados nas imediações de grandes residências. 

 

 

 

 

 

 

  

Por seu turno, relativamente à segunda categoria, os estúdios apresentavam várias faces 

envidraçadas, o que permitia aumentar consideravelmente a sua versatilidade ao nível dos efeitos 

de iluminação, sendo que o fotógrafo cerrava normalmente as cortinas do lado onde se 

encontrava o sol, evitando assim que a luminosidade entrasse de modo directo e excessivo. 

Efectivamente, este tipo de galerias aproximava-se daquilo que Émile Puyo considerava 

ser a perfeição: “uma gaiola envidraçada suspensa no ar deve ser o atelier ideal”. 

 

 

 

 

 

 

 Este género de estúdios era consideravelmente mais caro, obrigando à instalação de 

maiores superfícies envidraçadas e exigindo mais espaço. A iniciativa de uma construção como 

esta era geralmente tomada ou por um amador com grandes posses e um vincado interesse pela 

fotografia ou, mais frequentemente, por estúdios comerciais já com alguma importância, onde 

frequentemente diversos funcionários atendiam a dezenas de clientes por dia. 
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 A título de exemplo, um projecto para um grande estúdio revela precisamente, na sua parte 

superior, estruturas envidraçadas em todo o perímetro da galeria destinada à execução dos 

retratos. 

 

 

 

 

Por seu turno, uma planta de origem norte-americana, datada de 1874, ilustra o interior de 

um típico grande estúdio fotográfico. No piso térreo localiza-se a grande “reception room”, o 

“parlor”, três “dressing rooms”, o principal “chemical room”, o comprido “mounting and finishing 

room”, o “stereoptic room”, ou o “retouching negative room”, por exemplo. Tratava-se de espaços 

para operações que antecediam ou sucediam o registo da imagem na câmara fotográfica. 

 Já o piso superior era dominado pelas galerias solares, salas de trabalho, uma sala de 

químicos mais pequena, uma sala para negativos e outros pequenos espaços de trabalho, sendo 

de notar que a execução de alguns trabalhos exigia operações complementares que deveriam ser 

realizadas no imediato, pelo que se justificava a associação dos espaços envidraçados com 

outros de natureza laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos gerais, tratava-se de centros onde trabalhavam dezenas de funcionários sob a 

égide de um fotógrafo principal, tendo Pritchard ilustrado num seu livro de referência, de 1882, 

alguns dos concorridos interiores desses grandes estúdios comerciais, vários deles com tubos de 

comunicação e sistemas de apitos. 
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 O aspecto exterior destes grandes estúdios não diferia muito dos restantes edifícios de 

habitação ou escritórios, exceptuando as mencionadas galerias envidraçadas. Nestas, a utilização 

das superfícies transparentes conhecia variações, podendo por exemplo ocupar as duas águas do 

telhado e apenas uma parede, ou unicamente uma parede, dispensando a iluminação superior. 

 

 

 

 

 

 

Outras soluções adoptavam apenas as águas do telhado e, quando estas eram recuadas, 

o edifício ficava quase sem referências exteriores sobre a sua natureza, havendo que recorrer a 

técnicas promocionais para indicar que ali se executavam retratos. 

 

 

 

 

 

 

Por seu turno, outras soluções demonstravam a versatilidade com que os fotógrafos 

desenvolviam os seus espaços de trabalho, como o estúdio de dois pisos de J. Hughes, no qual 

se sobrepuseram duas galerias parcialmente envidraçadas que admitiam iluminação solar apenas 

pela face norte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Assim, construídos especificamente para a prática da fotografia ou adaptados a esse fim, 

foram diversos os edifícios que proliferaram em cidades especialmente da Europa e dos Estados 

Unidos, encontrando-se alguns desses estúdios hoje musealizados. 
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 Contudo, a preservação não constituiu a regra, e os casos sobreviventes são 

efectivamente raros. Na verdade, em finais do século XIX e inícios do seguinte, grande parte dos 

estúdios foi simplesmente desactivada ou conheceu alterações profundas, sobretudo devido a 

duas razões de fundo. Primeiro, a popularização de novas e muito mais ligeiras câmaras 

fotográficas, as quais vieram alargar a prática fotográfica a um número muito maior de 

entusiastas, passando a caber aos estúdios, em larga medida, a revelação dessas fotografias nos 

seus laboratórios. 

Em segundo lugar, e quanto aos retratos que ainda se foram realizando em estúdio, 

praticamente até à actualidade, deve-se realçar como o desenvolvimento da luz eléctrica foi 

tornando obsoletas as grandes e dispendiosas superfícies envidraçadas. 

 Assim, os antigos estúdios com estruturas de vidro foram desaparecendo, e só uma 

precoce consciência do potencial histórico ou o mero acaso ditaram a sobrevivência de algumas 

dessas construções. 

Um dos casos de referência que subsistiu é o da casa-estúdio de Carlos Relvas, um 

importante proprietário estabelecido numa das mais férteis regiões agrícolas de Portugal, e que 

viveu entre 1838 e 1894. A sua família instalara-se no concelho da Golegã na década de 20 do 

século XIX, com o intuito de procurar dinamizar uma zona que, apesar das potencialidades, ainda 

lutava por recuperar a antiga capacidade produtiva. Contudo, as graves dificuldades económicas 

da região e do país começaram apenas a ser debeladas com sucesso a partir de finais dos anos 

50. 

 Carlos Relvas começou a dedicar-se à fotografia na transição da década de 50 para a de 

60. Primeiramente, instalou diante da grande residência familiar um estúdio térreo, onde apenas 

uma das faces era envidraçada. Esta não estava totalmente orientada para Norte, mas para 

Nordeste, tratando-se de uma solução de compromisso que permitia enquadrar a entrada do 

estúdio com a fachada da residência fronteira, conhecida por palacete Relvas (ou do Outeiro). 

 

 

 

 

 

 Contudo, no início dos anos 70, Relvas viria a decidir-se pela construção de um estúdio 

maior e com outras condições, para o que constituíram factores determinantes a disponibilidade 

financeira do proprietário, o aprofundamento do seu interesse pela fotografia, as limitações de 

espaço do estúdio original e o facto de este se encontrar num jardim, cujas árvores, se por um 
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lado favoreciam a privacidade, por outro prejudicavam a iluminação, uma vez que a construção 

era térrea. Assim, e como era aconselhado pela literatura especializada da época, nestes casos a 

galeria envidraçada deveria ser elevada para um piso superior. 

 Deste modo, Carlos Relvas decidiu-se pela construção de um edifício de dois pisos com 

planta predominantemente rectangular. Uma inspiração importante foi encontrada num estúdio 

concluído cerca de dez anos antes por um fotógrafo que, tal como Relvas, demonstrava uma 

especial sensibilidade artística, executando não apenas retratos como também inventariando 

monumentos. A sua casa-estúdio havia sido igualmente edificada num jardim e estava orientada 

para uma residência. Algumas opções decorativas também iriam influenciar o empreendimento de 

Relvas, embora na Golegã viessem a adquirir formas mais elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A construção da casa-estúdio de Carlos Relvas implicou a demolição do pequeno estúdio 

original, mas não sem que fosse encontrada uma alternativa que permitisse a continuação da 

actividade fotográfica durante esse período. Assim, um caderno de apontamentos de Relvas 

indica que, nesta fase, foi instalado um estúdio auxiliar no “seleiro” (celeiro) da propriedade do 

Outeiro. 

A planta mais antiga que se conhece da Golegã permite enquadrar a explicação, 

observando-se o grande armazém agrícola que se encontrava anexo à residência do Outeiro. 

Efectivamente, ainda hoje algumas quintas da região possuem anexos de grandes dimensões, 

precisamente para o armazenamento de géneros agrícolas, equipamentos e forragens para os 

animais. 
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Este armazém tinha como fachada uma estreita zona habitacional. Como se vê na própria 

planta, existia um arco que dava passagem para a grande área de armazenamento, arco esse que 

é também visível nas fotografias da já desaparecida residência do Outeiro. 

Em cima do arco, correndo ao longo do piso superior, é possível verificar uma varanda, na 

qual Relvas já executara algumas fotografias no passado, como se vê na página 130 da edição 

Carlos Relvas e a sua Casa-Estúdio (2006). No entanto, destaca-se sobretudo a existência de 

grandes estruturas envidraçadas, tratando-se do estúdio acessório que Carlos Relvas instalou no 

celeiro, quando demoliu o primeiro estúdio para poder construir o novo de dois pisos. Aquelas 

superfícies envidraçadas ainda lá se encontravam mesmo quando, posteriormente, a Autarquia 

instalou os seus serviços no palacete do Outeiro, tendo o armazém sido demolido. 

 

 

 

 

 

 

 

A orientação Nordeste destas superfícies envidraçadas era a mesma do pequeno estúdio 

entretanto demolido. Existem igualmente fotografias que foram realizadas a partir deste ponto 

para o largo fronteiro, como se pode verificar na referida edição de 2006 (p.139). 

Entretanto, ficou concluída a casa-estúdio de Carlos Relvas, tendo os planos de pormenor 

cabido ao arquitecto Henrique Carlos Afonso, como já antes de 2003 foi publicado. Contudo, o 

estúdio acessório não foi desactivado, identificando um viajante britânico que nele trabalhava 

Margarida Relvas, filha de Carlos Relvas, a qual viria a desenvolver uma actividade fotográfica de 

algum relevo. No entanto, este estúdio continuou a ser utilizado também pelo próprio Carlos 

Relvas, nomeadamente para a execução de retratos de corpo inteiro, exigindo a montagem de 

grandes telas com paisagens, rochas fingidas, plantas, solo, etc., isto além dos mais variados 

objectos com valor simbólico. 

Se o estúdio acessório era utilizado para grandes composições, já a galeria envidraçada 

da nova casa-estúdio era vocacionada para a execução de fotografias de meio-corpo, utilizando-

se fundos de cor neutra ou com uma decoração naturalista relativamente sóbria. Com abundante 

mobiliário, livros e peças artísticas, o atelier tornou-se um centro social de referência, sendo que 

as muitas velas sugerem que a falta de luz natural não prejudicaria o convívio. A contribuir para o 
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facto estava também um piano vertical, sendo igualmente de notar que a música era uma das 

formas de fazer descontrair as pessoas a retratar, frequentemente intimidadas quando se 

encontravam num estúdio fotográfico e tinham de enfrentar equipamentos aparentemente 

extravagantes. Neste contexto, refira-se por curiosidade como M. Lafosse, um fotógrafo de 

Manchester, possuía mesmo uma grande caixa de música, cuja melodia ajudava a dissipar 

alguma da tensão latente. 

Relativamente à utilização de objectos de valor simbólico, ela era muito limitada nas 

fotografias realizadas na casa-estúdio, dedicada sobretudo aos retratos de meio-corpo. Em 

contraponto, já o edifício em si constituía um monumento evocativo da própria disciplina 

fotográfica, sendo vários os sinais celebrativos desta expressão técnica e artística. 

Em lugar de destaque na fachada encontram-se os bustos de Niépce e Daguerre, 

responsáveis pelos primeiros métodos de representação fotográfica permanente. Nas faces 

laterais, querubins seguram máquinas fotográficas, enquanto os alçados e a planta geral do 

edifício sugerem um templo, como já foi notado no século XIX. Efectivamente, é no valor simbólico 

que reside parte considerável da originalidade do edifício.  

Seguindo o gosto romântico então vigente, no piso superior adoptaram-se linhas 

revivalistas, sobretudo neogóticas, ideais para o desenvolvimento da arquitectura do ferro e do 

vidro, permitindo a obtenção de espaços amplos e iluminados, como é também verificável em 

grandes pavilhões expositivos, mercados ou estufas, por exemplo. 

Revela-se provável que, pelo menos parcialmente, a inspiração para as linhas góticas 

tenha sido colhida directamente no mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha. Numa Europa 

onde se afirmavam as nacionalidades e se procuravam monumentos que as simbolizassem, em 

Portugal o mosteiro da Batalha assumiu uma especial importância, uma vez que representava o 

esforço e o triunfo das aspirações independentistas nacionais, aspecto de relevo no último quartel 

do século XIX, aquando do renascimento de algumas correntes iberistas. 

Efectivamente, em vários aspectos é perceptível a influência do mosteiro batalhino, 

fotografado por Relvas pouco tempo antes de dar início ao projecto da casa-estúdio. Neste seu 

edifício é possível verificar o desenvolvimento de linhas e rendilhados que fazem lembrar gótico 

flamejante da Batalha, nomeadamente nos elementos metálicos da fachada, incluindo a varanda e 

o óculo a imitar uma rosácea, bem como nas molduras de vãos e noutros locais do edifício. 

No entanto, confirmando a fantasia romântica então vigente, em alguns casos as 

terminações foram adaptadas de modo parecerem-se com pequenas ondas, que combinam com 

os cavalos-marinhos da fachada, cujas barbatanas no fim da cauda indicam o seu carácter 

mitológico. Efectivamente, tratam-se dos seres que puxavam o veículo de Poseidon, o qual, além 
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de governar os Oceanos, era também o deus de todos os cavalos, ele que começara por ser uma 

divindade terrestre. Note-se que em várias fotografias é perceptível a existência de estatuetas de 

inspiração greco-romana, indiciando que Relvas possuiria uma razoável cultura clássica.  

Na casa-estúdio da Golegã, destacam-se igualmente outros revivalismos, como se verifica 

nas portadas interiores existentes nos dois lados da galeria e na entrada do lado da Rua José 

Farinha Relvas, as quais sintetizam o pórtico trilobado da igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

matriz da vila, inspirada por sua vez na frontaria do já desaparecido Hospital Real de Todos os 

Santos, da qual a igreja goleganense faz uma síntese. 

Contudo, no interior da casa-estúdio é também possível encontrar outros motivos, 

inclusivamente mouriscos, os quais não deixariam de se reflectir no palacete Ribeiro da Cunha, 

erguido defronte do Jardim do Príncipe Real, em Lisboa, por iniciativa do comerciante de tabacos 

que deu o nome ao imóvel. O arquitecto deste empreendimento foi Henrique Carlos Afonso, o 

mesmo que trabalhara na casa-estúdio de Relvas, ainda que em Lisboa os elementos decorativos 

seguissem uma lógica horizontalizante, em virtude da disposição deste imóvel, cuja inspiração 

principal terá vindo de um outro edifício em Manaus. 

Revelando também cuidados ao nível da iluminação solar interior, o palacete Ribeiro da 

Cunha foi um dos últimos projectos de Henrique Carlos Afonso, que faleceria pouco depois, em 

1884. Mesmo assim, este empreendimento não deixaria de influenciar, por seu turno, a construção 

da praça de touros do Campo Pequeno, a qual, além do óbvio revivalismo neo-árabe, denota em 

vários pormenores a importância da arquitectura do ferro e do vidro. 

No entanto, se no caso do palacete Ribeiro da Cunha é necessária alguma atenção para 

detectar as influências da casa-estúdio de Carlos Relvas, noutros casos estas são 

manifestamente óbvias. Tal é o caso da estufa do conde Silva Monteiro, em Vila Nova de Gaia, 

construída pela empresa Luís de Sousa Cruz & Filhos, a mesma que executara a estrutura em 

ferro do estúdio fotográfico goleganense. 

Além de outras construções portuguesas, onde é perceptível uma relação directa com a 

casa-estúdio de Carlos Relvas, note-se igualmente que, na vila natal de Relvas, seria levantada a 

chamada “Casa da Palmeira”, cuja estrutura simplifica, geometrizando, aquela do estúdio 

fotográfico localizado a poucas centenas de metros. 
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Neste último caso, também a própria palmeira resume o exotismo encontrado em torno da 

galeria de Carlos Relvas, cujos jardins foram por várias vezes alterados pelo proprietário. Existem 

mesmo notícias de que terão sido importadas algumas espécies vegetais do Extremo-Oriente, o 

que realça a dimensão romântica e ecléctica do seu empreendimento. 

Note-se, aliás, que a configuração do telhado da casa-estúdio lembra, em diversos 

aspectos, o recorrente na arquitectura oriental, conseguindo-se uma melhor harmonia entre as 

várias partes da cobertura. 

A título de contexto, tornavam-se comuns as influências do Extremo-Oriente na 

arquitectura ecléctica europeia, fruto da expansão francesa na zona da “Indochina”, divulgando-se 

aquelas linhas não só em gravuras e fotografias, mas também através de pequenas pontes e 

algumas construções efémeras. 

 

 

 

 

 

 

Por seu turno, a pintura exterior e a própria configuração da casa-estúdio de Carlos Relvas 

sofreram alterações significativas num curto espaço de tempo. Exemplificando a sequência 

dessas reformas, citam-se várias fotos publicadas nos trabalhos Carlos Relvas e a Casa da 

Fotografia (2003) e Carlos Relvas e a sua Casa-Estúdio (2006). 

Na foto 4 do catálogo de 2003 (p.95), é possível ver-se o edifício ainda em reboco. Na 

página seguinte, a foto 5 revela o edifício com uma pintura clara no corpo central e na parede do 

laboratório do lado direito, onde mesmo o interior da moldura decorativa se encontra já pintado, ao 

contrário do laboratório do lado esquerdo. Nesta mesma fotografia, é visível na parte superior a 

plataforma utilizada para pintar a fachada, bem como uma escada no telhado. 

Posteriormente, a casa-estúdio teria uma nova cor. Ainda no mesmo catálogo de 2003, a 

foto na página 33, apesar do seu pequeno tamanho, permite verificar que a casa está pintada 

numa cor clara, mas que o corpo posterior do piso térreo encontra-se já num tom mais escuro. A 

plataforma de roldanas está montada na rosácea, preparando-se a nova pintura da fachada, 

enquanto no telhado é possível verificar que uma janela de acesso se encontra aberta. Por seu 

turno, na face frontal da galeria envidraçada detecta-se uma escada. Na edição de 2006, a 

primeira foto da página 133 é quase idêntica, exceptuando-se o pormenor da janela aberta e 

notando-se um escadote montado junto do corpo posterior do estúdio, já pintado em tom escuro. 
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Na foto 11 (p.102, 2003), verifica-se o edifício já completamente pintado na sua nova cor. 

Poucos anos depois, antes de 1886, Carlos Relvas alterou profundamente o aspecto do 

jardim. Na edição de 2006, a foto da página 132 demonstra a inclusão de lagos e árvores de 

grande porte, que deram um aspecto frondoso ao jardim, reforçando ainda mais, pelo respectivo 

enquadramento, o carácter já de si romântico do imóvel. A vegetação implementada trazia 

igualmente a vantagem de absorver parte do leito aquífero existente no subsolo, contribuindo 

assim para a protecção do edifício. 

Note-se que, pela mesma altura, Margarida de Azevedo Relvas sugeriu a colocação de 

várias árvores diante do cemitério da vila, algumas das quais ainda lá se encontram, iniciativa esta 

que muito provavelmente se relacionará com a aquisição de arvoredos para a casa-estúdio. 

Seguidamente foi empreendida uma nova alteração de vulto, agora no próprio estúdio. Na 

mesma edição de 2006, a segunda foto da página 133 revela que a estrutura de vidro foi 

substituída por paredes, deixando-se alguns janelões ogivais para iluminação do interior. O imóvel 

apresenta ainda a sua coloração escura, sendo que esta fotografia deverá ser anterior a 1885, ou 

dos primeiros meses deste ano. 

Em Setembro de 1885 foi publicada uma foto onde se mostra a casa-estúdio já pintada 

novamente de claro, conservando os janelões ogivais em lugar da primitiva grande cobertura de 

vidro. 

 

 

 

 

 

 

Contudo, as obras ainda decorreram no interior, sendo que um artigo publicado por 

ocasião da reabertura da casa-estúdio informa que, aquando dos trabalhos de restauro, foram 

encontradas duas inscrições de um artesão, apontando a data de 1886 para essas obras internas. 

A este respeito, note-se que o edifício ficou conhecido precisamente por “casa-estúdio” 

porque Relvas lá começou a passar a maior parte do seu tempo, descurando mesmo os negócios 

agrícolas, os quais tiveram de ser assegurados pelo filho José Relvas, quando as finanças 

familiares acusavam já evidentes debilidades. 

No entanto, a substituição da grande cobertura de vidro não permite, por si, inferir que o 

imóvel tenha perdido completamente o seu carácter fotográfico, pois será necessário ter em conta 

que a estrutura original de vidro apresentava uma amplidão que, paradoxalmente, excedia 
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claramente a de vários estúdios de Londres ou Paris, por exemplo, onde as possibilidades de 

obtenção de luz natural eram consideravelmente mais limitadas. 

Assim, é provável que Relvas tenha adaptado o seu estúdio de modo a que ali pudesse 

permanecer ainda mais tempo e com melhor conforto, especialmente nos meses invernosos ou de 

estio, sem prejuízo da iluminação suficiente para a realização das suas fotografias, pelo menos 

nas áreas da galeria onde ela era efectivamente mais necessária. 

Esta completa devoção do proprietário à arte fotográfica ficou bem patente em 1887, 

aquando da morte de sua mulher, cujo funeral Carlos Relvas fez questão em deixar devidamente 

retratado. Pouco depois, casa-se em segundas núpcias com Mariana Correia, passando então a 

habitar verdadeiramente a casa-estúdio. Seriam então realizadas novas obras, nomeadamente 

um aumento da área envidraçada a nordeste, existindo uma autonomização lateral de áreas de 

trabalho, ao passo que a velha residência familiar seria alienada pelo filho José Relvas à 

Autarquia, que ali instalou os seus serviços. Contudo, a análise das fotografias publicadas permite 

deduzir que Carlos Relvas continuou a utilizar o estúdio acessório anexo ao velho palacete, pelo 

que a adaptação da casa-estúdio a espaço habitacional não terá diminuído significativamente a 

sua capacidade e opções de trabalho. 

Finalmente, em 1894, na sequência de um grave ferimento numa perna, Carlos Relvas 

acabaria por sofrer uma infecção bacteriana, que se revelaria fatal. Parte das máquinas seriam 

vendidas a outros fotógrafos, o mesmo acontecendo com alguns dos grandes telões que serviam 

de fundos para retratos de corpo inteiro. Por exemplo, um fotógrafo goleganense passou a utilizar 

um dos fundos antes utilizados por Relvas (compare-se com a foto da p.273 do catálogo de 

2003.). 
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Encerrada durante várias décadas, a casa-estúdio ficou como uma recordação do tempo 

em que foi construída, quando o Romantismo ainda marcava o panorama cultural. Nessa época 

expressaram-se eclectismos revivalistas e exotismos artísticos, fruto do interesse pelas mais 

diversas novidades e culturas que a literatura e uma imprensa em franca expansão iam 

popularizando. Firmou-se então um profundo entusiasmo por um mundo que se descobria não 

apenas em relatos e narrativas, mas agora também em imagens fidedignas. 

Ao mesmo tempo, e ao vivo, as grandes exposições demonstravam não só as 

particularidades culturais de outros povos mas também as novidades da ciência e da tecnologia, 

suscitando a curiosidade dos visitantes e, em vários casos, deixando perplexos mesmo os 

escritores e os artistas mais criativos. 

Tratava-se efectivamente de um mundo novo, para o qual engenheiros e arquitectos 

contribuíam com o desenvolvimento de estruturas em ferro e vidro que, embora símbolos de 

modernidade, não deixavam de revelar como se buscou no passado inspiração e dignidade 

histórica. 

Deste modo, extravasando a política, o Liberalismo era agora também do conhecimento. 

Já não se confinavam às Academias as notícias sobre as descobertas que figuras como Pasteur 

ou Koch realizavam em laboratórios, nem as revolucionárias teorias de Darwin, ou mesmo o 

desenterrar de inesperados vestígios civilizacionais. Por exemplo, sensivelmente ao mesmo 

tempo que a casa-estúdio da Golegã era inaugurada, Schliemann descobria os tesouros da 

cidade grega de Micenas, cujos guerreiros lideraram o cerco a Tróia, numa das mais famosas e 

poéticas guerras de sempre. 

O entusiasmo por todo este contexto levou à difusão do que ficou conhecido em Portugal 

pelo bric-a-brac, ou seja, um interesse ecléctico e diletante pelas mais variadas áreas do 

conhecimento, e que se traduziu pelo coleccionismo das peças mais diversificadas, bem como por 

investigações levadas a cabo por amadores entusiastas. 

Fruto de um estímulo científico sem precedentes, multiplicaram-se na Europa e nos 

Estados Unidos as sociedades, os museus e as publicações de ordem cultural, científica e 

tecnológica, ao mesmo tempo que se criaram gabinetes de patentes que depressa ficaram 

inundados de propostas, como a do telefone, também inventado quando Relvas abriu o seu 

estúdio. Contudo, muitas outras invenções eram meramente bizarras, fruto de imaginações que se 

tornavam desenfreadas. Dali a alguns anos, num desses gabinetes, sentindo-se já entediado pela 

acumulação de projectos extravagantes, um modesto funcionário chamado Albert Einstein 

começaria a meditar sobre os fundamentos do próprio Universo. 
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Contudo, também na ficção se viajaria pelo tempo e pelo espaço, com histórias de idas à 

lua, viagens de balão e aventuras de submarino. Outros romances reportavam seres criados por 

médicos, trazidos à vida pela electricidade e que preconizavam a ciência dos transplantes, 

criaturas essas que não deixavam contudo de revelar as emoções mais profundas. 

Por seu turno, o passado medieval era também palco de histórias, com magos e 

alquimistas que ensaiavam as fórmulas da vida eterna ou da transformação de metais ordinários 

em ouro, isto numa Europa gótica onde o mistério, as paixões e o heroísmo dos cavaleiros 

prendiam o interesse tanto do público masculino como do feminino. 

Na literatura, como na pintura, na música e noutras artes, celebravam-se os heróis, 

nomeadamente aqueles que agiam por convicção ou destino, os que se sacrificavam pelos 

nacionalismos então emergentes na Europa, mas também os viajantes que se aventuravam por 

territórios inexplorados. 

A emoção suscitada pela aventura e pelo desconhecido era simbolizada igualmente pelos 

jardins luxuriantes, bem diferentes daqueles nivelados e geométricos por onde se passeara a 

nobreza do século XVIII. Agora, no tempo de Relvas, procurava-se que os jardins pudessem 

surpreender a cada passo, com elevações, recantos, vegetação densa, lagos, ruínas fingidas e 

mesmo aves e espécies botânicas exóticas. Tratava-se de uma síntese dos ambientes excitantes 

de que se tinha notícia. 

Os pintores recorriam frequentemente a esses jardins para realizar novas experiências 

pictóricas, fundindo também ciência e arte. Trabalhavam-se inovadoras formas de representação 

e testava-se a percepção humana, por vezes combinando cores que chocavam o tradicional 

academismo. Mais do que a mera reprodução, interessava agora a essência da imagem e o que o 

cérebro apreendia. 

Georges Seurat representava ambientes de jardins através de pequenos pontos coloridos 

que, à distância, formavam na tela uma imagem homogénea. Por seu turno, Monet representava 

uma e outra vez a ponte japonesa do seu jardim e a catedral gótica de Rouen, com variações de 

cor e de luz que abriam novos caminhos ao Impressionismo, enquanto Paul Gauguin enriquecia a 

pintura francesa com inspirações colhidas na Polinésia. Mesmo as artes tribais africanas, antes 

desconsideradas, acabariam por influenciar profundamente a nova estética europeia. 

Neste contexto, também a arquitectura reflectia o espírito ecléctico, adoptando e 

combinando quer estilos históricos quer referências típicas de outras latitudes. Tratava-se de um 

mundo de cenários e de personagens, no qual a fotografia desempenhou um papel muito 

particular, motivando uma verdadeira revolução cultural e mental. 

Pela primeira vez na História, as pessoas comuns podiam ter acesso fácil a 
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representações fiéis de si próprias, tal como eram ou como se imaginavam. Efectivamente, muitos 

fizeram-se retratar encarnando determinados personagens com os quais se identificavam, 

cabendo ao fotógrafo a orientação das composições, como se de um encenador se tratasse. 

Contudo, o triunfo maior era o da imortalidade da própria imagem, e já não apenas do nome. 

Assim, o fotógrafo imediatamente se distinguiu por uma culta versatilidade, dominando 

princípios da física, da química, da estética, da composição e mesmo da psicologia. Era mestre de 

uma disciplina que passou a representar o elo de ligação entre as ciências e as artes, constituindo 

um popular símbolo de progresso e de cosmopolitismo, o qual se podia vislumbrar na riqueza das 

estantes, das mesas de trabalho, da decoração das paredes e, em última análise, da própria 

arquitectura.  

A casa-estúdio de Carlos Relvas representa um exemplo particularmente feliz do que foi a 

sua época, grandemente marcada pela fotografia, paixão e obsessão do proprietário, que acabaria 

por falecer agonizante, rodeado pelas suas máquinas, papéis e chapas de vidro, numa expressão 

irónica e quase teatral do que foi o próprio Romantismo. 

Entregue ao seu jardim, a casa-estúdio ficou como uma expressão singular daquela cultura 

que fez combinar ciência e arte de uma forma inédita na História. Talvez à cabeça dessa união 

estivesse a própria fotografia, que aos dois campos ia buscar a sua razão de ser. Por isso, a casa-

estúdio estabelece um equilíbrio raro entre os elementos que estiveram na base do movimento 

romântico, e que tanta emoção e entusiasmo febril causaram em diversos países. 

Pelo Mundo e também em Portugal existem diversos monumentos que expressam bem o 

que foi aquele movimento. No entanto, esses casos tendem a realçar, cada um a seu modo, 

alguns dos importantes aspectos do Romantismo. Por seu turno, a casa-estúdio de Carlos Relvas 

sintetiza, como talvez nenhum outro caso, o que foi a diversidade romântica. 

Ao nível estético, os seus múltiplos revivalismos e eclectismos encontram-se integrados 

numa coerência invulgarmente feliz, ao mesmo tempo que, no domínio estritamente técnico, as 

características que o estúdio apresenta são igualmente susceptíveis de atrair a atenção de 

qualquer especialista. Independentemente dos títulos, das tramas e dos reconhecimentos oficiais, 

há já muito que o imóvel é património da Humanidade, bem como um dos mais icónicos edifícios 

hoje existentes, em Portugal e em todo o Mundo. 


