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Os ornamentos em relevo são elementos decorativos e compositivos 
da arquitectura, aplicados na execução de cimalhas, frisos, molduras, 
remates, pilastras, entre outros, mas que também adquirem valor 
simbólico, com elementos fitomórficos e figuras antropomorfas, 
alcançando qualidade artística e iconográfica e que se identificam 
por toda a região do Algarve.

Estudo de caso

as técnicas de execução da ornamentação em 
relevo são diversas e integram os variados con-
textos históricos da construção e da arte orna-
mental, indo desde a modelação de forma livre 
executada directamente sobre o paramento 
da construção, até à modelação com recurso 
a moldes, executada em obra ou em oficina. 
estas técnicas seriam desenvolvidas desde a 
mais elementar actividade de ornamentação da 
habitação e de forma artesanal, até à especiali-
zação profissional e com técnicas artísticas de 
oficinas de estucadores e escultores.

artífices e mestres estucadores e escultores 
seleccionariam as técnicas de modelação de 
acordo com o seu contexto de aplicação, das 
condições de estaleiro e dos repertórios de-
corativos das oficinas. integrariam a seu tem-
po os vários avanços tecnológicos da época, 
em contexto pré-industrial e industrial, e que 
viria a introduzir alterações nas técnicas de 
modelação e de reprodução dos ornamentos. 

Uma “geografia” dos stuccos no Algarve

a investigação dos stuccos exteriores na 
arquitectura a decorrer no algarve1 tem per-
mitido o registo sistemático de exemplares 
existentes na região, integrando em inventá-
rio um número significativo de exemplares 
distribuídos por 35 centros urbanos algarvios, 
enquadrados quer em contexto urbano, quer 
em áreas periféricas e rurais da região (fig. 1). 

bilidosos na arte da ornamentação, distan-
ciando-se de outros executantes que se ocu-
pariam na fixação dos elementos mais sim-
ples executados em bancadas e posteriormen-
te aplicados na obra. 

nos exemplares identificados até ao momen-
to na região do algarve são reconhecidos 
conjuntos ornamentais na centúria de sete-
centos, com propostas ornamentais invulga-
res e que se identificam com a técnica de mo-
delação directa sobre a obra. entre estes re-
gistamos a obra do mestre arquitecto-artífice 
Diogo tavares de ataíde (faro, 1711 – Lagoa, 
1765) que intervém em diversas estruturas ar-
quitectónicas na região, ficando notabilizado 
pelos diversos trabalhos em pedra, ornatos 
em relevo e trabalhos de massa (fig. 2).

A modelação em estampilhas

o recurso a estampilhas, stencils e escanti-
lhões para a modelação de ornatos em relevo 
configura outra das técnicas de modelação. 
Dependem do uso de pranchas, preferencial-
mente executadas em chapa de zinco, sendo 
usadas também em madeira com tratamento 
a óleo de linhaça e em cartão com protecção 
de cera de abelha. o motivo seria desenhado 
e trespassado para a prancha e, finalmente, 
recortado e modelado. 

a partir deste inventário, e segundo a revisão 
bibliográfica e documental desenvolvida, tem 
sido possível interpretar esta arte ornamental 
e a produção artística que envolveu a arqui-
tectura doméstica do algarve, e as influências 
e fixação da mesma ao longo da região, em 
particular entre o último quartel do século XiX 
e as primeiras décadas do século XX.

As técnicas de execução 
e modelação encontradas 
na região

a investigação in situ e a recolha de testemu-
nhos junto de mestres artesãos ainda prati-
cantes desta técnica ancestral de ornamen-
tação arquitectónica, têm permitido identificar 
diferentes técnicas de modelação e contribuir 
para o entendimento da sua predominância 
cronológica na região, e também para esclare-
cer a propagação destas tecnologias de reves-
timento na arquitectura do sul de Portugal.

A modelação livre à lanceta

Mestres estucadores desenvolviam a mode-
lação da argamassa directamente sobre o pa-
ramento, e cuja técnica de execução requeria 
conhecimento de desenho de ornato e figura, 
e o acesso a um conjunto de repertórios de-
corativos, sendo por isso uma das técnicas de 
modelação reservada para mestres mais ha-
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1 | Representação do número de edifícios por 
freguesia num total de 2 065 exemplares até 
ao momento inventariados, nomeadamente: 
Olhão (319), Faro (261), Vila Real de Santo 
António (152), Loulé (160), Tavira (133), 
Portimão (108), Fuseta (105), São Brás de 
Alportel (69), Silves (65), Lagos (63), Lagoa 
(53), Estoi (46), Moncarapacho (44), Albufeira 
(43), Castro Marim (42), Luz de Tavira (42), 
Monchique (35), São Bartolomeu de Messines 
(28), Alcoutim (20), Santa Catarina da Fonte 
do Bispo (20), Algoz (19), Benafim (16), 
Boliqueime (15), Giões (12), Paderne (12), 
São Marcos da Serra (12), Santa Barbada de 
Nexe (10), Azinhal (8), Martimlongo (8), Santo 
Estevão (8) e Tôr (8).
2 | Ornatos em relevo na “Torre da Horta dos 
Cães” em Faro. 
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Directamente na superfície a ornamentar, se-
ria marcado o negativo do motivo a modelar, 
auxiliado pela marcação dos vazios das es-
tampilhas, transferindo com precisão o or-
namento, auxiliando o modelador no traçado 
base do elemento a relevar.

alguns exemplares de stuccos identificados in-
tegram o uso de estampilha, de forma preferen-
cial, para a execução de ornamentação em friso 
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ou de um padrão. apresentam-se geralmente 
em baixo-relevo, com poucos centímetros de 
vazado relativamente à camada externa do aca-
bamento final (fig. 3). a iconografia observada 
concentra-se nos motivos geométricos simples 
ou compostos, conjugando-se para a criação 
do motivo final. a localização é reservada para 
elementos de preenchimento do paramento da 
platibanda e na zona de entablamento de rema-
te entre a cimalha e a cobertura.

o módulo do elemento relevado pode ser re-
produzido apenas numa direcção, dando ori-
gem a um friso, ou reproduzido em duas direc-
ções, formando um padrão, através de isome-
trias simples com processos de translação, 
rotação ou reflexão. através da interpretação 
da estrutura geométrica do padrão ou do friso 
do elemento relevado é possível identificar o 
módulo base da composição assim como as 
regras geométricas aplicadas.

Estudo de caso
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a modelação em série do ornamento pro-
punha a execução dos ornatos em relevo por 
meio de moldes, rígidos ou flexíveis, criados 
com base em repertórios decorativos divulga-
dos em estampas e catálogos e que circula-
vam com mais facilidade à época (fig. 5).

o acesso à ilustração ornamental e a manuais 
de artes decorativas, divulgava propostas de 
padronagem de motivos decorativos para se-
rem aplicados e inseridos na obra arquitec-
tónica, auxiliaram também na criação de ca-
tálogos com reportórios para as oficinas de 
escultura e estuque ornamental.

esta modelação “mecanizada”, fixa em formas 
comuns, irá diferir da modelação à lanceta, que 
se caracterizava por uma modelação de repro-
dução directa sobre a superfície, e que havia 
vigorado em épocas anteriores, e que estava 
muito vinculada à criação artística mais autó-
noma e peculiar dos seus executantes.

a democratização do desenho ornamental, 
através da livre circulação de estampas e 
manuais do ofício, e a produção de moldes 
para a sua reprodução, permitiu a difusão a 
uma escala mais alargada da produção artís-
tica local, alcançando outros locais na região, 
do país e no estrangeiro, e uma rápida dis-
seminação de repertórios semelhantes entre 
várias oficinas (Cavi, 2015).

na região do algarve, este tipo de ornamenta-
ção conseguiu ainda responder às solicitações
das novas construções de comerciantes e in-
dustriais que haviam beneficiado do crescimen-
to industrial, agrícola e piscatório que a região 
havia tido nas últimas décadas do século XiX 
e as primeiras do século XX. Circunstâncias 
que reuniram um pouco por toda a região um 
conjunto de encomendadores, nacionais e 
estrangeiros que, seduzidos por uma estética 
arquitectónica diferenciadora, integraram na 
sua habitação novos repertórios decorativos 
(figs. 6, 7 e 8).

notas finais

as técnicas de ornamentação das fachadas, 
com recurso a argamassas de revestimento, 
para além da sua função decorativa, de com-
posição arquitectónica e de protecção das al-
venarias, constituem-se como reportórios iden-
titários fundamentais para a interpretação da 
arquitectura doméstica da região do algarve.

a análise da iconografia associada às técni-
cas de modelação e de reprodução da orna-

3 | Exemplar da utilização de 
estampilha em São Brás de Alportel.
4 | Execução de trabalho de massa 
com recurso a “molde de correr”.
5 | Molde em gesso para fundição.
6 | Exemplar em Olhão.
7 | Exemplar em Alcoutim.
8 | Exemplar em Moncarapacho.

mentação tem permitido observar relações de 
continuidade, quer à escala do centro urbano, 
na relação entre alguns dos seus edifícios, 
quer também à escala regional, na relação 
formal entre a ornamentação (comum) de edi-
fícios de centros urbanos distintos.

embora existam vestígios arqueológicos que 
comprovam a existência de ornamentação na 
habitação e fontes documentais que referem 
a actividade de mestres escultores na época 
de setecentos com obra relevante na orna-
mentação na arquitectura civil e religiosa, tem 
sido possível comprovar sobretudo cronolo-
gias de produção no último quartel do século 
XiX e as primeiras décadas do século XX, pe-
ríodo considerado mais relevante para a con-
solidação e disseminação da arquitectura or-
namentada, registando-se um número muito 
significativo de exemplares por toda a região 
e, por vezes, com extrema originalidade.

ao longo deste período histórico foram de-
senvolvidas várias técnicas de modelação e 
de reprodução destes ornamentos arquitec-
tónicos em relevo, observando-se a predo-
minância do recurso a moldes, o que possi-
bilitou reprodução em “série” dos elementos 
decorativos ao longo da região. 

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo 
ortográfico.
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A ornamentação em “molde de correr” 

a execução de alguns elementos arquitectó-
nicos, como cimalhas, pilastras, elementos de 
remate, de união, e de marcação entre pisos, 
assim como outros emolduramentos no para-
mento, recorria a estes moldes que correm, 
directamente sobre a superfície do paramento 
ou em bancada de trabalho, e que garantiam a 
execução de um elemento contínuo de secção 
constante.

o “molde de correr”, ou “molde de corte“, ob-
tinha-se com uma chapa (geralmente de zin-
co) – elemento de corte da argamassa – com 
o recorte em negativo – ou a contra-figura – 
do elemento ornamental a reproduzir, a chapa 
fixa-se num suporte de madeira, em caixa ou 
em forma de cantoneira em L ou em U, permi-
tindo correr em bancada de trabalho ou direc-
tamente sobre a superfície a modelar (fig. 4). 

estes elementos contínuos e de secção cons-
tante, perfeitamente identificados nas cima-
lhas da arquitectura tradicional, que de uma 
forma genérica apresentam alguma similitude 
entre si, conseguem nalguns exemplares ter 
características do desenho do ornato que os 
reaproxima em grupos familiares, sugerindo 
que tenham sido usados semelhantes dese-
nhos para a produção do “molde de correr” 
ou, eventualmente, executados pela mesma
oficina. 

A “industrialização” do 
ornamento e os moldes de forma

a arte de modelação também beneficiou dos 
avanços tecnológicos da construção, intro-
duzindo novos materiais e melhorando as téc-
nicas de execução para a produção em maior 
escala de elementos ornamentais, conseguin-
do também responder às solicitações arqui-
tectónicas das cidades do século XiX.


