O V itra l
Em 1920 Ricardo Leone adquiriu a oficina de vitrais de seu mestre Cláudio Azambuja,
instalada na Rua da Escola Politécnica em Lisboa com o nome de Oficina de Vitrais e
Mosaicos de Arte Ricardo Leone. Distinguiu-se pela notável recuperação de vitrais do
Mosteiro da Batalha, tarefa que se prolongou por toda a década de 1930, como se pode
ler no portal http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=244 daquele
Mosteiro. A
Ricardo Leone se
encomendou o
vitral que foi
montado em 1934
no edifício da
Faculdade da Rua
Aníbal Cunha,
mostrando-se a sua
implantação no
antigo edifício,
enquadrado pela
escadaria de
madeira, existente
antes do incêndio
que consumiu a
Vitral no vão da escadaria do edifício da Rua Aníbal Cunha.
Faculdade em 1975. A data de 1934 está inscrita no
próprio vitral como se pode ver na figura em baixo
e a sua instalação deve ter sido o culminar de
importantes melhoramentos, como descreve o Prof.
Aníbal do Amaral e Albuquerque na página 52 da
sua obra O Ensino da Farmácia no Porto a partir
de 1837, a qual abrange os cem anos posteriores.

Ricardo Leone

Gravação com o nome e endereço da oficina

Ricardo Leone faleceu em 1971, a
oficina encerrou a sua atividade e
foram arquivados em vários locais
cerca de 3000 desenhos dos seus
vitrais. Entre eles encontraram-se
precisamente os que correspondem

à parte central do vitral da Faculdade. O espólio acabou por ficar no arquivo do Mosteiro da
Batalha.

Foi aberto um concurso para a recuperação
completa do vitral, o que incluía desmontar,
reconstruir e montar a estrutura nas novas
instalações da Faculdade. A empreitada foi
adjudicada à arquiteta Clarisse Duarte da
Silva pela quantia de 14.000 euros. Nascida
no Brasil de pais portugueses, licenciou-se
em arquitetura no Estado do Rio Grande do
Sul e vive agora em Porto de Mós, onde tem
a sua oficina, Atelier do Vidro, para fabrico
e restauro de vitrais, especialidade que aperfeiçoou num curso de três anos promovido
pela Direção Geral do Património Cultural
no Mosteiro da Batalha.

Clarisse Duarte da Silva

O incêndio poupou o vitral, embora lhe tenha causado alguns estragos. O calor provocou o
abaulamento da caixilharia e ao longo dos anos foram caindo porções do vitral, como se
pode ver na foto tirada alguns anos antes da mudança de instalações de 2012.
Nesta foto não está patente o mau
estado de conservação do vitral, o
qual se pode observar no entanto
com sujidades e corpos estranhos
em alguns pormenores que em
baixo se apresentam, entre muitos
outros, tanto no anverso como no
reverso da estrutura.

Vitral no edifício da Rua Aníbal Cunha por volta do ano 2005

Pormenores do mau estado de conservação do vitral

Deu-se início ao trabalho em 18 de Dezembro
de 2012, o qual teve a colaboração de Armando
Carlos Batista Pires, Nídia Rute Tomás Vieira,
Filipe Antunes, Catarina Silva, Bruno Santos;
Vítor Neto e Joaquim José Lavrador. Também
participaram Pedro Redol (Mosteiro da
Batalha), Pedra de Fecho, Lda. e Transportes
Bandeiras, Lda. O acompanhamento e a
fiscalização estiveram a cargo de Teresa Dias e
Andreia Nascimento, técnicas superiores da
Reitoria da Universidade do Porto.
Mostram-se ao lado um andaime instalado no
edifício da Rua Aníbal Cunha, uma operação
para a remoção do vitral e em baixo o aspeto do
espaço de onde saiu, o qual ficou protegido por
uma vidraça exterior.

O vitral desmontado foi então
transportado para o atelier de
Porto de Mós para se proceder
ao restauro. Esta tarefa implicou
delicadas operações de limpeza
e de recuperação dos materiais,
de que se dá conta no relatório.
Esse relatório, apresentado
após a conclusão do trabalho,
descreve com pormenor as
operações levadas a cabo e
apresenta numerosas fotografias, como o curioso mapeamento geral das lacunas do
vitral. Fizeram-se muitos
outros mapas deste tipo,
incluindo os que contêm a
numeração de todos os painéis
e dos fragmentos individuais
dos vidros. Pertencem a esse
relatório quase todas as fotos
que aqui se apresentam.

Algumas operações de limpeza e restauro no Atelier da Arquiteta Clarisse da Silva.

Um dos cartões originais de Ricardo Leone que permitiram a reconstrução exata de falhas existentes
no vitral e que se encontram em depósito no Arquivo do Mosteiro da Batalha.

Nesta página e na seguinte ficam alguns apontamentos das operações de restauro efetuadas no
Atelier do Vidro de Clarisse Duarte da Silva, em Porto de Mós.

Aspetos da montagem no novo espaço com a atuação de Armando Pires: natural de Porto de Mós,
é o marido da Arquiteta Clarisse e o seu principal colaborador na arte dos vitrais. A instalação do
vitral nas novas instalações da Faculdade foi concluída no dia 20 de agosto de 2013.

Apresentam-se nesta página alguns pormenores reveladores da qualidade do vitral, bem como algumas
das referências iconográficas de especial relevo e significado. Neste aspeto, é do maior interesse a
consulta do relatório final deste trabalho. Nele se referem igualmente curiosos pormenores técnicos
mas que naturalmente não se enquadram nesta história.

Esta história termina com duas fotos da Dr.ª Joana Macedo que mostram o enquadramento do vitral no seu novo espaço. A última delas permite
inclusivamente contemplar o respetivo reverso, visão que não era possível no antigo edifício.

Esta história termina com duas fotos da Dr.ª Joana Macedo que mostram o enquadramento do vitral no seu novo espaço. A última delas permite
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inclusivamente contemplar o respetivo reverso, visão que não era possível no antigo edifício.
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