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NOTÍCIA ACERCA DE VASOS GREGOS
EXISTENTES EM PORTUGAL
U. a PARTI.

É nosso intuito, nesta segunda parte do nosso trabalho, estudar
ou dar notícia dos vasos gregos pertencentes a três colecções de arte
diversas, todas de Lisboa ou arredores. Agradecemos a gentileza com
que no-las franquearam aos Ex.11108 Senhores Duque de Palmella e
Dr. Manuel Vinhas e à Fundação Gulbenkian. Ao Prof. Sir John
Beazley, com quem tivemos a honra de trabalhar mais uma vez na Universidade de Oxford, agradecemos os preciosos ensinamentos e indicações
com que generosamente nos orientou e aconselhou, e ao Prof. A. D.
Trendall algumas sugestões feitas por carta, adiante especificadas;
ao Instituto de Alta Cultura, as facilidades concedidas para a elaboração do nosso estudo, de que este artigo é uma parte.

VASOS DA COLECÇÃO DO SR. DUQUE DE PALMELLA

É uma colecção de dezoito vasos, encontrados, segundo informações do seu possuidor, em escavações em Herculanum e Pompeia por
Dom Manuel e Dom Alexandre de Sousa Holstein(l). quando embai(1) Dom Manuel de Souza casou com Dona Mariana Leopoldina, Princesa
de Holslein e Condessa de Sanfré, no Piemonte, e foi embaixador em Roma; deste
casamento nasceu Dom Alexandre de Souza Holstein, que também foi embaixador
em Roma; um filho deste Senhor, Dom Pedro, foi o 1.° Duque de Palmella; por sua
vez, o segundo filho deste último foi o Marquês de Souza Holstein (informações
biográficas amavelmente fornecidas por S. Ex.ft o Sr. Duque de Palmella). Ora
foi precisamente este Marquês de Sousa Holstein aquele titular que, rui qualidade
de vice-inspector da Academia de Belas-Artes, assinou uma escritura com o Sr. Anló-
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xadores de Portugal cm Roma, c tra/idos para o nosso País pouco
depois da subida ao trono de D. Maria II. ou seja. por voltas de 1834.
Os vasos têm continuado sempre na posse da Ex. m a Casa Ducal de
Palmella e encontram-se presentemente num dos palácios do Senhor
Duque em Lisboa.
No apêndice à sua obra Die antiken Bildwerke in Madrid, 1862,
p. 329, c ainda na notícia sobre antiguidades portuguesas inserta no
Bulletiino deWIstituto di Corrispondenza Archeologica, Roma. 1862,
p. 199, Emil Hiibner refere-se à existência destes espécimes, que não
lhe foi possível ver. Uma breve nota não assinada (1) encontra-se no
Archiva Piítoresco, Lisboa, vol. iv. 1861, p. 48, consoante já dissemos
na primeira parte deste artigo, publicada nesta mesma revista, no
vol. vn-viii. 1956. pp. 177-194. No mesmo volume, na secção intitulada Archaeologica, a cargo do Dr. J. M. Bairrão Oleiro, lê-se, a
p. 278, que a Dr. a Maria de Lourdes Bártolo se ocupou desta colecção em comunicado à Associação dos Arqueólogos Portugueses, do
qual, por estar inédito, não pudemos tomar conhecimento.
Damos a seguir a descrição e interpretação de cada uma destas
peças.
Ânfora Panatenaica

Ânfora panatenaica com tampa (que parece pertencer-lhe), mas
não das que eram concedidas de prémio. Dada como proveniente
das escavações de Herculanum e Pompeia. Data: final do séc. vi a. C.

nío de Faria Gentil, mediante a qual era concedida ao Estado a posse dos objectos
encontrados na sua propriedade, em Alcácer do Sal. e a liberdade de efectuar pesquisas no local (cf. o que sobre este assunto escrevemos na I." Parte deste trabalho,
publicada no vol. vii-vni, 1956, desta mesma rcvLsta. pp. 177-178).
Li curioso notar como a mesma ilustre Familia se encontra assim ligada à aquisição de uma grande parte das peças de cerâmica grega existentes no nosso País.
(1) Nessa nota dcscrcve-sc c ilustra-sc um vaso grego do Museu de Viena de
Áustria, que figura em Witte et Ixnormant, L'Élite des Monuments Céramographiques.
As breves considerações desse autor anónimo terminam deste modo: «Na casa dos
duques de Palmella deve existir um vaso semelhante, que foi comprado pelo duque
velho no leilão do espólio da marquesa de Niza, D. Lugénia».
Si' .i semelhança residia no assunto (Ataoa a toucar-se, ladeada poi duas
mulheres), o vaso já não se encontra na colecção. Se a identidade era só formal,
então é o kalyx-krater campaniense, adiante estudado.
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A. (Fig. 1)
Atena na posição característica das ânforas panatenaicas de prémio: a sua figura levanta do ch3o um calcanhar e usa a aegis coberta
de escamas e orlada de pequenas serpentes. \ pequena e gorda e veste
um peplos simples. O emblema do escudo é uma cabeça de cetáceo.
Está ladeada por duas colunas. Estas não são encimadas por galos,
pois trata-se de uma imitação não-oficial das ânforas panatenaicas.
B. (Figs. 2 e 3)
Cena de pugilato. No meio. dois atletas com barba lutam.
À esquerda, um treinador ou árbitro, também com barba, e envolto
no seu hintation, está a observar o combate. Segura um bastão numa
mão e três ramos na outra. À direita, outro atleta olha para a contenda; tem o braço direito ligeiramente erguido. Na parede está
pendurada roupa.
Trata-se de uma cena extremamente vulgar no reverso de ânforas
panatenaicas. Cf. CVA British Museum B 140. fase. I, in He, estampa 4,
n.° 2; B. 604, m Hf, est. 2. n.° 4 e B. 603, m Hf, est. 2. n." 5; CVA, Louvre. Inv. Campana 192, Catai. F 276, fase. v, m Hg, est. 1, 5-6: CVA,
Bruxelles, Inv. A 13b, fasc. i, m He. est. 13. 5.u: CVA, Museo Nazionale Tarquiniense, Inv. n. 627, fasc. î, m H, est. 17,2; CVA Madrid,
Inv. 32647. fasc. i, m Hc, est. 28, 1-b.
Hydria pestense
Hydria pesiense(l). de figuras vermelhas (Figs. 4 a 8). Proveniência idêntica à do vaso anterior. Data: séc. tv a.C.
No meio. uma macieira carregada de frutos, com uma serpente
enroscada em volta. À esquerda, uma Hespéride de peplos às pintas
e com uma tainia no braço esquerdo está a alimentar a serpente com
uma phiale que tem na mão. Com a outra mão, colhe uma maçã
da árvore. Atrás dela encontra-se outra Hespéride. que leva um cesto
de fundo chato, cheio de maçãs. Há mais maçãs num cesto grande,
colocado entre a primeira Hespéride referida e a árvore, e mais algumas
espalhadas pelo solo, à direita, entre a árvore e um jovem, que tem a

(I) Propomos este etnónimo para qualificar a cerâmica proveniente da colónia grega de Pesto, cujo estilo é muito característico.
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perna esquerda apoiada numa rocha e segura uma lança com a mão
esquerda, enquanto, com a direita, colhe uma maçã da árvore. Usa
uma clâmide pelos ombros, uma grinalda em volta do peito, um «barrete frígio» na cabeça e botas. A fechar a cena, do lado direito, está
outra Hespéride, também com uma maçã na mão direita. A Hespéride que está no meio e a da direita usam uma sphendone no
cabelo. A outra Hespéride e o jovem têm cabelo comprido e encaracolado.
A espalda (1) é ornamentada com palmetas na frente e com heras
nos lados e reverso. Por baixo de cada uma das asas laterais, encontra-se uma grande cabeça de mulher com sphendone. No reverso,
decoração com palmetas muito trabalhada; a parte inferior do vaso é
ornamentada com motivos ondulados.
Esta hydria foi descrita em pormenor por Gerhard, Gesammelte
Akademische Abhar.dlungen uru! Kleine Schríften, I. Band, Berlin, 1866,
p. 65, mas nunca publicada. Nesse trabalho se afirma que tal vaso
se encontrava em Nápoles em 1825. O autor mandou um desenho
dele a H. Heydemann, que refere o facto ao incluir o vaso entre as representações do mito das Hespérides na Itália Meridional (na letra O da
lista contida no seu Berliner Winckelmann Progromm, Humoristische
Vasenbilder ans Unferitalien, Berlin, 1870). Posteriormente, foi mencionado por F. Brommer no seu artigo Herakles und die Hesperiden
auf Vasenbildern in Jahrhuch des Deutschen Archaeoiogischen Instituís,
Band 57, 1942, na lista da pág. 119, nos seguintes termos:
«14. Friiher Neapel; Hydria: Gerhard a. O. [Ges. Ak. Ahh.]
65. 4 - Heydemann a. O. [B. W. Pr.].»
O mesmo autor repete estas indicações nas suas Vasenlisten zur
griechischen Heldensage, Marburg. 1956, p. 42.
Por conseguinte, sabia-se apenas que a hydria tinha estado em
Nápoles, mas havia-se perdido o seu rasto.
Ora a hydria Palmella é dada como tendo sido encontrada em
escavações de Herculanum e Pompeia por Dom Manuel e Dom Alexandre de Souza Holstein, ao tempo em que eram embaixadores de

(I) Usamos este termo para designar a parte da hydria que liga o colo ao
bojo (ingl. shoulder, alem. Schulter).

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

