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Este artigo foi primeiramente publicado no site   http://carloscerqueira.multiply.com   (que desapareceria repentinamente e sem “aviso 
prévio” a seus colaboradores e consulentes em 2011), por intermédio do qual iniciamos a divulgação de nossas pesquisas realizadas no 
IPHAN/SP. 

Carlos Gutierrez Cerqueira 

 O mais afamado oficial de cantaria de pedra que atuou na cidade de S. Paulo no período 
colonial foi o mulato então conhecido pelo codinome Tebas. 

 Artífices mulatos existiram inúmeros no Brasil Colonial: Minas, Rio, Bahia, Pernambuco, tiveram 
os seus mais lídimos representantes, razão porque ganharam merecidamente um destaque expressivo 
na literatura histórica brasileira. Esses mulatos deram muito o que falar e, alguns, deixaram vestígios 
materiais de suas passagens pela história. Na música, por exemplo, a quantidade de mulatos 
instrumentistas e cantores que atuavam também no teatro como atores foi muito grande nas cidades 
mineiras e baianas. Na escultura, o seu representante máximo foi como sabemos o genial Aleijadinho. E 
na pintura, o seu maior representante em São Paulo, o também mulato Padre Jesuíno do Monte 
Carmelo. A Arte foi, estou convencido disso, o meio de afirmação para inúmeros deles, virtuosos ou não. 

 Mas ainda resta muito por conhecer acerca deles; e para que isso se possa realizar é preciso 
também entender melhor o mundo em que viveram e as limitações que se lhes impunham a vida social 
de então, especialmente o viver sob o escravismo e a estratificação social do Antigo Regime – 
condicionantes estruturais das sociedades criadas no mundo colonial português – e, em meio a eles, os 
profissionais urbanos, tanto dos Ofícios mecânicos, como das Artes e, com eles as organizações 
corporativistas transladadas para aqui. Essas associações chegaram a ser vigorosas nas cidades 
nordestinas (Salvador, Recife, Olinda) e mineiras, especialmente no século XVIII. 

 Comparando com a nossa S. Paulo Colonial, quanta diferença! Mas também alguma 
semelhança.  Aqui as corporações quase não se vêm; mas as percebemos através da atuação da 
Câmara. No jogo entre corporações e Câmara, esta submete claramente as primeiras. Os artesãos, 
contamos nos dedos; não são numerosos como nas cidades mineiras e nordestinas, e mesmo do Rio de 
Janeiro. S. Paulo tem ainda uma população muito pequena. Não são muitos os artesãos; ou são poucos 
os que conseguem se estabelecer como tais. Mas o costume parece ser o mesmo. Há artesãos brancos, 
como os há também pardos, como os documentos da época se referem aos mulatos. Negros, existem 
alguns de propriedade de artesãos, mas na maioria são apenas mão-de-obra para eles – auxiliam-nos 
executando trabalhos braçais apenas. Pois parece que ainda não lhes era dada a oportunidade de 
aprender os ofícios. Sou tentato a conjecturar neste sentido e dizer que foi na sociedade colonial 
brasileira que terá sido gestada uma barreira, à época nada sutil, a discriminar os negros dos mulatos, 
em proveito desses últimos, independentemente da condição, fossem eles (negros e mulatos) escravos 
ou não. A mestiçagem – fruto em grande medida do abuso sexual praticado pelo colono – ao mesmo 
tempo que revela também dissimula a realidade, conferindo-lhe outros contornos que, embora 
imperfeitos, acomodam melhor as coisas. De certo, a inconfessada paternidade branca, aliada à posição 
social que ocupassem seus genitores, terá possibilitado a muitos mulatos o acesso ao aprendizado dos 
Ofícios e das Artes, fazendo-os se distinguirem dos demais. Distinção que, ao se consolidar na 
estratificação social, acaba por criar uma camada social relativamente autônoma, acolhida aliás pela 
Igreja Católica que justifica e aprofunda essa separação entre pardos e negros, com seus respectivos 
santos e santas “protetores”. 

 Por outro lado, não conheço também em S. Paulo negros, escravos de terceiros, que tenham 
aprendido algum ofício com algum Mestre e atuado na cidade no século XVIII. (No século XIX sim, 
quando a cidade já começa a crescer, aumentar a população e a economia urbana vai se desenvolvendo, 
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graças sobre tudo aos reflexos da lavoura do café que tornam a Capital a confluência natural dos 
negócios comerciais e financeiros a ela atrelados.) Alguns Mestres, desde o século XVII, se fazem 
presentes na Câmara, convocados para realizar exames a oficiais, reconhecer as “cartas” de artesãos 
vindos de fora e a estabelecer preços para produtos e serviços dos Ofícios, entre outras atividades. 
Alguns documentos a eles se referem como Juízes de Ofício. 

 Também a relação que se observa entre Corporações de Ofício e Irmandades Religiosas 
naquelas cidades nordestinas e mineiras, à semelhança das congêneres metropolitanas, não se revela 
tão claramente por aqui. E ela é interessantíssima, pois a relação Trabalho Artesanal – Confraria parece-
me constituir o fulcro da mentalidade de então; ao menos para essa “classe” intermediária, essa 
diminuta e importante parcela da sociedade colonial brasileira. “Classe” a que teve acesso uma ainda 
mais diminuta parcela de mulatos, virtuosos tanto nas Artes como nos Ofícios mecânicos. Aptidões, 
destrezas e inventividades individuais tornaram-nos famosos em vida e disputados pela elite branca que, 
reconhecendo suas competências e o valor de suas obras, os contratavam seja para proveito particular 
(na edificação de residências e ornamento delas) seja, o que era muito comum, em proveito coletivo 
(especialmente empregando-os na construção e ornamentação das igrejas das irmandades mais ricas e 
poderosas. 

 Em S. Paulo, a documentação até agora descoberta é pouca a esse respeito; mas, mesmo assim, 
uma vez ou outra, temos a felicidade de nos deparar com um, dois documentos que, ao menos, nos dão 
uma visão senão da atividade coletiva dos artesãos e artífices, ao menos algumas informações acerca 
das vicissitudes porque passaram e de obras realizadas por um ou outro desses profissionais que 
atuavam por aqui. E parece que os melhores deles, os mais exitosos, os poucos que alcançaram fama e 
prestígio, não eram naturais da ainda pequenina S. Paulo de Piratininga; vieram de fora. 

 É o caso de Tebas, que chega a meados do século XVIII. 

 Como veremos no discorrer do texto sobre Tebas que a seguir apresentamos, o seu primeiro 
Senhor era um Mestre Pedreiro que veio de Santos – cidade litorânea onde há muito se edificava com 
pedras, ao contrário de todo o planalto paulista, onde o sistema construtivo era, até então, o da taipa de 
pilão: o barro como elemento primordial. No entanto, chegou à cidade de S. Paulo numa época em que 
se reformavam algumas antigas igrejas ou se propunham a construir novas. E com um detalhe 
importante, não propriamente transformador mas algo inovador: algumas delas, as mais ricas, vão fazer 
uso da pedra como elemento decorativo, unicamente aplicado nas fachadas. Assim, os frontispícios de 
algumas das igrejas mais importantes da Capital começaram a ser, cerca de 1760 em diante, feitas de 
pedra de cantaria. O cenário então produzido na cidade, no transcorrer da 2ª metade do século XVIII, 
virá a ser registrado somente cerca de 70, 80 anos depois, na primeira quadra do XIX, quando os 
principais edifícios da cidade serão descritos e retratados pelos viajantes estrangeiros que por aqui 
passaram: Saint-Hilaire, Debret e Thomas Ender. 

 Pois bem, este Mestre Pedreiro aqui se deu muito bem – fez-se empresário bem sucedido, tendo 
além de Tebas, outros três Oficiais Pedreiros com os quais realizava as obras contratadas. Para se ter 
uma idéia do sucesso de seus empreendimentos e, ao mesmo tempo, de como Tebas lhe era importante 
para tal, basta verificar em seu inventário o que constou a respeito: ele sozinho – Tebas – avaliado em 
400$000 réis; enquanto os demais, só 100$000 cada. 

 Essas informações e outras sobre a Vida e a Atuação de Tebas na S. Paulo Colonial só foram 
descobertas graças às pesquisas realizadas especialmente no acervo documental da Venerável Ordem 
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Terceira de Nossa Senhora do Carmo da Cidade de S. Paulo, com o propósito de instruir o processo de 
tombamento nº 1.176-T-85 junto ao Conselho Consultivo do IPHAN. 

 O texto abaixo é um excerto, com alguma adaptação, do estudo elaborado neste sentido que 
acompanhou o parecer propondo ao Conselho Consultivo do IPHAN o tombamento do acervo artístico da 
capela da Venerável Ordem Terceira do Carmo de S. Paulo, em especial as pinturas de Padre Jesuíno do 
Monte Carmelo, bem como indicava os parâmetros para o acautelamento parcial ou restrito da histórica 
capela de Santa Teresa construída no século XVIII alinhando-se às edificações da Ordem Primeira, 
compondo um partido arquitetônico de singular beleza, retratada entre outros por Thomas Ender, e cuja 
composição seria adotada pelas demais comunidades carmelitanas da Província de Santo Elias. 

 

 

 

 

oi no ano de 1759 que a Venerável Ordem Terceira do Carmo da Cidade de S. 
Paulo pretendeu construir um novo frontispício para a capela “nova”  que 
acabara de edificar (e que substituíra a “capela-funda” que tinha, desde o final 

do séc. XVII, no interior da igreja dos frades carmelitas) reformulando o de taipa recém-
construído (1746-1758), tendo o Prior Manoel de Jesus Pereira, para esse exclusivo fim, 
começado a coletar junto aos Irmãos as “promessas”, ou seja, listar as contribuições 
prometidas e por eles subscritas tanto em dinheiro como em material a ser utilizado na obra.  

 Um dos Irmãos, o Tenente Coronel Luiz Jozé Sotto, responsável pela maior das 
promessas então feitas, escreveu:  

Pa. o fronte espicyo qe. Se pertende executar Com o risCo novo promete 100$000. 

 Outro Irmão, Luiz Pedrozo de Almeida, prometia pa. A obra do fronteinspício hum 
milheiro de telhas e a Irmã Maria Angela Eufrazia da Silva, parecendo desconfiar, condicionava 

 F 
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o pagamento dos 12$800 réis prometidos para o fronteespício da noSsa Capella para quando a 
obra fosse efetivamente iniciada.  

 Várias outras promessas são lançadas entre os meses de janeiro e fevereiro de 1759. O 
projeto estava praticamente em vias de ser executado; porém sequer foi iniciado. O Prior da 
Ordem, Manoel de Jezus Pereira, lança ao fim da lista a informação de que, como as 
promessas forão feita pa. a obra não teve effeito ficavam também sem efeito as mencionadas 
promessas. Não encontramos nos documentos nada que explique o que teria levado a Ordem 
Terceira a não realizá-la naquele momento. 

 O que podemos supor é que tal decisão estivesse de alguma maneira condicionada às 
intenções dos frades carmelitas. Eles, sabemos, também planejavam realizar obras nos 
edifícios do convento, inclusive renovar o frontispício de sua igreja – das quais se tem notícia 
poucos anos depois (1766). Teriam então os Terceiros, de comum acordo com os Reverendos 
Religiosos, suspendido a obra, ou melhor seria dizer adiado a fatura do novo frontispício da 
capela em razão, primeiro, da subordinação que deviam aos Religiosos e, segundo, em função 
do “risco” que os frades viessem a adotar na fachada da igreja conventual, para daí então 
redefinir o projeto do frontispício da capela de modo a com aquele se harmonizar, buscando 
compor-se com o da igreja da Ordem Primeira. Ao menos é o que os documentos compulsados 
a seguir e a própria observação dos edifício, sua composição arquitetônica, parecem indicar. 

 [...] 

 Seis anos apenas serão suficientes para a Ordem Terceira recompor suas finanças. 

 Em 1772 já estarão reiniciando as obras. Será então o momento de retomar o projeto 
anteriormente suspenso, de construir um novo frontispício para a capela. As obras da vizinha 
igreja dos frades de certo já haviam terminado, tendo sido utilizado, na fatura de seu 
frontispício e da torre, um elemento até então raramente utilizado em S. Paulo: a pedra. 

 

A cantaria de pedra 

 Não foi a igreja de Nossa Senhora do Carmo a única a fazer uso desse material naquele 
momento. A Sé Catedral também se utilizou, e talvez tenha sido a terceira a aplicá-lo ( - 
anteriormente a igreja de S. Bento já a havia se utilizado poucos anos antes, quando reformou 
a antiga abadia e, bem antes delas, ainda no início do séc. XVIII, os Padres da Companhia de 
Jesus, foram agraciados por generosas doações de duas Senhoras da elite paulistana para que 
fosse reformada a igreja do Colégio e levantada a sua torre toda em pedra 3 - ) quando da 
reforma de seu frontispício. Na ocasião, em 1767, foi o Mestre Pedreiro Bento de Oliveira Lima 
quem se encarregou da obra, nela trabalhando até o seu falecimento, em 1769. A obra de 
reforma da Sé viria a ser concluída somente anos depois por um seu escravo: o Oficial e 

                                                            
3 Ver a respeito, neste mesmo site, o texto JESUÍTAS E BANDEIRAS – História, Arte e Arquitetura 
Coloniais. 
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posteriormente Mestre Pedreiro Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido por seu apelido: 
Tebas.4 

 A presença desse tipo de profissional na cidade de S. Paulo ou nas demais vilas e 
povoações do planalto paulista, em épocas anteriores, é praticamente desconhecida. O 
sistema construtivo típico de serra acima era o da taipa de pilão. Não deixa, por isso mesmo, 
de ser interessante revermos a única descrição da cidade de S. Paulo feita em momento pouco 
anterior ao período que o arquiteto Luís Saia denominou de renovação estilística, ocorrido 
especialmente nas igrejas na segunda metade do século XVIII. Por meio dela é possível 
reconstituir a imagem mais antiga da cidade, toda ela edificada em taipa de pilão. Essa 
descrição é encontrada em uma carta enviada por Morgado de Mateus ao Conde de Oeyras 
pouco depois de tomar posse no governo da Capitania de São Paulo em 1766: 

 Está edificada a Cidade de São Paulo no meyo de huma grande Campina em sítio hum 
pouco elevado que a descobre toda em roda. ... todas as paredes dos edifícios são de terra; os 
portaes e alizares de pão por ser muito rara a pedra, mas não deixa de ter Conventos e bons 
Templos, e altas Torres da mesma matéria com bastante segurança e duração; os mais 
sumptuosos e melhores são a Sé, este Colegio q’ foy dos Jezuitas, especialmente o Seminario 
em que estou aquartelado, a Igreja do Carmo, e o seu Convento que se está reedificando, a de 
S. Bento, que não está acabada, e o de S. Francisco que He antigo, e o pertendem reformar; 
tem cazas grandes e de Sobrado; todas as mais são baixas com quintaes largos, que a fazem 
parecer de mayor extenção; ... 5 

 Poucos anos depois a cidade começaria a ganhar uma feição algo diferente. A própria 
presença de um representante do Governo Metropolitano revestia a cidade de uma renovada 
importância – sede da Capitania que, perdida desde 1748, acabara de recuperar. O Estado se 
faz presente: transforma o antigo Colégio dos Jesuítas em residência oficial dos Capitães 
Generais: 

 ... mandei fazer quase que de todo novo a torre deste Colegio, todo o alpendre da 
portaria, todas as prisões e corpo da guarda deste governo e hospital dos soldados, e negros ... 
e uma varanda que era muito necessária para o desafogo dos corredores, que são muito 
abafadiços. (Carta de Morgado de Mateus datada de 21.07.1767), 

bem como provê de recursos a Santa Casa de Misericórdia, encarregada de acolher os doentes 
e os mais necessitados dentre a população miúda. 

 Mas aonde mais claramente se observam as mudanças – e é sempre bom lembrar o 
ritmo lento com que ocorrem em nosso passado colonial – são naqueles edifícios que Morgado 
de Mateus chamou de mais sumptuosos e melhores da cidade: as igrejas. A comçar pelas duas 

                                                            
4 Retornaremos a este artista, não só pelo interesse que representa para as obras de edificação do novo 
frontispício que os Terceiros carmelitanos irão construir em sua capela, como pelas revelações que a 
documentação sobre tal obra traz a respeito desse personagem da história colonial paulistana. 
5 “Documentos Interessantes para a História e Costumes de S. Paulo”. DAESP. São Paulo, 1962, vol. LXXII, 
PP 57-59. 
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Carmos. Ao que parece, tendo os Terceiros concluído a edificação de sua nova capela, 
sentiram-se os frades – provocados talvez pelo vulto da obra vizinha ou para melhor atender 
ao programa de vida religioso-associativa da comunidade carmelitana – obrigados a 
reconstruir no todo (“reedificando” é a palavra utilizada por Morgado) ou realizar grandes 
reformas em seu próprio templo. Terá sido nesse momento que resolvem adotar a solução 
“franciscana”, fazendo construir uma galilé na entrada da igreja, com três arcos em cantaria de 
pedra, e frontão clássico coroando o novo frontispício; e ainda avançam o lanço fronteiro do 
convento (de certo, aumentando o tamanho das celas), fazendo-o alinhar à igreja e à torre. Os 
beneditinos também estão efetuando obras em sua igreja e, talvez, já próximo de concluí-las.6 
Já os franciscanos pretendem reformar, informaram ao Morgado. E sabemos que as obras 
ocorrerão no decênio seguinte, consistindo em edificações e reformas vultosas que darão às 
igrejas das Ordens Primeira e Terceira de S. Francisco a configuração que até hoje conservam. 
E, finalmente, como já referimos, a Sé Catedral (com o auxílio de recursos metropolitanos) terá 
reformulado seu frontispício pelas mãos de Mestre Bento de Oliveira Lima e de seu escravo 
Joaquim Pinto de Oliveira.  

 Todas essas igrejas e capelas paulistanas, reedificadas ou reformadas nesse período 
tiveram em comum o fato de terem então aplicado a pedra de cantaria na fatura de seus 
frontispícios. Mais não ousaram. Embora nalgumas se tenham empreendido obras de grande 
vulto, reconstruindo quase que inteiramente seus edifícios (inclusive torres e alas 
conventuais), no que respeita ao uso da pedra, limitou-se sua aplicação tão somente às 
fachadas. Foi um momento em que se “renovou” amplamente o que havia de mais antigo e, 
certamente, de muito próprio da (singela ?) arquitetura religiosa entre nós produzida no 
período anterior – edificada toda em taipa de pilão que era o sistema característicamente 
paulista de construir. Dos edifícios religiosos construídos no século XVII, o único que conseguiu 
passar quase que incólume por esse “movimento de renovação estilística” que atingiu a 
cidade, foi a capela jesuítica da aldeia de São Miguel. 7  Igrejas ainda mais singelas, de 
irmandades mais humildes, se não efetuaram reformas nesse momento, sofrerão mais tarde, 
já no século XIX. E o interessante é que, quando as realizam, na maioria das vezes ficaram 
limitadas às fachadas. 

 Internamente, essas igrejas renovarão quase que inteiramente suas ornamentações, 
tanto em seus equipamentos de altares e imagens como em suas pinturas – razão porque 
talvez caiba lamentar a perda do que havia de mais antigo entre nós nesses setores da Arte 
Religiosa. 

 Porém, essa nova conjuntura que vivia S. Paulo veio, por outro lado, permitir o 
comparecimento de algumas figuras que se notabilizaram pelo que vieram a realizar em seus 
respectivos ofícios. No caso da Capela da Ordem Terceira do Carmo, veremos a presença dos 
três artistas mais consagrados entre nós daquele período: dois mulatos – Joaquim Pinto de 

                                                            
6 JOHNSON, Dom Martinho – O Livro de Tombo do Mosteiro de São Paulo da Cidade de São Paulo. LXXII. 
Coleção da Revista de História. São Paulo. 1977.  pp 199/200. Nota da Gravura 7 (p 39). 
7 SAIA, Luís – A Arquitetura em São Paulo. In SÃO PAULO TERRA E POVO. Org. Ernani Silva Bruno. Ed. 
Globo. Porto Alegre. 1967. pp 229 e segs. 
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Oliveira, o Tebas, e Padre Jesuíno do Monte Carmelo – e um branco – José Patrício da Silva 
Manso. 

 Já no que respeita à arquitetura civil, a despeito do crescimento natural da cidade 
(num sentido meramente indicativo bastaria acompanhar o aumento da população residente 
registrada nos censos, efetuados a partir de 1765), continua apegada e permanecerá ainda por 
muito tempo apegada ao tradicional sistema construtivo da taipa de pilão. Mesmo assim 
alguma alteração se vai verificar a partir de então: a cidade que, por volta de 1772 conta 
apenas com seis casas de sobrado, terá no começo do século XIX um número bem maior desse 
tipo de morada – indicação de que, afora a função administrativa, a cidade já começava a 
desempenhar o papel de centro de comercialização dos produtos regionais, atraindo 
negociantes e fazendeiros para o convívio urbano da Capital onde manda edificar suas 
“residências senhoriais” representativas aliás do vigor das atividades agrícolas que começavam 
a se desenvolver em território paulista, devidas sobretudo à cultura da cana-de-açúcar. Uma 
descrição do início do século XIX parece confirmar esse fato: 

 A cidade de São Paulo ... As casas, construídas de taipa muito sólida, são todas brancas 
e cobertas de telhas côncovas; nenhuma delas apresenta grandeza e magnificência, mas há um 
grande número que além do andar térreo tem um segundo andar e fazem-se notar por um 
aspecto de alegria e limpeza. (Saint-Hilaire. A Viagem a Província de São Paulo. p 357) 

 Ainda em meados do século XIX, verifica-se a permanência desse tradicional sistema 
de construir. Em primeiro de janeiro de 1850, quando a cidade sofreu uma de suas piores 
enchentes que resultou a ruína total de alguns habitantes, compromettendo também a fortuna 
de outros encaminhou o Engenheiro C. Wyzenski, que visitava a Capital paulista, uma carta a 
Câmara Municipal na qual se constatava que O methodo de construção geralmente seguido em 
S. Paulo consiste em taipas, tanto para as casas de moradia, como para os muros de cercados.8  

 

 Interessa-nos, todavia, agora, examinar mais detidamente o que ocorre nas igrejas (ou 
em parte delas; nas mais importantes) desse período. E o que parece caracterizá-las é, 
primeiro, terem optado, nas reconstruções ou reformas que efetuaram na segunda metade do 
século XVIII, por edifícios maiores – templos destinados tanto à prática religiosa, ao culto, 
como para o enterramento dos devotos – atendendo assim as necessidades de ampliação do 
espaço sagrado, necessário a tais funções. E, em segundo lugar, repetimos, a deliberada 
intenção de valorizar as suas fachadas que, para tanto, lançam mão de materiais e técnicas 
construtivas que permitissem maior elaboração plástica, procurando porém, ao mesmo 

                                                            
8 Divisão do Arquivo Histórico Municipal Washington Luiz – Papéis Avulsos. Capital. Afora as vantagens 
que esse sistema oferecia – economia de despesas e facilidade de construção  – , em sua opinião as 
construções em taipa tinham porém o “defeito” de serem assentas sobre terreno natural, sem base, 
nem alicerces, pelo que sua solidez não pode senão ser muito imperfeita. Recomendava então que, 
sobre tudo nas áreas baixas da cidade, nos terrenos alagadiços, fossem os edifícios construídos sobre 
alicerces de pedra. 
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tempo, compatibilizá-los com o tradicional sistema da taipa de pilão, que se negam ou não 
podem ainda abandonar. 

 O tijolo, embora pouco utilizado na cidade, já era conhecido, fabricado nas 
proximidades em olaria que o Mosteiro de S. Bento possuía na região de S. Caetano e S. 
Bernardo. A pedra também existia na região, porém como denunciam vários documentos, em 
pouca quantidade. A existência desses materiais, mesmo que em quantidades reduzidas mas 
possíveis de serem fabricados e extraídos, permite que os edifícios mais suntuosos, as mais 
importantes igrejas da cidade, procurem se liberar, digamos assim, das limitações que a taipa 
impunha a quem desejasse executar alguma ornamentação mais elaborada.  

 Quanto à mão-de-obra. É importante mencionar que localizamos na cidade de S. Paulo 
em 1765, isto é, no momento em que algumas dessas igrejas iniciam suas obras, apenas três 
Pedreiros: Antonio do Rozario (preto forro, casado, 45 anos de idade, com renda de 100 mil 
réis anuais); Estevão da Silva (branco, casado, 54 anos, renda não mencionada) e o Bento de 
Oliveira Lima (branco, casado, 56 anos e com renda de 500 mil réis). Esse Bento era Senhor de 
quatro escravos Oficiais de Pedreiro e, entre eles, o pardo Tebas.9 Ao que parece, o Mestre 
Bento de Oliveira era o mais próspero desses profissionais, pois conseguira reunir bons 
Oficiais, com os quais arrisca empreitar obras de certo vulto, como a da Sé que contratou, em 
1767, pelo valor de 4 mil Cruzados. 

 Parece-nos, todavia, importante sublinhar que o momento em que essas obras estão 
sendo executadas nas igrejas paulistanas corresponde a um período de reativação da vida 
econômica da Capitania de São Paulo. Antes mesmo de se dar a restauração político-
administrativa (1764), S. Paulo já vinha mantendo com as regiões mineradoras constante 
atividade comercial, num período em que as lavras ainda não haviam dado sinais de 
decadência. O problema que mais se ressentia era o do expurgo migratório, decorrente d 
atração exercida pelas atividades extrativas. Porém, os paulists haviam descoberto na 3ª 
década do século XVIII um outro filão bastante promissor, com a conquista e abertura do 
Caminho para os Campos do Viamão, no extremo Sul da Colônia, aonde iam em busca de 
animais muares para suprir as necessidades de transporte da região mineradora. Era uma nova 
atividade comercial que surgia – o Tropeirismo que viria se consolidar já no início da segunda 
metade do dezoito com a política de defesa e povoamento de toda regional meridional, 
implementada por Morgado de Mateus. Afora isso, é bom lembrar que foi a partir desse 
mesmo governante que em São Paulo são estimuladas as atividades agrícolas, de onde resulta 
o desenvolvimento da agro-indústria do açúcar em território paulista, inserindo a Capitania 
pela primeira vez nos quadros da Economia Colonial, e em razão da qual desponta no último 
quartel do século, a cidade de Itu como uma das mais prósperas do planalto paulista. Da 
mesma forma, no litoral, Santos se beneficia de sua função portuária, dando os primeiros 

                                                            
9 Anteriormente, em 1744, verificou-se a presença na cidade de S. Paulo de um tal de Cipriano Funtão, 
Mestre Pedreiro, responsável pelo primeiro chafariz construído na cidade, feito em cantaria de pedra, 
com canos de bronze, duas bicas e duas pias. Obra de qualidade! Contratado pelos frades Franciscanos 
para construí-lo próximo ao córrego do Anhangabaú, o teriam trazido da Vila de Santos, onde era 
estabelecido. 
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passos a caminho de sua importância futura. A cidade de S. Paulo, por seu turno, que era o 
entroncamento natural das vias de comunicação existentes (sejam aquelas que conduziam às 
cidades mais próximas do interior ou do litoral, sejam aquelas abertas em direção às regiões 
mineradoras ou a caminho de São Pedro do Rio Grande do Sul), beneficia-se mais amplamente 
dessa gama de atividades e relações de interesses que para ela confluem e, como centro de 
decisão política, administra. 

 Portanto, as igrejas de S. Paulo e de outras cidades da Capitania – então absorvidas em 
reconstruções ou reformas e na renovação de suas ornamentações internas – não deixavam de 
sintomaticamente expressar esse momento de reativação da vida econômica regional e de 
reconquista de sua autonomia política. 

 De fato, e para ficar apenas no exemplo da Ordem Terceira do Carmo de S. Paulo, as 
vultosas somas que despendeu na nova capela – que, como vimos, construída entre 1747 e 
1758, será a obra retomada 14 anos depois (1772) para dar início à construção de um novo 
frontispício, porque o anterior, por ter sido construído pelo tradicional sistema da taipa, não 
permitia as soluções plásticas que os Irmãos Terceiros, a exemplo dos Frades Carmelitas, 
queriam dotá-lo; assim como na ornamentação interna (iniciada em 1759, logo após a 
conclusão do templo, tanto com obras de entalhe como de pintura, que se estenderão até os 
anos iniciais do século XIX, reformulando-as por mais duas vezes, até encontrarem um artista 
que irá realizar o trabalho definitivo: o Padre Jesuíno do Monte Carmelo); e ainda a 
preocupação de dotá-la de ricas alfaias e de aparelhá-la com o que de melhor havia para a 
celebração dos ofícios religiosos (até um órgão irão importar de Lisboa, em 1793, o que aliás 
permitirá a Ordem Terceira contratar André da Silva Gomes, Mestre-de-Capela da Sé Catedral 
trazido de Lisboa em 1774 pelo 3º Bispo de S. Paulo) – todas essas despesas só foram possíveis 
graças às “contribuições” dos Irmãos, em meio aos quais figuravam pessoas de famílias 
tradicionais e ricas de São Paulo, comerciantes e autoridades, além é claro, das rendas geradas 
pelo próprio patrimônio da Ordem. O que acontece na capela da Ordem Terceira do Carmo 
nesse período, ocorre também em outras, especialmente nas capelas  de irmandades ricas e 
concorrentes, como a dos Terceiros franciscanos: todas se esforçam em provê-las de tudo 
quanto pudesse torná-las ainda mais ricas, expressivas e cultas. 

 

Joaquim Pinto de Oliveira, Tebas 

 Para tanto, a Venerável Ordem Terceira do Carmo irá buscar sempre o que de melhor 
há na cidade. É assim que, para a fatura do novo frontispício da capela irá recorrer ao Oficial 
então mais indicado para executar o “risco” proposto (infelizmente não nos foi possível 
descobrir o autor do projeto), cujos trabalhos já executados sob as ordens e orientação de seu 
falecido Senhor e Mestre Bento de Oliveira Lima dera-lhe a experiência e o renome para 
contratar obras de sua especialidade. Mas, o que há de se estranhar, é ainda na condição de 
escravo da viúva do Mestre Bento que o mulato Joaquim Pinto de Oliveira será contratado 
pela Ordem Terceira – cujo contrato, somente agora localizado, além de responder à questão a 
que muitos historiadores e cronistas perseguiam sem sucesso – a de quem teria sido o seu 
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primeiro proprietário –, acabou também dando pistas para se conhecer melhor outros 
aspectos e momentos significativos de sua vida e atuação na S. Paulo Colonial. 

 Porém, antes de lermos os termos desse contrato firmado entre a Ordem Terceira e 
Tebas (pois, como veremos, é ele quem se responsabiliza pela execução dos serviços e 
subscreve o documento), vejamos o que se sabia a respeito desta figura que, no entender de 
Nuto Santana,  

alcançou o raro privilégio de entrar na história pela porta redoirada da lenda 

lenda que, felizmente, graças à documentação conservada pelos Irmãos carmelitas, se 
desvenda agora, consubstanciando-se na história verdadeira de um dos artífices mulatos que 
mais interesse despertou pelas obras que realizou nos monumentos religiosos paulistanos. 

 Escreveu aquele historiador, em 1935,  um artigo onde procurou reunir as informações 
sobre a vida e os trabalhos executados por Tebas até então coletadas por seus colegas, 
cronistas e historiadores. Porém, para seu desconsolo, verifica que eram citadas, 
repetidamente, apenas algumas obras: a torre da Catedral de São Paulo, a torre do 
Recolhimento de Santa Teresa e o chafariz da Misericórdia. 

 Nada portanto que justificasse a afirmação de Affonso A. de Freitas (Tradições e 
Reminiscências Paulistanas) de que, depois da construção da torre da Sé, não houve mais obra 
em S. Paulo que deixasse de ser pelo Thebas executado. 

 Confirma Nuto Santana o exagero. Na qualidade de Diretor do Arquivo Municipal, 
busca novos dados, porém encontra Tebas somente num único serviço: arrematando o 
conserto da fonte de São Francisco pela quantia de 25 mil réis, nas Atas da Câmara de S. Paulo, 
de 24.01.1770. 

 Em obras públicas da cidade, além do chafariz da Misericórdia que construiu a mando 
do Governo da Capitania, não localiza outros serviços além do citado que tenha participado. 

 Na realidade, aonde Tebas mais trabalhou (as pesquisas mais recentes revelam) foram 
em obras mandadas realizar pelas Ordens e Corporações religiosas da cidade em suas 
respectivas igrejas e capelas. Em pelo menos quatro delas existem documentos comprovando 
a sua presença: além da Sé já mencionada, também na igreja do Mosteiro de São Bento 
(1766)10, na capela da Ordem Terceira do Seráfico São Francisco (1783) e, como logo veremos 
em detalhes, na capela da Ordem Terceira do Carmo. 

 Com exceção da igreja franciscana, a maior parte dessas obras foi por ele executada na 
condição de escravo – pois que, após a morte de Bento de Oliveira (1769), ficaria ainda por 

                                                            
10 JOHNSON, Dom Martinho – op. cit. pp 199/200. Diz ainda o A. em nota sobre a Gravura 16. “A pedra 
fundamental da nova fachada da Igreja de São Bento, lançada em 1766, foi trabalhada pelo Mestre 
Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas”, citando Livro de Gastos da Mordomia do Mosteiro. Ver também 
Foto da pedra lavrada por Tebas. 
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alguns anos sujeito às ordens da viúva, Dona Antonio Maria Pinto11, embora com sua Senhora, 
passasse a desfrutar de uma relativa autonomia, como adiante veremos. Em todas essas 
igrejas, sua participação deu-se especialmente na fatura de seus frontispícios, com trabalhos 
em cantaria de pedra, onde pode mostrar suas habilidades e de onde proveio a fama e o 
apelido de Tebas: “homem que tudo faz com acerto e perfeição”. 

 Mas indagava Nuto Santana se Tebas teria sido mesmo escravo; ou melhor – de quem 
teria sido escravo? A única informação que se conhecia a respeito – devida a José Jacyntho 
Ribeiro (Cronologia Paulista) – era a de que pertencera a um cônego, o qual fora deixado livre, 
em testamento ... com a condição de concluir a obra da referida Sé Catedral. Veremos adiante 
a veracidade, mesmo que parcial, de tal assertiva. Mas quem era esse tal cônego? 

 Considerando que os escravos quase nunca tinham sobrenome, estranhava que 
ninguém houvesse ainda localizado seu Senhor que, segundo um costume da época, deveria 
ter concedido ao escravo dedicado o uso de seu sobrenome. Buscavam então um cônego de 
sobrenome Pinto de Oliveira. Não o encontraram jamais! 

 Porém, a suposição da adoção do sobrenome de seu Senhor, como propunha Nuto 
Santana, poderia ser por nós abraçada, já que hoje conhecemos (graças sobre tudo a 
documentos encontrados no acervo da Ordem 3ª do Carmo) quais foram os primeiros 
proprietários de Joaquim Pinto de Oliveira. Assim, Tebas poderia ter adotado o sobrenome de 
seus verdadeiros Senhores: o casal Bento de Oliveira Lima e Antonio Maria Pinto (ou Pinta). 
Ou seja, uma composição de seus sobrenomes – Pinto de Oliveira. Seria uma explicação 
plausível e atraente, embora equivocada. Sobrenomes, até o século passado – os estudos 
genealógicos aí estão a comprovar – eram uma questão, muitas vezes, de difícil elucidação.  

 Processo localizado no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, formado em 
1762 quando Tebas casa-se pela segunda vez (enviuvara de Escolástica da Conceição), contém 
documentos que esclarecem, ao menos em parte, a origem de seu sobrenome: Joaquim Pinto 
de Oliveira declara em sua petição ser  

Filho de Clara Pinta e de pai enconito. 

Em outro documento do processo de dispensa matrimonial, o Vigário da Sé dá o nome 
completo de sua mãe: Clara Pinta de Araújo. Tinha, pois, a sua mãe o mesmo sobrenome de 
sua Senhora, Antonio Maria Pinta, embora isso não autorize a estabelecer nenhuma relação de 
parentesco. 

 Embora escravo de Bento de Oliveira Lima, nada o impede de casar-se, agora com a 
parda forra Natazia de Souza que, como ele, era filha de Pay incógnito e de Guiomar da Silva. 
Sua segunda esposa declara-se natural do Rio de Janeiro, nascida na freguezia de Sam João do 
Jaborahy. 

                                                            
11 Alguns documentos trazem o sobrenome Pinta. 
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 A documentação eclesiástica informa ainda que o mulato Joaquim provinha também 
da região litorânea: era natural da Vila de Santos – dado aliás importante na medida em que, 
por ser região onde se construía em pedra e cal (e, acrescente-se, sempre mais sujeita ao 
gosto e às influências artísticas oriundas da Metrópole), permite compreender a razão porque 
Tebas viria obter tanto sucesso em S. Paulo, cidade onde até então imperava a tradicional 
taipa de pilão. Em Santos teria aprendido e desenvolvido suas habilidades na cantaria de 
pedra. 

 Cerca de treze anos depois, o mulato Joaquim irá pertencer a um outro Senhor, um 
cônego que irá libertá-lo, para o que fará uso do costume de vender ao próprio escravo sua 
alforria. 

 Como isso aconteceu?  

 Voltemos ao ano de 1769. Mestre Bento de Oliveira Lima, quando morreu aos 59 anos 
de idade, desfrutava de uma condição bastante razoável para os padrões vigentes à época em 
S. Paulo. Seu patrimônio consistia em uma pequena casa, de lanço e meio de taipa de pilão, 
localizada no largo do Colégio; num sítio no bairro do Caaguaçú, onde tinha 40 cabeças de 
gado e algumas plantações, e outros bens que totalizavam, juntamente com os dez escravos 
que possuía, 1:572$880 réis. Dentre os escravos, um era Oficial de Sapateiro e outros quatro 
Oficiais de Pedreiro, figurando aí o mulato Joaquim, com idade de 36 anos pouco mais ou 
menos que foi avaliado em 400 mil réis – quantia aliás muito superior aos demais Oficiais 
Pedreiros, porquanto os outros três, juntos alcançavam apenas 319 mil réis. O valor indicado 
pelos avaliadores ao escravo Joaquim, no inventário que então se fez 12 dá a medida da 
importância que teria Tebas na execução dos trabalhos contratados por Mestre Bento de 
Oliveira Lima. Dispunha este, portanto, de Capital e mão-de-obra qualificada suficientes para 
empresariar qualquer obra de construção na cidade assim como de algumas propriedades que 
podia recorrer para “afiançar” as obras que arrematava. 

 O imprevisto de sua morte, porém, ocorre em meio à realização de uma obra 
importante: o Frontespício da Sé desta Cide. sem que a obra estivesse inteiramente concluída, 
embora já devidamente paga: quatro mil cruzados. 

 A situação criada com a execução do processo de inventário de Bento de Oliveira Lima 
obrigaria a viúva a dispor de boa parte de seus bens  para o pagamento das dívidas havidas por 
seu falecido marido. Dona Antonia Maria ainda tenta contornar a situação e, para isso, conta 
sobre tudo com seu escravo Tebas, com quem consegue ajustar alguns importantes trabalhos. 
Porém, as dívidas deixadas por seu marido deviam ser muitas e a situação torna-se cada dia 
mais difícil. Vê-se então constrangida à condição de devedora a várias pessoas, entrando os 
Seos Credores a demandarem ... a fazer lhe executar nos bens q’ ficarão, fazendo-os Rematar 
em Prassa. 

                                                            
12 DAESP – Ordem 668: Inventários Não Publicados do 1º Ofício da Capital. Processo nº 14.307. Ano de 
1769: Inventário dos bens do defunto Bento de Oliveira Lima; Inventariante a viúva Antonia Maria Pinta. 
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 Entre os bens passíveis de serem executados, havia um Sítio no Bayrro de Cahaguaçú 
na paragem chamada Taquapiniduva com Casas de paredes de MAM Cubertas de telha Com 
seos arvoredos que estava avaliado em 200 mil réis, contendo nele mais quarenta Cabeças de 
gado entre grandes e pequenos, avaliados todos em 51 mil e 200 réis. 

 Quem logo se interessou por este sítio foi um cônego da Sé Catedral: o Reverendo 
Lourenço Claudio Moreira. O seu intuito, porém, não se limitava a uma simples aquisição do 
bem, como se pode ver da leitura do requerimento que apresentou ao juiz encarregado de 
proceder ao inventário: 

 Diz o Rmo. Cônego Lourço Claudio Moreira, q’ pr este Juizo se procedeo o inventario 
nos bens q’ ficarão pr falecimto de Bento de Oliveira Lyma entre os quaes bens há hum sitio 
com todas as terras a elle pertenSentes na paragem chamada caaguaSsú, e pr q’ são bens, q’ 
pr este mesmo Juízo Se hão de rematar, e o Supe quer Lançar nelle com espera de tempo athé o 
Complemto da obra da Sé pr q’ então Se liquidarão todos os bens do do defto. ... ficando o 
mesmo Sitio, e bens obrigados a sullução do pagamto. ... (grifo nosso) 

 De modo requeria: 

 ... a V. Me. seja servido admitir ao Supe. Lançar no dº Sitio; e bem Com o tempo de 
espera acima declarado ... 

 Determinado pois em dois anos o Tempo Serto e necessário à conclusão da obra do 
frontispício da Sé, ao término do qual comprometia-se o Cônego Lourenço Claudio Moreira a 
realizar o definitivo pagamento do sítio por ele arrematado, o Juiz consulta a viúva Antonia 
Maria Pinta, em vista dos interesses dela e dos órfãos, se aceitava a proposta. 

 Pode-se imaginar a sua situação. A obra da principal igreja da cidade parada. Um 
cônego apresenta uma proposta que certamente contava com a simpatia da maioria dos 
devotos, ansiosos por ver a nova Catedral em funcionamento. Ela, que sempre dependera de 
seu marido, agora se vê sozinha. Tinha apenas Tebas, de quem todos (ela própria, a Igreja por 
intermédio do cônego e o povo todo) esperavam a solução do problema. Dona Antonia Maria 
resolve aceitar, dizendo-se, por intermédio de seu procurador 

 ... satisfeita Com a venda do Sítio também Dos meus Filhos orphãos por não poder Lá 
ter quem Lá esteja e atendendo a rruina q’ poderá ter daqui. 

 Com o aceite da viúva, obtém o cônego autorização para Lançar com a espera de dois 
annos, o que fará em 2 de julho daquele mesmo ano de 1769, arrematando o Sitio Com 40 
Cabeças de gado pela quantia de 300 mil réis. 

 O que significava, porém, esse acerto? Significava que Antonia Maria Pinta assumia, 
sem ainda nada receber, o compromisso de dar andamento aos trabalhos do frontispício da 
Sé, parados desde a morte de Bento de Oliveira Lima – obra aliás já devidamente paga. Para 
tanto, contaria a viúva com o seu escravo, o Oficial de Pedreiro Joaquim Pinto de Oliveira, que 
era quem vinha efetivamente executando o trabalho. Somente depois de concluído – no prazo 
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estipulado – é que Dona Antonia Maria Pinta receberia os 300 mil réis, valor da arrematação 
do sítio. 

 O prazo de dois anos, todavia, parece não ter sido suficiente para a conclusão do 
frontispício. Isso ocorreu certamente porque nada recebia Antonia Maria por manter Tebas 
trabalhando apenas na Sé (visto que a obra já estava paga), procurando empregá-lo também 
em outros serviços que lhe trouxessem algum rendimento. (Lembremos: o sítio, o gado... já 
não lhe pertenciam mais. Não tinha de onde tirar para o sustento seu e dos órfãos) O atraso da 
obra, no entanto, só lhe traria maiores dissabores, acabando por prejudicá-la em definitivo. 
Sem condições de responder por todas as dívidas deixadas pelo marido, chegará o dia em que 
terá também de dispor de seu mais valioso bem: o mulato Joaquim Pinto de Oliveira. 

 

Tebas tem um novo Senhor 

 Em meio ao processo de liquidação das dívidas do finado Mestre Pedreiro, levados à 
leilão os bens por ele deixados à viúva, surgiu então outro importante membro da Igreja da Sé: 
o Arcediago Matheus Lourenço de Carvalho, Revmo Cabido da Sé desta Cide que o Rematou. 

 Passou assim o mulato pedreiro Joaquim Pinto de Oliveira a pertencer a um novo 
Senhor, o qual certamente o adquiriu (somos levados a supor com muita convicção) não 
propriamente com a intenção de se beneficiar das habilidades desse já consagrado artífice, 
mas tendo em vista especialmente assegurar à Igreja da Sé, d mesma forma como 
anteriormente pretendera o seu colega o cônego Cláudio Moreira, a conclusão de tão 
importante obra, cujos recursos enviados pela Corte já haviam sido comprometidos e 
entregues embora sem que houvesse alcançado o fim determinado. 

 Desse modo, depois de decorridos oito anos da morte do Mestre Bento de Oliveira 
Lima, e estando já o Arcediago Matheus Lourenço de Carvalho na posse legal desse valioso 
escravo-oficial, veremos esse importante membro do Bispado de S. Paul conceder  

 ... Licença a Joaqm Pto de OLivra meu escravo pa poder estar em Juizo nos Auditorios 
desta Cide e poder fazer procurador pa Se defender de húa Cauza qe lhe move Anta Ma Pinto 
de aSignação de dês dias a hua obrigam qe veoLentamte aSignou ... 

 Que causa seria esta movida por sua ex-Senhora? A que obrigação quisera, uma vez 
mais, comprometê-lo?  

 Aproveita, todavia, o arcediago para reverter a ação, fazendo seu escravo cobrar por 
serviços que para ela havia executado indevidamente. Assim prossegue no mesmo 
documento: 

 ... e tão bem pa poder demandar a mesma pelo q’ lhe deve de Seus Jornaes de noventa 
dias que [ ilegível ] da da e de Seu marido Bto de oLivra Lima trabalhou na Sé desta Cide 
noventa dias e depois q’ por mim foi Rematado em prassa. 

mailto:carlosgutierrezcerqueira@google.com.br


TEBAS – Vida e Atuação na São Paulo Colonial 

 
 

Resgate – História e Arte II  https:sites.google.com/site/resgatehistoriaearte/ e-mail: carlosgutierrezcerqueira@google.com.br 

 
 

15 

 Fazia o agora seu escravo cobrar por serviços há algum tempo realizados no 
frontispício da Sé, porém executados quando já havia deixado de pertencer à viúva do Mestre 
Bento. 

 Assim orientado por seu novo Senhor, fará Joaquim Pinto de Oliveira seu procurador a 
Caetano Joze Costa que dá entrada em Juízo com o seguinte libelo: 

 Porque sendo vivo Bto de oLivra Lima q foy do A. em Sua vida ajustou o Frontespissio 
da Sé desta Cide por quatro mil Cruzados, em Cuja obra trabalhou o Autor q’ hera o que 
Cuidava no Seu adiantamto e tendo Sse trabalhado nella mais de dois annos falesseu da vida 
prezte e de Repente o do Bto de oLivra Snr do Autor ficando a obra por concluhir e fiCando já 
pago o dito defunto de todo o produto em que ajustou, e antes devendo de mais SeSSenta mil 
reis. 

 E a seguir fundamenta a ação: 

 Porque o A para concluir Se aqla dita obra do Frontespíssio da dita Sé foi elle A puxado 
pelo dito Illmo e Reverendissimo Cabidopa nella trabalhar por conta da da R que estava 
obrigada Como mer do do Bto de oLivra a fazella acabar ( - confirmase portanto que a 
arrematação do sítio do Caaguaçú pelo seu colega cônego Lourenço Claudio foi apenas um 
instrumento por eles arquitetado para lograr um tal resultado - ) e por conta disso trabalhou o 
A noventa dias a Seis Centos e quarenta Seu jornal que tanto Custuma e He Licito Levar por dia, 
comportou todo aquelle (tempo) que tralhou em Sincoenta e Sete mil e Seis Centos Reis, e 
tanto haver de pagar a R a outro qal quer official q’ lhe fosse concluir a da obra e como qe o A 
trabalhou os dos dias já não hera Seu Captivo está obrigada a da Satisfação 

e, desse modo, pede ao Juiz seja a Ré 

condenada a Satisfazer ao A os ditos 57$600 rs jornal de 90 dias a Rezão de duas patacas por 
dia pois já não hera Seu Captivo nem tinha a obrigação de a Ser vir como Seu escravo ... 

 Que propósito teria o arcediago para instruir seu escravo a cobrar encargos a ele 
devidos por sua antiga Senhora, além de pressioná-la a desistir da ação contra o agora seu 
escravo? 

 Em meio à argumentação utilizada pelo advogado para incriminar sua ex-Senhora, 
acaba fazendo uma interessante revelação acerca das intenções do arcediago Matheus que o 
havia arrematado: 

 Com Licença do mesmo anda tratando para Se Libertar pelo Seu offo de Pedrº o q’ 
ainda não tem concluído.13 

 De certo, a importância que agora cobrava, em Juízo, de sua ex-Senhora pelo trabalho 
de conclusão do frontispício da Sé – os referidos 57$600 réis – serviria para abater do valor 

                                                            
13 DAESP – Ordem 3590: Autos Cíveis da Capital: documento 2679. Autor: Joaqm Pto de Olivª. Réu: Antª 
Mª Pinto – processo iniciado em 20.agosto.1777. 
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(era de 400$000 réis a avaliação do seu valor no inventário de Bento de Oliveira Lima) que seu 
novo Senhor, o arcediago Matheus Lourenço de Carvalho, havia pago para tê-lo trabalhando 
na mesma obra – que era o que realmente tinha importado a esse reverendíssimo Senhor. Os 
jornaes reclamados a Antonia Maria, “reconhecia” o arcediago, pertenciam a Tebas – quem de 
fato trabalhou – e não a ele, seu Senhor, que, aliás, autorizara seu escravo a deduzir outras 
mais quantias (provenientes provavelmente de outros jornaes que recebia pelo seu ofício de 
Pedreiro) da importância que havia pago em Juízo quando da sua arrematação em praça – 
provavelmente os mesmos 400 mil réis porque fora avaliado. Assim, o mulato Joaquim Pinto 
de Oliveira estaria já muito próximo de conquistar a sua alforria. 

 Parece que esta foi alcançada em algum momento entre 1777 e 1778. É o que se 
verifica nas palavras de Antonia Maria Pinta, quando se queixava ao Juiz de, por ser húa pobre 
viúva desemparada, não haver letrado que a quisesse defender da Cauza de Libelo que lhe 
movia Joahim de oLivra, pardo forro. 

 Tebas, portanto, desde então era livre! 

 Porém, antes de 1772, quando os Terceiros do Carmo contratam Tebas para executar 
o “risco” do novo frontispício da nova capela, o fizeram ainda na condição de escravo de 
Antonia Maria Pinta, já viúva do Mestre Bento. O que já lhe garantia uma condição algo 
diferente. 

 Desde a morte de seu antigo Senhor e Mestre, Joaquim Pinto de Oliveira passara a 
gozar de alguma autonomia. Talvez porque Antonia Maria, ao contrário de seu escravo, não 
soubesse escrever uma letra sequer; ou, mais ainda, por não ter noção alguma dos misteres do 
ofício de seu habilidoso mulato cativo, e dele dependesse por completo no ajuste dos serviços 
que o empregava. Seja como for, embora a ela sujeito como seu escravo, quando a Ordem 
Terceira do Carmo resolve contratá-lo para a fatura dos arcos do frontispício da Capela de 
Santa Teresa, este não apenas dita as condições para a realização da obra, chamando à si o 
comando e a responsabilidade da execução de todo o trabalho, como também ajusta com a 
Ordem o valor da obra – duzentos e cinqüenta mil réis – impondo ainda que esta referida  

quantia Eu mesmo hei de Receber feita a obra e Logo me darão Cincoenta mil Reis em principio 
a Conta dos ditos duzentos e Cincoenta mil Reis. 

 Outra coisa curiosa que lemos no contrato que firmou com os Terceiros Carmetlitanos 
é com relação às garantias que oferece para a execução dos serviços ou: 

obra que ajustey ... a qual me obrigo por minha pessoa e bens e a dita Senhora a fazer ...  

 Há que se perguntar: seria apenas fórmula contratual que o escrivão simplesmente 
repetia ou teria mesmo Tebas bens que podia dar como garantia? 

 Não resta, pois, dúvida de que, embora ainda cativo, com a viúva de Bento de Oliveira 
passou Tebas a gozar de uma situação algo diferente, favorável sobre tudo ao exercício de sua 
profissão. Assim, o vemos contratando obras, dando garantias e, mais ainda, ele próprio 
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recebendo os pagamentos combinados. É claro que tudo fazia com licença de sua Senhora que 
nem seu próprio nome sabia escrever. Nessas condições, é possível imaginar a ascendência 
que passou a ter Joaquim Pinto de Oliveira, após o falecimento do Mestre Bento, sobre a sua 
Senhora. Anos depois terá maior liberdade ainda, quando seu novo Senhor, o Arcediago 
Matheus Lourenço de Carvalho, concluído em definitivo o frontispício da Sé Catedral – razão 
porque o arrematara em praça – resolve dar cumprimento à promessa a ela feita (lembremos 
do que sugeria Jacyntho Ribeiro na Cronologia Paulista), motivada talvez por razão de gratidão 
– afinal a portada da igreja ficara tão bonita, talvez sua melhor obra executada em S. Paulo –, 
por ato de consciência ou quem sabe por assim terem “deliberado”, desde o início, os cônegos 
da Sé; seja como for, será concedido a Tebas “licença” para trabalhar pelo seu ofício de 
Pedreiro, com vistas ao pagamento de sua liberdade. 

 A autonomia desfrutada por Tebas, embora nos possa parecer contraditória – 
relativamente  ao que geralmente se entende da relação Senhor/Escravo -, tanto com Antonia 
Maria Pinta como depois, com o arcediago Matheus Lourenço de Carvalho, e ainda se 
considerarmos a enorme diferença que havia entre (uma, analfabeta e completamente 
dependente dos seus serviços; o outro, muito culto e figura das mais importantes da 
hierarquia eclesiástica do Bispado de São Paulo), é preciso lembrar que em outras regiões 
brasileiras dessa época, era muito comum se encontrar escravos habilitados em ofícios 
artesanais (carpinteiros, sapeateiros, ferreiros, alfaiates, cabeleireiros, etc.) e de cujo trabalho 
viviam seus proprietários, da renda gerada pelos cativos-artesãos, muitos dos quais eram eles 
próprios Mestres artesãos que, com tal objetivo, ensinavam os ofícios a seus escravos.14 

 Joaquim Pinto de Oliveira seria apenas mais um exemplo dessa prática não fosse o fato 
de ser um bom artífice, de reconhecidos méritos é verdade, cuja habilidade artística talvez não 
possa ser equiparada a de outros artífices de outras regiões da Colônia em sua época; devendo 
a sua notoriedade ser atribuída mais à escassez de artesãos de sua especialidade numa cidade 
como S. Paulo onde, até então, se construía em barro pilado, e na qual teve a ventura de viver 
um momento particular de sua história. 

 O que há de mais interessante no caso de Tebas é o fato de podermos, com a 
documentação pesquisada, conhecer um pouco mais de sua vida, transfigurá-la de lenda em 
história real, tomar ciência dos interesses em que esteve enredado e das obras que realizou – 
de modo especial as obras que efetuou na capela de Santa Teresa dos Terceiros do Carmo de 
S. Paulo – ao contrário de outros tantos escravos-artesãos cujos trabalhos se perderam no 
anonimato. 

 

                                                            
14 GORENDER, Jacob – O Escravismo Colonial. 2ª Ed. São Paulo. Ática. 1978. Especialmente a Quinta 
Parte: “Formas Peculiares da Escravidão”. Cap. XXII: “Escravidão Urbana”, pp 451-467. Assinale-se que 
Mestre Bento de Oliveira Lima vinha adotando esse mesmo procedimento com Tebas e outros dois 
escravos seus. Sua esposa, quando enviuvou, passou a utilizá-lo dea mesma maneira, porém não teve 
como mantê-lo por muito tempo para si. Com o Cônego Matheus Lourenço de Carvalho é que a situação 
torna-se favorável a Tebas. 
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O novo frontispício da Capela de Santa Teresa 

 Os termos do contrato que celebrou com a Venerável Ordem Terceira de Nossa 
Senhora do Carmo da Cidade de S. Paulo, lavrado aos vinte dias do mês de novembro de 1772, 
descrimina bem os serviços a serem por ele executados e que compreendiam, inicialmente 
apenas parte da obra do frontispício. 

 Termo ... Com o Pedreiro Joaquim Pinto de oLiveira Com faculdade de Sua Senhora 
Antonia Maria Pinta para fazer o frontespicio da Capella Terceira athe adonde o mesmo papel 
declara que tudo he o seguinte Digo eu Joaquim Pinto de oLiveira que com Licença de minha 
Senhora Antonia Maria Pinta que esta prezente e na prezença das testemunhas baixo 
aSignadas ajustey Com Andre Alves da Silva Como Procurador actual da venerável ordem 
terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo desta Cidade em nome do Senhor irmão Prior e 
Meza, e dito da a ordem ajustou Comigo e Eu com o dito Procurador fazer dentro do tempo de 
oito mezes que principiarão a Correr de hoje em diante a obra seguinte no Fronteexpicio da 
Capella da mesma venerável ordem terceira fabricarey e farey de pedra de cantaria Com toda 
a perfeição e Segurança quatro pez paSa os ditos três arcos Serão de Largura de quatro palmos 
e mais Se for percizo, e de altura d quinze ou dezasseis palmos ou de altura perciza athe o 
Capitel donde há de naCer outro Cujo Capital Sera de pedra, também Com toda a perfeiSão 
estando tudo o que Se vê no Risco que tenho prezente Respectivel aos ditos quatro pés direitos 
dos ditos três arcos na forma dito Risco Cuja obra ser a Sim della os ditos Capitaes donde na de 
nacer os arcos e alicerSse o fará a dita ordem a Sua custa porem eu hei de aprovar o fixo delle 
como do Como que há de Ser feito demarcando e Riscando e aprovando a segurança e fixo do 
dito alicerSse athe o por Capaz delle eu aSentar ou Se hiramos principio da obra que ajustey 
aSima declarada a qual me obrigo por minha pessoa e bens e a dita minha Senhora a fazer 
dentro dos ditos oito mezes a refferida obra por preço de dozentos e cincoenta mil Reis Cuja 
quantia Eu mesmo hei de Receber feita a obra e Logo me darão Cincoenta mil Reis em principio 
a Conta dos ditos duzentos e Cincoenta mil Reis e na dita obra porei todo o necessário excecto 
a Cal . . [seguem duas linhas sem possibilidade de leitura) aSinou a dita minha Senhora que por 
não saber ler, nem escrever aSinou Com hua Cruz que He o Seo Sinal Costumado de que uza Eu 
me aSeney com o meu Sinal Costumado Sam Paulo dezaSeis de Novenbro de mil e Cetecentos e 
Setenta e dois annos. 15 

 Assim, Tebas encarregar-se-á da obra do frontispício, cuidando mais especificamente 
da fatura dos três arcos, nos quais haveriam de ter os ditos capitéis, tal como os arcos da 
fachada da igreja vizinha dos frades carmelitas. (Teriam, estes últimos, sido obra também 
sua?) 

 Porém, mesmo ajustada para ser iniciada a partir daquela data, tal não ocorreu. De 
pronto a Ordem encomendou ao Frei Joaquim Santa Ana, Abade do Mosteiro de S. Bento, de 

                                                            
15 Livro de Termos da VOT do Carmo da Cidade de São Paulo (1772-1819), vol. 4, fls 20-21. 
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uma olaria que possuíam nas imediações da cidade doze milheiros de tejollo que Se lhe 
Comprarão para o fronteespicio da noSsa Capella que Se quer fazer.16 

 Somente em setembro do ano seguinte (1773) contratam o pescador Manoel Calisto 
de Souza para, de uma pedreira (não é mencionada a sua localização), tirar, conduzir e por no 
porto da Cidade Sem Carros de pedra de alvenaria pedras duras e alguas ao menos a metade 
que poção menear (termo que indica a faculdade de serem manejáveis, flexíveis, de mais fácil 
entalhe) assim como a condução de Sento e oitenta e Cinco alqueires de cal pa o fronteespício 
a duzentos Reis cada alqueire, vindos de Santos. 

 Dava-se início às obras. Primeiramente era preciso recompor o alinhamento com os 
vizinhos edifícios carmelitas, desfeito anos antes com as reformas e ampliações realizadas 
pelos frades. Avançam as paredes laterais da capela até o ponto onde irá nascer o novo 
frontispício. Usam para isso ainda o sistema tradicional de construir: 

 Pello que dispendeo o dito procurador (da Ordem Terceira) de Jornal Com os negros 
que Socaram as taipas do fronteespicio athe o dia honze de outubro do corrente anno 11$800 

 Pello que dispendeo o dito procurador Com o Mestre aprumador dos taipaes com 
catorze dias a ... quarenta por dia ... e mais de Jornais aos negros 

 O espaço assim conquistado permitirá aos Terceiros copiar a solução da galilé já 
adotada pela vizinha igreja da Ordem Primeira do Carmo. 

 Tebas parece ter efetivamente começado a trabalhar em fins de 1773, quando o 
procurador da Ordem efetua um primeiro pagamento: 

 ... despendeo com o Mestre pedreiro que faz o fronteespicio Joaquim Pinto de oLiveira 
a Conta do que Se lhe deve do mesmo fronteespicio e arcos que ajustou de fazer, a quantia de 
94$800 réis 

 Acerta também a fatura de um outro elemento não previsto no contrato: o Cunhal que 
aJustou de por no Canto da Capella – 12$800 rs. 

 Entre 1774 e 1775 verifica-se o lançamento de diversas despesas relacionadas à 
construção da galilé e do frontispício: por hua dúzia de aSoalho e duas Carradas de paos pa 
tripas das paredes do fronteespicio três mil e duzentos Reis; com cete dúzias e meã de paos 
Roliços ... três dúzias de Ripas ... vinte e duas taBoas de aSoalho ... oito Caibros ... trinta e oito 
vigas ... hua Carga de Sipo e quatro dúzias de pão Roliço ... tudo para a obra do frontesespicio 
da Capella e tudo emportou a qta de 23$600 reis. 

 Talvez por considerarem lento o ritmo das obras, ou por razão de uma ação que a 
seguir examinaremos, a Ordem Terceira contrata em 1774 um feitor, Antonio Nunes Correa, 
encarregando-o da condução dos serviços gerais da obra e da fiscalização dos trabalhadores 

                                                            
16 Livro de Receita e Despesa da VOT do Carmo da Cidade de S. Paulo (1772-1810), vol. 4, fls 20-21. 
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nela empregados.17 Qual a atitude de Tebas diante de tal iniciativa da Ordem (?), não 
sabemos. Acontecimentos posteriores indicam porém certa reação de Joaquim Pinto de 
Oliveira à forma de condução dos serviços pela Ordem. 

 Em outubro deste mesmo ano verifica-se o registro de duas despesas específicas da 
construção dos arcos: 

 Pello que despendeo ... de Jornaes de negros que travalharão no fronteespício entrando 
os do Carpinteiro do simpLes (espécie de forma) do arco  e outro pagamento, este atrasado 

 Com o Mestre Pedreiro Joaquim Pinto Tebas de Resto que Se lhe devia da obra de 
Cantaria pez dos Arcos ... 153$540 

 Ainda para o frontispício, no ano seguinte, foi preciso providenciar mais pedras: 

 Com o Pedreiro que esta fazendo as obras do fronteespicio entrando o Jornal do 
ajudante Marcelino, e os dezasseis mil Reis da Condução da pedra que foy tirar na pedreira e 
polla na obra e tudo emporta 80$960 réis. 

 Ao mesmo tempo que se ia levantando o frontispício, providenciava-se as Madeiras, 
ferro e aSoalhos, Batentes e vigas, Comieiras Combotas, e Ripas, páos para o andaimes e 
gendastes, além de mais dois milheiros de telha e trez mil e sento e Cincoenta tijolos. 

 Para esta parte da obra – acima dos arcos –, era outro Pedreiro o encarregado, como a 
seguir veremos. 

 Os arcos, Tebas os prontificaria ainda no ano de 1775, a Ordem tendo dispendido com 
o Mestre Pedreiro que fes os arcos quatro mil reis de resto. Assim, a parte da obra para a qual 
Joaquim Pinto de Oliveira havia sido contratado praticamente estava finalizada. 

 O mesmo não se podia dizer do restante da obra para a qual a Ordem Terceira havia 
encarregado outro mestre, o Pedreiro Antonio Francisco de Lemos. Infelizmente não 
encontramos o contrato com ele ajustado. Esse Lemos, como outros profissionais do mesmo 
ramo, parecia também carregar a sina daqueles fadados ao fracasso no exercício da profissão, 
pois os trabalhos que lhe cabiam executar, foram inteiramente desaprovados em vistoria feita 
em 1776, conforme se lê no termo seguinte: 

 Aos Cete dias do mez de ... mil e Cete sentos e Setenta e Seis ... foi chamado o Mestre 
da obra dita Antonio Francisco de Lemos para a vista delle examinaSe na Sua prezença pelo 
Sargento Mor Antonio Joze [ ... ?] Se o dito Mestre tinha [ ... ] do Risco da dita obra conforme 
prometeo na Sua obrigação e Sendo vista a dita obra ammiudamente Com o Risco na mão e 
lida a obrigação do dito Mestre achou o dito Sargento Mor que a obra tinha muitos erroz Cujos 
Reconhece o dito Mestre ... 

                                                            
17 Livro Diversos da VOT do Carmo da Cidade de S. Paulo, vol. 69 (1761-1775), fl 37. 
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 Neste mesmo termo de vistoria vê-se que o Mestre Lemos desiste de reparar a obra 
feita, pois sendoSse lhe perguntado o mesmo Mestre Se Se atrevia a emmendar os erroz que 
tinha Cometido na dita obra Respondeo que não Se atrevia.18 

 Tal resposta era mesmo a que a Ordem Terceira desejava ouvir do infeliz mestre, 
interessada que estava em ajustar a mesma obra Com outro official. Isso porque, antes mesmo 
de convocá-lo para a vistoria em que reconheceria os erros cometidos, os Irmãos já haviam, 
em maio daquele ano, decido pela demolição do que estava feito e também ajuizado sobre as 
alterações ou emendas que se lhe havião de por, de acordo com o risco, das quais só pudemos 
ter conhecimento de algumas, porém suficientes para verificar os propósitos de, com o novo 
frontispício, obter como resultado uma composição plástica harmoniosa com as edificações 
dos Religiosos carmelitanos: 

 Primeiramente que Se há de mudar a Simalha de Sima do Arco mudando se a 
corresponder Com a da torre dos Rellegiozos e que a Simalha Real que esta aSima das Janellas 
que há de de ser hum palmoz mais abaixo ou aquela medida que for percizo. Determinarão 
mais que as quatro piramides que hão de ficar Servin[do] as mesmas fazendo se lhe o 
aCreSsimo de hum pedestal pella parte debaixo Com aquella algura que [seguem-se quatro 
linhas ilegíveis no sopé da página, infelizmente arruinada pela ação dos xilófagos] 
Determinarão mais que todo quanto Se acha feito no Remate da Simalha para Sima que se há 
de demolir para Se executar conforme o Risco – esta última emenda diz respeito já à área 
correspondente ao frontão de coroamento do frontispício.19 

 Quem será o encarregado de desfazer o que o incompetente Mestre Lemos havia feito 
e reformá-lo de acordo com as determinações dos Irmãos Terceiros, não será outro senão o 
mesmo Joaquim Pinto de Oliveira – o Tebas – que, como observamos na documentação da 
Ordem, vem sendo referido pela designação Mestre desde 1773 – e que, nessa etapa (1776) já 
havia concluído devidamente os arcos do mesmo frontispício.  

 Desta vez, porém, para fazer as tais correções – que, como se percebe claramente, 
implicavam na reconstituição completa do frontão, faturando de acordo com o Risco, Tebas 
será contratado por dia de Jornal. Mesmo assim, lavrou-se um documento, no qual Joaquim 
Pinto de Oliveira comprometia-se a não ajustar outra obra ou aliás trabalhar em outra obra 
Sem primeiro aCabar a noSa Conforme o Risco que Se lhe entregou exigindo porém Tebas em 
contrapartida da Ordem Terceira a não ademetir outro Pedreiro no Lugar de Mestre.20 

 Tebas, desse modo, cerca de um ano após ter executado os arcos de entrada da 
capela, é novamente contratado, tornando-se assim o artífice de quase toda a obra do 
frontispício – embora agora cuidasse de consertar ou emendar os erros cometidos por seu 
infeliz antecessor e da fatura do frontão determinado no Termo de Obrigação. 

                                                            
18 Livro de Termos da VOT do Carmo da Cidade de S. Paulo, vol. 4 (1772-1810), fl 11. 
19 Idem, fls 10/10v. 
20 Idem. fl 20v.: Termo de Obrigação de 15.08.1776.  
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 Caberia, talvez, perguntar se Tebas, por essa altura (agosto de 1776), já não teria sido 
arrematado em praça pelo Arcediago Matheus Lourenço de Carvalho. Parece que sim, pois em 
1775 Tebas já não aparece no Mapa de População da cidade na Travessa para o Colégio, fogo 
156, aonde morava Antonia Maria Pinta, então com 42 anos de idade, com os filhos João (11 
anos), Antonio (8), Mariana (17), Maria (16) e Francisco (18), este último ausente. Joaquim 
Pinto de Oliveira, na Lista de todo Povo desta Cidade, de 31 de dezembro de 1777, mora no 
fogo 493 somente com sua família, com idade de 50 anos, junto a Natavia de Souza sua mulher 
e de Natavia Liberia, de 9 anos, sua filha. 

 Desde 1775, Mestre Tebas já se desvencilhara de Antonia Maria Pinta; passara às mãos 
do ônego Matheus Lourenço de Carvalho, com o compromisso de concluir as obras da Sé. 
Devem ter sido anos de muito trabalho para Tebas, e de muita aflição também. Os Irmãos 
Terceiros do Carmo a exigir que não trabalhar em outra obra Sem primeiro aCabar a noSa, e o 
Cônego da Sé adquirindo-o de modo a assegurar a conclusão das obras da principal igreja da 
cidade. 

 Porém, num momento anterior, em abril de 1774, quando ainda Tebas não havia 
concluído os arcos da fachada da capela de Santa Teresa da Ordem Terceira do Carmo, esta 
dera entrada no Juízo Ordinário da Cidade a uma ação contra Antonia Maria Pta. e seo eScravo 
Joaqm Pinto de oLiveira.  

 Traz esse Auto Cível21 um dado novo. Nele estão citados a Senhora e seu escravo e 
pede-se o comparecimento de ambos, em especial de Tebas oficial de pedreiro para verem 
outros officiaes do mesmo officio de pedreiro na obra do fronte espicio da mesma ordem 
terceyra por terem faltado a obrigação. Todavia, o processo não contém mais do que essa 
inicial notificação entre as partes. E, visto Tebas ter permanecido na obra – concluído os arcos 
no ano seguinte (1775) e novamente contratado em 1776, em substituição ao Mestre Lemos – 
é de se supor que essa ação tenha logo terminado em acordo. 

 Na realidade, o interesse que o documento desperta é outro. Afora Tebas aqui não ser 
chamado de Mestre – como ocorria nos livros da Ordem Terceira do Carmo – e, pela 
dificuldade de leitura não se possa saber ao certo em que teria ele faltado a obrigação, o 
problema só poderia ser referente à execução ou fatura dos arcos. Não um simple detalhe, 
mas uma questão controversa, técnica diríamos hoje. Séria, todavia, a ponto de exigir 
conhecimento e, por isso, devendo ser submetida à apreciação de outros officiaes do mesmo 
officio de pedreiro. Infelizmente, como disse, o processo não está completo; contém, apenas, 
essa notificação. Seria talvez a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca desses 
oficiais-artesãos. Nesse caso específico, de como terão resolvido a questão que envolvia não 
somente um colega de profissão, mas que, embora escravo, já tinha mais notoriedade do que 
os outros que seriam convocados. Afinal, era Tebas o pedreiro contratado para faturar os 
arcos e não outro oficial ou mestre da Corporação dos Pedreiros. Aliás, há que se perguntar: 
existiria uma tal corporação na cidade de S. Paulo? E se de fato existia, terá ela influído de 
alguma maneira no destino de Joaquim Pinto de Oliveira? Nada encontramos a respeito. No 

                                                            
21 DAESP – Autos Cíveis. Ordem 3357, Nº 2265. 
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processo que Tebas moveu depois, em 1777, contra a sua ex-Senhora, Dona Antonia Maria 
Pinta, foram suas testemunhas dois artesãos, porém tanto Antonio Joze Pereyra como Bras 
Afonso Esteves (este homem pardo forro e que também figura no Auto como seu fiador) 
viviam ambos do oficio de Alfaiate. Nenhum oficial de pedreiro comparece no processo que o 
ajudaria a livrar-se da condição de escravo. 

 Desse modo, se alguma corporação ajudou efetivamente a definir a sua sorte, essa 
sem dúvida foi a dos Cônegos – o Cabido, onde se congregavam os cônegos da Sé – e onde o 
Cônego Lourenço Claudio e sobre tudo o Arcediago Matheus Lourenço de Carvalho ajudavam a 
decidir o que mais convinha à Catedral e ao Bispado de São Paulo.  

 Tebas, anos mais tarde, já forro, será convocado para exercer o mesmo papel que 
agora faziam seus colegas de ofício. E terá também escravos: João e Joaquim, ambos negros. 
Tebas, de cativo tornara-se senhor. A sociedade escravocrata tinha lá a sua lógica e as relações 
escravistas se reproduziam até por suas próprias e antigas vítimas. Teria Tebas outra 
alternativa? A idade avançando; resolve gozar a vida! Continuará sendo chamado de Mestre 
até aos 80 anos, quando chegará a exercer inclusive a função de Juiz do Ofício de Pedreiro, 
examinando e passando certidão a novos Oficiais de perdero tanto de obar de pedar como de 
Alvenaria.22 

 

  

                                                            
22 Documento transcrito em NUTO SANTANA – artigo da Revista do Arquivo Histórico, citado 
anteriormente. 
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