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HISTÓRIA E SEUS REMANESCENTES ARTÍSTICOS 
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RESUMO: O restauro da imagem centenária em gesso de Santo Antônio, pertencente à 
antiga Capela do Seminário Diocesano de Taubaté, interior de São Paulo, possibilitou 
aprofundar parte da pesquisa realizada para a dissertação de mestrado que será 
apresentada ao Instituto de Artes da UNESP sobre o escultor e entalhador Marino Del 
Favero, comprovando a existência em Taubaté de um retábulo esculpido em madeira 
policromada e dourada de autoria do artista pesquisado, também autor da imagem de Santo 
Antônio restaurada, assim como o encontro de outros remanescentes do retábulo e a 
verificação da existência de pinturas murais decorativas na capela que sofreu supressão de 
todos seus elementos. O presente artigo pretende apresentar estes remanescentes de uma 
decoração eclética que quase desapareceu da memória taubateana.  
 
Palavras-chave: restauração, retábulos, Marino Del Favero, Seminário Diocesano de 
Taubaté 
 
 
ABSTRACT: The restoration of the centenary plaster image of Saint Anthony, that belongs 
to the old chapel of Taubaté’s Diocesan Seminary, in São Paulo’s countryside, allowed the 
author to deepen part of the research made for a master’s degree thesis that is still to be 
presented to the UNESP Arts Institute about the sculptor and carver Marino Del Favero, 
proving the existence of a polychromatic and golden wood carved altarpiece made by this 
artist, who is also the maker of the restored Saint Anthony’s image, as well as the finding of 
other remainings of the altarpiece and decorative wall paintings in the chapel that suffered 
obliteration of all of its elements. This article presents this remainings of an eclectic 
decoration that was almost wiped off of Taubaté’s memory.  
 
Key words: restauration, altarpieces, Marino Del Favero, St. Anthony, Taubaté’s Diocesan 
Seminary 
 
 
 

Introdução 

Taubaté, segunda maior cidade do Vale do Paraíba Paulista, teve importante 

participação na evolução histórica e econômica do país e sediou o primeiro 

Seminário Diocesano da região, fundado em 1906. 

A história do seminário mescla-se à história da cidade e sua evolução urbanística, 

quando da sua ampliação, reforma e transferência para outros locais. 
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O recente restauro da imagem centenária em gesso de Santo Antônio possibilitou o 

estudo e atribuição da imagem e seu antigo retábulo, instigando a curiosidade de 

seus proprietários e população local. 

Acreditando que a intervenção de restauro em uma obra de arte não é importante 

somente pelo fato de resgatar a originalidade de um produto artístico, mas também 

pela possibilidade de revelar dados históricos como a sua autoria, origem, função 

social, tecnologia construtiva e suas transformações através do tempo, por meio de 

um restauro, os remanescentes artísticos do retábulo de Marino Del Favero e a 

decoração mural da antiga capela do Seminário Diocesano foram revelados. 

Restauro da imagem do Padroeiro – a descoberta de uma imagem centenária 

Em função das comemorações do centenário da fundação da Capela do Seminário 

de Santo Antônio de Taubaté, foi solicitado pelo então reitor Pe. Roger Matheus dos 

Santos, em dezembro de 2013, o projeto de restauro de uma imagem em gesso 

policromado de Santo Antônio, medindo um metro de altura, inteiramente repintada, 

que teria pertencido originalmente ao retábulo-mor da antiga Capela do Seminário 

Diocesano de Taubaté, hoje Colégio IDESA, e portanto teria cerca de 100 anos de 

existência. A tradição oral na cidade afirma que o antigo retábulo-mor da Capela do 

Seminário seria de autoria de Marino Del Favero. 

Ao inspecionar a obra, verificou-se que a imagem possuía todos os estilemas do 

escultor e entalhador Marino Del Favero, objeto da dissertação que será 

apresentada ao curso de Mestrado em Artes do Programa de Pós-graduação do 

Instituto de Artes da Unesp, São Paulo. Nesta pesquisa foi resgatada a vida e a obra 

do artista italiano que viveu e trabalhou na capital paulista por 50 anos, sendo 

proprietário de um grande estabelecimento de Arte Sacra, com inúmeras obras, 

entre imagens sacras, retábulos e mobiliário religioso, encontrados na capital 

paulista e várias cidades do interior do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul. 

A obra em questão é fundida em gesso, com alma de arame metálico e acabamento 

da base em friso de madeira, encarnada e policromada e com detalhes em dourado, 

com 1m de altura, 31,5 cm de largura e 25 cm de profundidade. Baseado nos 
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estudos estratigráficos e organolépticos, pode-se verificar que a obra apresentava as 

seguintes patologias: presença de sujidades superficiais, presença de uma camada 

de repintura em toda a extensão da obra; fraturas nos dedos das mãos de Santo 

Antônio e Menino Jesus, fratura no pescoço do Menino Jesus; perda de um friso das 

laterais em madeira do acabamento da base, abrasões, enxertos de gesso na 

cabeça do Menino Jesus e cotovelo esquerdo de Santo Antônio e oxidação do 

dourado. 

O restauro foi executado de fevereiro a abril de 2014 e que consistiu na remoção 

mecânica de duas camadas oleosas de repintura, reconstituição das áreas 

fraturadas, tratamento do suporte e reintegração cromática. Com a conclusão do 

restauro foi resgatada a policromia original da obra, que encontrava-se em excelente 

estado de conservação sob duas camadas de repintura oleosa, revelando assim 

todos os estilemas do escultor e entalhador Marino Del Favero, ainda que não tenha 

sido encontrada uma assinatura ou marca em baixo-relevo do escultor, geralmente 

utilizadas pelo mesmo. 

Esta proposta se enquadrou em absoluto respeito à autenticidade das obras, 

apoiando-se na Teoria do Restauro de Cesare Brandi e nas Cartas Patrimoniais de 

Veneza e Cartagena de Índias de 2002, fundamentados nos seguintes princípios: 

Conhecimento integral das esculturas e retábulos; Respeito pelo material original; 

Conformidade com a historia das obras; Intervenções mínimas e reversíveis; 

Equilíbrio entre os valores estéticos e históricos; Restauração da unidade estética 

sem falsificar-se a manutenção permanente logo depois da intervenção.  
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Fig. 1 - Imagem de Santo Antônio antes do restauro, com a repintura aparente; durante a remoção 

das camadas de repintura; e após a intervenção de restauro, com sua policromia original resgatada. 

Foto: Cristiana Cavaterra, abril/2014 

Esta policromia de refinado acabamento semi-mate, cores pastéis e decoração 

dourada característicos do artista, reforçado pela bela carnação rosada das faces, o 

cuidado com o sombreamento dos olhos e cabelos das figuras, confirmaram a 

suposição de que a obra fosse de autoria do atelier de Marino Del Favero. Restava 

confirmar a existência do referido retábulo e sua autoria para confirmar a atribuição 

da imagem, sendo necessário o levantamento histórico da antiga Capela do 

Seminário Diocesano. 

Seminário Diocesano de Santo Antônio – um breve relato histórico 

Em 20 de fevereiro de 1910, era fundado pelo Exmoº e Revmº Senhor D. 

Epaminondas Nunes de Ávila e Silva o Colégio e Seminário Santo Antônio, na 

cidade de Taubaté, na época, a maior cidade do Vale do Paraíba, distante 130 km 

da capital paulista. 

Em vinte e dois anos de funcionamento inicial, o Colégio abrigou meninos internos 

na instituição que oferecia ensino regular e religioso aos futuros padres, 

Divide-se o estabelecimento em duas secções: a primeira abrange a 
parte colegial e a segunda a parte ecclesiastica – Collegio e 
Seminario. O collegio tem dois cursos: o curso primário e o curso 
secundário ou gymnasial. O curso primário abrange dois annos: o 
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preliminar primário e o preliminar secundário. O curso secundário 
abrange quatro anos. O curso eccesiastico comprehende cinco anos. 

... (O Lábaro, 18 de fevereiro de 1914)  

Instalado inicialmente em pequeno prédio provisório, enquanto a Diocese construía 

uma grandiosa edificação eclética no coração da cidade, na atual Avenida 

Granadeiro Guimarães, 46, local onde hoje está abrigado o Colégio IDESA. Pouco a 

pouco a diocese constrói no terreno adiante desta edificação um bloco de dois 

pavimentos, que observado de frente para a construção, é aquele localizado ao lado 

direito.  

 

Fig. 2 - Primeiro bloco construído do Seminário Diocesano. Fonte: O Lábaro, 1 de fevereiro de 1912. 

Reprodução: Cristiana Cavaterra, maio/2014 

Em 13 de junho de 1914, é inaugurada a Capela do Seminário, ainda incompleta, ao 

lado esquerdo do prédio, sempre do ponto de vista do observador, como pode-se 

confirmar com a foto do prédio e notícia do periódico O Lábaro sobre as festividades 

de inauguração da Capela: 

Contiguo ao Seminario e dedicado ao thaumaturgo S. Antonio, 
ergue-se o novo templo, atestado grandiloquente da dedicação 
apostólica do nosso ilustre Prelado. 
De construcção singela, porem muito harmoniosa no seu conjunto, 
reune todas as condições para inspirar devoção e recolhimento. A 
sua ornamentação não está ainda completa, pois, dos sete altares 
que deve ter, está apenas colocado o principal que é de três corpos 
e talhado em madeira.  
Embora incompleta a ornamentação, foi marcada para o dia do orago 
S. Antonio a festa da benção e inauguração, cujo programma, já 
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conhecido dos leitores, foi proficientemente executado, agradando 
muito a numerosa e selecta concorrência que encheu o vasto templo. 
(O Lábaro, 25 de junho de 1914) 

 

Fig. 3 - A Capela de Santo Antônio do Seminário Diocesano. Fonte: O Lábaro, 4 de fevereiro de 1915. 

Reprodução: Cristiana Cavaterra, maio/2014 

Em 1915 dá-se continuidade à construção do Seminário, ao lado esquerdo da 

Capela, ficando esta, ao centro dos dois grandes blocos, inaugurando-se em 1916 o 

novo edifício do “Seminario Episcopal e Collegio Diocesano”. 

 

Fig. 4 - Antigo Colégio e Seminário Santo Antônio, com o frontão e torre da Capela ao centro. Fonte: 

Homenagem da Diocese de Taubaté ao seu amado bispo D. Epaminondas Nunes de Avila e Silva no 

seu festivo jubileu episcopal, s.d. Reprodução: Cristiana Cavaterra, maio/2014 
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Em 1924 a capela passa pela primeira reforma, porém não foi possível encontrar 

relatos de quais foram as modificações executadas. 

Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a Diocese é obrigada a fechar a 

instituição por não conseguir manter-se, e em 1936 chega à Dom Epaminondas um 

pedido de reabertura do Colégio como Ginásio Diocesano Santo Antônio. 

Em 1963 um novo estatuto extingue o internato, inaugura cursos noturnos e altera o 

nome para Instituto Diocesano de Ensino Santo Antônio. 

Em 1966 a capela é totalmente reformada, tendo seus elementos artísticos 

suprimidos, tomando as forma de uma capela modernista.  

Em 1987 falece o então Diretor, o Pe. Benedito Augusto Correia, e a direção passa à 

responsabilidade de alguns funcionários, quando enfim, em 1990, com o 

agravamento da crise econômica do governo do então presidente Fernando Collor 

de Melo, a Cúria vê-se na obrigatoriedade de vender a escola à José Antônio Saud, 

cuja proposta entre as outras enviadas à Cúria, era aquela mais atendia às 

expectativas da diocese. A partir deste momento a escola passa a ser conhecida por 

Colégio IDESA. 

Neste momento o Seminário Diocesano passa a ocupar o moderno prédio anexo ao 

antigo seminário, sendo transferido em 2010 para o antigo Palácio Episcopal e em 

2013 para o atual prédio localizado no bairro do Alto do Cristo. 

Antiga Capela do Seminário – o resgate de seus remanescentes artísticos 

Durante as pesquisas iniciadas em 2013 nas hemerotecas e sites religiosos para a 

elaboração da dissertação que será apresentada à UNESP, encontrou-se no site do 

periódico taubateano Urupês, a seguinte citação: 

… 13 de junho de … 1914 Com a celebração de sua 1ª missa do 
recém-ordenado sacerdote taubateano Pe. Custódio Bernardo da 
Silva, inaugura-se a Capela do Seminário Diocesano de Taubaté. 
Era reitor do Seminário o P.e José Soares Machado. O altar-mor é 
trabalho do escultor Marino del Fávero com oficinas em São Paulo. A 
decoração do interior da capela foi feita pelos P.es do Coração de 
Jesus quando era reitor o P.e Guilherme Theneick. A capela tem 7 
altares. (Almanaque Urupês, Disponível em 
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http://www.almanaqueurupes.com.br/portal/?p=2430, Acesso em: 
01/05/2014) 

Até o momento não havia sido encontrada nenhuma outra referência à decoração 

interna da antiga Capela do Seminário Diocesano de Taubaté e ao retábulo de 

Marino Del Favero, descartado por estar infestado por insetos xilófagos, como atesta 

o Monsenhor Irineu, antigo reitor e aluno do antigo Seminário em sua adolescência, 

em entrevista à historiadora Olga Rodrigues de Souza, na época diretora do Museu 

de Arte Sacra Dom Epaminondas na cidade de Taubaté: 

... Mons. Irineu que foi reitor do Seminário na década de setenta. 
Ele me contou que o retábulo foi retirado na década de sessenta 
(final) quando ele estava em Roma. No seu período de administração 
ainda tinha um pedaço (a base) que tinha esculpido a "Morte de São 
José" que infelizmente ninguém sabe onde está. Ele me contou que 
a única parte que talvez ainda exista é uma pintura que ficou acima 

do forro da capela quando efetuaram o rebaixamento do mesmo ... 
(Informações repassadas pela historiadora taubateana Olga 
Rodrigues de Souza após entrevista com Monsenhor Irineu Batista 
da Silva, Chanceler da Mitra Diocesana de Taubaté, SP, 16/03/2013) 

No novo Seminário Diocesano, localizado no bairro Alto do Cristo, na ocasião da 

visita técnica para inspecionar a imagem de Santo Antônio para a elaboração do 

projeto de restauro, além de notar características estilísticas de Marino Del Favero 

na imagem do padroeiro, encontrou-se duas pequenas colunas transformadas em 

pedestais esculpidas em madeira marmorizada em tons de verde escuro intenso e 

negro, utilizadas pelo escultor em várias outras obras retabulísticas, que 

possivelmente fariam parte do antigo retábulo de Del Favero. 

 

http://www.almanaqueurupes.com.br/portal/?p=2430


 
 

1410 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Fig. 5 - Colunas esculpidas em madeira marmorizada, encontradas no atual Seminário. Foto: 

Cristiana Cavaterra, dezembro/2013 

A imagem de gesso encarnada e policromada de Santo Antônio, após o restauro 

executado, pode ser atribuída ao escultor italiano, através do estudo comparativo de 

suas características formais e da carnação e policromia originais que foram 

recuperadas. 

Inexistindo atualmente, a decoração interna da antiga capela, partiu-se em buscas 

dos remanescentes relatados por Monsenhor Irineu, encontrando uma capela 

modernista, desprovida de qualquer elemento artístico que pudesse lembrar a obra 

do escultor-entalhador italiano, e atualmente desativada de suas funções religiosas, 

sendo o seu espaço utilizado somente para reuniões e palestras do Colégio IDESA. 

 

Fig. 6 - Aspecto atual da Capela do Colégio IDESA. Foto: Cristiana Cavaterra, abril/2014 

Todo o interior da capela, decorado no estilo eclético praticado no período de sua 

construção, foi remodelado e modernizado segundo os preceitos da arquitetura 

modernista ainda em voga na época da reforma, em meados de 1967-1970, 

conforme recorda-se Monsenhor Irineu.  

O forro foi rebaixado por estrutura de concreto armado formando triângulos sobre as 

janelas e dois triângulos invertidos sobre o presbitério. O retábulo-mor foi substituído 

por uma parede semi-circular, com o sacrário embutido ao lado superior esquerdo. 

No lugar dos retábulos laterais foram colocadas estruturas ôcas de tijolos aparentes 
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formando triângulos salientes. Parede semelhante também foi colocada adiante da 

porta de entrada da Capela, no lugar de uma possível porta tapa-vento original. 

Todo o interior da Capela tornou-se escuro, frio e privado de elementos artísticos. 

Subindo no forro, constatamos que as antigas pinturas da capela original, ainda se 

encontram na atual capela do Colégio IDESA, porém cobertas por uma repintura de 

fatura popular, bastante danificadas e ocultas pelo forro rebaixado de concreto. São 

os únicos remanescentes da antiga capela em seu local de origem, e desconhecidos 

da população taubateana e mesmo pelo atual proprietário do Colégio. 

 

Fig. 7 - Pintura do Presbitério e Nártex, encontradas sobre o atual forro da Capela. Foto: Cristiana 

Cavaterra, abril/2014 

A primeira pintura, situada na parede atrás do altar mor, representando a Eucaristia, 

originalmente, possuía em letras góticas, lavradas em latim o texto da Carta aos 

Hebreus 5,4: “Nemo sumit sibi honorem nisi vocatur a Deo...” cuja tradução seria: 

“Ninguém se arrogue tal dignidade a menos que seja chamado por Deus...”, 

conforme relata Monsenhor Irineu em entrevista concedida em 01 de julho de 2014. 

A segunda pintura, representando o Cordeiro de Deus, situava-se na parede de 

entrada da capela, vista a partir do altar em direção à rua. 

Em 2013, na ocasião da primeira entrevista ao antigo reitor do Seminário, indagando 

os padres da diocese e as ex-funcionárias da Mitra Diocesana, a historiadora Olga 

Rodrigues Nunes e a arquiteta Lívia Vierno, vem-se a saber por meio desta última, 
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que uma “’Morte de São José esculpida em madeira” que anteriormente pertencia à  

Capela do Antigo Seminário, se encontrava na Igreja de São José Operário, na 

mesma cidade. 

Em uma visita ao pároco Pe. Luís Lobato, na Igreja de São José Operário, 

encontrou-se em uma das salas da paróquia o referido relevo, montado em forma de 

painel, em molduras de madeira, constatando-se que originalmente se constituía no 

frontal da mesa do altar do antigo retábulo de Marino Del Favero. Integralmente 

repintado com cores diferentes das originais, que além das inspeções 

organolépticas, foi comprovada através de uma antiga fotografia do relevo 

encontrada nos arquivos da paróquia, a obra nos revela todos os estilemas do 

artista. 

Antes de ser repintado, montado como painel e guardado, o relevo com sua 

policromia original, foi utilizado como frontal de uma mesa moderna de altar, até data 

incerta, na mesma Igreja de São José Operário. 

O problema da repintura, além de não respeitar a autenticidade da obra, alterando o 

seu significado, neste caso específico, pode ter encoberto a assinatura do escultor-

entalhador, que costumava assinar seus retábulos e relevos no canto inferior direito 

ou esquerdo dos mesmos. 

 

Fig. 8 - Relevo da “Morte de São José” repintado e montado como um painel. Foto: Cristiana 

Cavaterra, abril/2014 
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Fig. 9 - Detalhe do relevo da “Morte de São José” com sua policromia original, em foto sem data. 

Fonte: Acervo da Igreja São José Operário. Reprodução: Cristiana Cavaterra, abril/2014 

Comprovadas a existência de um retábulo e uma imagem sacra do artista na antiga 

capela, restava-nos “imaginar” como este teria sido, qual a sua tipologia e estilemas 

presentes nesta obra, visto que o Colégio IDESA, o atual Seminário Santo Antônio e 

a Mitra Diocesana de Taubaté não possuíam em seus arquivos uma única fotografia 

que registrasse a artisticidade do local. 

Após a nossa solicitação, o Reitor do Seminário, o Pe. Roger Matheus dos Santos, 

buscou uma referência em seus arquivos e na hemeroteca do Jornal O Lábaro, sob 

a guarda da Mitra Diocesana, encontrando neste último uma fotografia do antigo 

retábulo, que também encontramos, dias depois, no periódico A Seara, do dia 23 de 

junho de 1923 e em uma reprodução de época com uma inscrição datilografada no 

verso indicando que após quase 10 anos de sua instalação, a capela passara por 

uma reforma.  

São visíveis nesta antiga fotografia várias colunas marmorizadas em tom escuro, 

certamente duas delas são as encontradas no atual Seminário Diocesano do bairro 

Alto do Cristo, a imagem em gesso de Santo Antônio recentemente restaurada e o 

relevo da Morte de São José, no frontal da mesa do altar, sua localização original. 
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Fig. 10 - Antigo Retábulo de Santo Antônio, obra retabulística de Marino Del Favero. Fonte: 

Reprodução de época de A Seara, 23 de junho de 1923. Reprodução: Cristiana Cavaterra, maio/2014 

Único registro da totalidade da obra retabulística de Marino Del Favero em Taubaté, 

uma imponente e monumental obra que quase se perdeu na história e memória 

taubateana, esta reprodução fotográfica revela a morfologia do retábulo de 2 

registros, 3 panos, nicho central duplo-registro, frontão triangular, já representados 

em sete retábulos do escultor-entalhador encontrados no Vale do Paraíba: retábulo-

mor de São José, da Igreja Matriz de São José em Salesópolis (1911), retábulos 

laterais do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora do Carmo da Igreja Matriz 

de São Bento do Sapucaí (1916), retábulos laterais do Sagrado Coração de Jesus e 

Sagrado Coração de Maria da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bonsucesso em 

Pindamonhangaba (1926), retábulo-mor da Capela de Nossa Senhora do Rosário de 

Jacareí (1930), retábulo-mor de Nossa Senhora das Dores de Jambeiro (s.d.). 

Do total de 44 retábulos de autoria de Marino Del Favero contabilizados até o 

momento, este da Capela de Santo Antônio do Seminário Diocesano é um dos cinco 
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exemplares do escultor-entalhador que despareceram da História da Arte Sacra 

brasileira. 

Considerações finais: 

A importância da preservação do patrimônio artístico das Igrejas e a adequada 

intervenção de conservação e restauro dos mesmos, são fatores há muito tempo 

apontados por historiadores, museólogos e restauradores. 

Cada vez mais toma-se consciência da existência das normativas registradas nas 

Cartas Patrimoniais e Teorias do Restauro aplicadas às obras de arte sacra, porém, 

nem sempre estas intervenções são realizadas por profissionais qualificados, 

resultando na perda quase irreparável de muitas obras. 

No caso da obra retabulística de Marino Del Favero para a Capela do Seminário 

Diocesano de Taubaté pouquíssimos foram os remanescentes encontrados, a 

imagem de Santo Antônio e o relevo da Morte de São José, integralmente 

repintados, as duas colunas do retábulo em péssimas condições de conservação, e 

espalhados por vários locais da Diocese, obras que poderiam ter sido mantidas no 

seu retábulo original, se na década de 1960 tivesse passado por uma séria e 

criteriosa intervenção de restauro. 

Estas intervenções inadequadas na imagem e no relevo, onde ambas as obras 

apresentam algumas características comuns como a falta do semi-brilho, presente 

originalmente nas obras de Marino Del Favero, o aspecto demasiadamente colorido, 

sem profundidade, com as feições semelhantes à maquiagens ou máscaras, 

privadas de expressão e qualidade artística, quase impediram a atribuição autoral se 

não fossem a atual intervenção de restauro na imagem e o encontro de uma 

fotografia do relevo com sua policromia original. 

Salientamos que as intervenções de conservação e restauro devem ser realizadas 

apenas por pessoal altamente qualificado, com materiais específicos e de boa 

procedência, após o profundo estudo das obras e sempre baseados em critérios 

fundamentados nas Cartas Patrimoniais e na Teoria de Cesare Brandi e 

preferivelmente acompanhadas de uma consistente pesquisa histórica, seja esta de 
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grandes ou pequenas dimensões, porque estas tem fundamental importância para o 

resgate de informações que servem de base para a atribuição autoral ou o registro 

de obras suprimidas, além de alertas para a preservação de exemplares 

remanescentes. 
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