Meirelles, Victor (1832 - 1903)
Biografia
Victor Meirelles de Lima (Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis SC
1832 - Rio de Janeiro RJ 1903). Pintor, desenhista, professor. Inicia seus
estudos artísticos por volta de 1838, com o engenheiro argentino Marciano
Moreno. No ano de 1847, muda-se para o Rio de Janeiro e se matricula
na Academia Imperial de Belas Artes - Aiba onde, em 1849, inicia o curso
de pintura histórica. Em 1852 ganha o prêmio de viagem ao exterior e no ano
seguinte segue para a Itália. Em Roma freqüenta, em 1854, as aulas de
Tommaso Minardi (1787 - 1871) e, posteriormente de Nicola Consoni (1814 1884), com quem realiza uma série de estudos com modelo vivo. Com a
prorrogação da pensão que lhe fora concedida continua sua formação
estudando em Paris onde, em 1857, matricula-se na École Superiéure des
Beaux-Arts [Escola Superior de Belas Artes], freqüentando as aulas de Leon
Cogniet (1794-1880) e, em seguida, recebendo orientações de seu discípulo
Andrea Gastaldi (1810-1889). Durante o período em que permanece no exterior
corresponde-se com Porto Alegre (1806 - 1879). Retorna ao Brasil em 1861 e,
um ano depois, é nomeado professor de pintura histórica da Aiba. Entre os
anos

de

1869

e

1872

executa

duas

grandes

telas, Passagem

do

Humaitá e Batalha de Riachuelo. Em 1879 participa da Exposição Geral de
Belas Artes, expondo a Batalha dos Guararapes ao lado da Batalha do
Avaí de Pedro Américo (1843 - 1905). A apresentação das duas obras gera
grande polêmica e um intenso debate no meio artístico. A partir de 1886 passa
a se dedicar à execução de panoramas. Entre eles destacam-se: o Panorama
Circular da Cidade do Rio de Janeiro, feito na Bélgica, juntamente com Henri
Langerock (1830 - 1915) e Entrada da Esquadra Legal no Porto do Rio de
Janeiro em 1894, produzida nesse mesmo ano.
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http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_
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A celebração da primeira missa no Brasil foi feita pelo frade Henrique de Coimbra no dia 26
de abril de 1500, e descrita por Pêro Vaz de Caminha na carta que enviou ao rei de
Portugal, D. Manuel I (1495-1521), dando conta da chegada ao Brasil, então Ilha de Vera Cruz,
pela armada de Pedro Álvares Cabral que se dirigia à Índia.
"Quem sabe desses infantis visitantes guardarão tão profunda impressão do que ali
observaram, que ainda um dia virão por ele atraídos fazer parte de nossa comunhão
nacional?" Victor Meirelles, apud Peixoto, 1982: 109)
O momento encontra-se retratado em um quadro, A Primeira Missa no Brasil, uma das
principais obras de Victor Meireles, pintado em 1860.
O dia é ainda marcado como feriado, em Portugal, no município de Belmonte, terra natal de
Pedro Álvares Cabral.
[1]

O quadro foi classificado e exposto no Salon da Academia Francesa de Belas-Artes em 1861.

