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Abstract 
 

A obra plástica e a excelência artística de Nicolau Chanterene têm colhido ao longo 

dos séculos a atenção e os elogios de um grande número de autores. Vários são os 

investigadores que perfilham opiniões comuns quanto à natureza e excelência dos seus 

conhecimentos, circunstanciando-o numa vertente plástica perfeitamente imbuída dos 

ideais clássicos, resgatados e avultados pelo Renascimento, chegando mesmo a 

generalidade dos autores a evidenciar a sua erudição ao nível da geometria e das mais 

avançadas técnicas de representação. 

Sendo desconhecidos os locais e a natureza da sua formação, as suas obras 

caracterizam-se pelo emprego de uma sintaxe clássica de ideais renascentistas, tendo 

Chanterene sido responsável pela introdução de um novo discurso plástico em território 

nacional, que marcou o início de uma acentuada viragem do rumo da arte portuguesa. 

Embora Mestre Nicolau demonstre o conhecimento dos modelos do norte e do sul na 

sua essência, a cada passo ele afirma o seu génio artístico numa inteira e constante 

reformulação da gramática plástica, seguindo sempre além do espartilho da norma e da 

tratadística de que foi, de facto, conhecedor. 

Tomando em consideração a importância que os artistas do Renascimento davam ao 

conhecimento da aritmética e da geometria no estabelecimento da proporção e da 

harmonia das suas obras, e na ausência de um estudo geométrico visando a produção 

artística de Chanterene, tornava-se pertinente uma análise visando estas características 

com o intuito de trazer novos contributos a futuras investigações, permitindo clarificar o 

seu percurso e aprendizagem, bem como fornecer novas leituras complementares da sua 

obra.  

Se olharmos para o retábulo da igreja do Mosteiro de Nossa Senhora da Pena como o 

momento alto da sua produção artística e a sua obra paradigmática, partimos do 

pressuposto de que, ao destrinçar o esquema geométrico subjacente à sua complexa 

organização compositiva, poderíamos caracterizar a leitura da estrutura narrativa e 

trazer à luz novos níveis de significado. 
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Abstract 
 

The plastic oeuvre and artistic excellence of Nicolau Chanterene have, over centuries, 

received attention and acclaim from a great number of authors. Various investigators 

share opinions regarding the nature and excellence of his knowledge, locating his plastic 

opus as part of a current perfectly imbued in the classical ideals promoted and 

developed during the Renaissance. Most authors also emphasize his erudition in 

geometry and in the most advanced depiction techniques.  

As the locale and nature of his instruction remain unknown, his works are 

characterized by the application of a classical syntax of Renaissance-inspired ideals. 

Chanterene was responsible for the introduction in Portugal of a new plastic discourse 

that initialized an accentuated shift within Portuguese art.  

While Master Nicolau demonstrates knowledge of both the northern and southern 

models in their essence, he evidences his artistic genius in a thorough and constant 

reformulation of the plastic grammar, invariably moving beyond the constraints of the 

norm and canon of which he was indeed knowledgeable.  

Considering the importance bestowed by the artists of the Renaissance to the 

understanding of arithmetic and geometry, as a means to establish proportion and 

harmony in their creations, and in the absence of a geometrical study contemplating 

Chanterene’s artistic production, an analysis of these characteristics has emerged as 

pertinent to the purposes of clarifying his progression and instruction, and providing a 

complementary understanding of his oeuvre.  

If we look at the retable of the Church of the Monastery of Nossa Senhora da Pena as 

the pinnacle of his artistic production and his paradigmatic work, we may assume that 

by scrutinizing the geometric scheme underlying its complex compositive organization 

we could characterize the reading of its narrative structure and bring to light new levels 

of signification. 
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Introdução 

 

Ao longo dos últimos séculos muitas considerações têm sido tecidas a propósito da 

excelência e mestria de Nicolau Chanterene, manifestas nas numerosas obras que 

deixou em Portugal e um pouco por toda a Península Ibérica. 

Vários são os autores perfilhando de opiniões quanto à natureza e excelência dos seus 

conhecimentos, circunstanciando-o já numa vertente plástica mais próxima dos ideais 

clássicos resgatados e avultados pelo Renascimento, chegando mesmo, alguns, a 

evidenciar as qualidades perspecticas de algumas das suas obras, embora não o 

demonstrando na prática. 

Estendendo-se a sua fama dada a notabilidade artística que evidencia em cada peça, 

chegando mesmo ao ponto de, muitas vezes, ter sido considerado italiano, tais encómios 

não foram gerados senão pelo facto da sua arte e a natureza plástica das suas obras se 

evidenciar muito próxima dos princípios clássicos e dos ideais renascentistas 

transalpinos. No entanto, mestre Nicolau demonstra o conhecimento, na essência, dos 

modelos de ambos os pólos renascimentais, embora constantemente reformulando-os 

numa perfeita afirmação de um génio artístico, constantemente seguindo para além da 

norma e da tratadística de que foi, de facto, conhecedor. 

Tão longe do epicentro cultural que a Península Itálica representava, nomeadamente 

os importantes pólos de Florença ou de Roma, em Portugal – então o grande centro das 

atenções do ocidente cristão – vivia-se uma realidade cultural e social bem diferente e 

algo longínqua, apesar de um erudito escol de intelectuais da corte e de outras 

personalidades que em torno dela gravitavam. Bem conhecida é a presença em Portugal 

de uma série de humanistas nestes círculos, bem como da sua importância na 

propagação desses ideais, e do desempenho fundamental que tomaram no 

desenvolvimento cultural na época. Contudo, facilmente se depreenderá a dificuldade de 

penetração e expansão que poderão ter tido determinado tipo de modelos, numa era em 

que a invenção de Gutenberg dava ainda os primeiros passos, sobretudo, num território 

cujo quotidiano, hábitos vivenciais, estrutura social, e tradição cultural, tanto diferiam 

daquela outra donde tais princípios emanaram. Os escritos de Marsilio Ficino, de 

Landino, de Pico della Mirandola, os conceitos da filosofia Neoplatónica, ou os 

princípios fundamentais da representação do espaço geométrico enunciados por Alberti, 

com dificuldade ecoariam até uma zona geográfica tão distante da região transalpina 
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como estava Portugal, e onde existiam muito restritos resquícios da secular cultura 

clássica. 

Embora o meu propósito inicial, aquando do ingresso neste curso de mestrado, fosse a 

elaboração de um estudo direccionado para a contemporaneidade e as novas 

tecnologias, com a intenção de uma investigação objectiva no âmbito da minha 

actividade profissional e de algumas das minhas preocupações artísticas, foi no decurso 

de um trabalho curricular para o seminário de Teorias da Arte Portuguesa, incidindo 

sobre o período da Renascença, que encontrei na obra de Nicolau Chanterene as 

características geométricas que poderiam servir os meus propósitos na abordagem às 

metodologias levadas a cabo por artistas desse período. Sem dúvida foi a excelência 

plástica e artística do retábulo da Pena, em Sintra, que desde logo me chamou a atenção, 

fazendo surgir, assim, o meu primeiro estudo geométrico desta obra. Foi com enorme 

entusiasmo que fui aprofundando as minhas investigações na obra chanterenesca, 

simultaneamente desenvolvendo e adquirindo vasto conhecimento no contexto da 

geometria, não sem que este enlevo tenha sido notado e muito estimulado pelo meu 

orientador, o Professor Fernando António Baptista Pereira. De facto, acabou por ser esta 

constatação que nos levaria a delinear e a acordar uma nova direcção com diferentes 

contornos para esta tese. 

Sendo praticamente inexistente o estudo geométrico da arte portuguesa – exceptuando 

os estudos de Almada Negreiros, de Lima de Freitas e, mais recentemente, de Luís 

Casimiro, este último numa extensa análise de quarenta e quatro pinturas da Anunciação 

durante o chamado “Século de Ouro” da pintura Portuguesa – mas sobretudo na 

inexistência de qualquer estudo geométrico aplicado à escultura em Portugal, pensou-se 

ser pertinente um estudo geométrico visando o retábulo da igreja do Mosteiro de Nossa 

Senhora da Pena, hoje Palácio Nacional da Pena, em Sintra, supondo-se que uma tal 

investigação e análise pudesse constituir um alicerce para o aprofundamento do 

conhecimento da obra deste mestre, contribuindo para estabelecer novos patamares para 

o desenvolvimento de novas investigações, e consolidar uma série de afirmações quanto 

às características de perícia e erudição deste escultor ao serviço da coroa portuguesa, ao 

longo da primeira metade do século XVI. 

Subjacente a este trabalho esteve o pressuposto de que se existisse uma coerência 

plástica na adequação formal a uma estrutura geométrica ordenadora e a um coerente 

discurso perspético, poderia trazer novos contributos para um maior conhecimento da 

obra em análise, contribuindo para um enriquecimento da leitura da complexa 
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organização compositiva da sua estrutura narrativa. No seu conjunto, poderá mesmo 

trazer novos dados contribuindo para um melhor conhecimento do carácter deste artista. 

Com o objectivo de encontrar suficientes comprovações que demonstrassem o 

emprego de uma metodologia geométrica aplicada à concepção deste retábulo, e a 

observação do processo evolutivo que conduziu a esta obra, tornou-se imperativo o 

estudo exaustivo e alargado à restante obra retabular de Chanterene, no qual incluímos o 

portal axial da igreja do mosteiro de Santa Maria de Belém, por motivo de uma óbvia 

aproximação tipológica que oportunamente teremos a oportunidade de observar. 

Importa por isso referir que efectuámos este estudo apenas no âmbito da sua obra 

retabular e, por isso, dele excluímos todo o restante conjunto de obras que a 

historiografia lhe tem vindo a atribuir. 

Procedemos então a variadíssimas pesquisas nas mais recentes obras dos diversos 

autores explorando e abordando o percurso, vida e obra do imaginário real, no sentido 

da procura dos pontos de contacto que nos fornecessem as indicações e comprovações 

documentadas, esclarecidas e autenticadas, corroborando esta hipótese de trabalho. De 

idêntica forma, procedemos à procura e análise dos estudos dos mais variados 

investigadores no campo da geometria e dos aspectos particulares da projecção 

perspectiva. 

 

Análise Geométrica 
 

Com o objectivo da análise geométrica deste retábulo, e em resultado da diversa 

pesquisa bibliográfica que fizemos em torno deste assunto, tomámos conhecimento do 

estudo analítico de Luís Casimiro, com idêntico pressuposto, referente ao tema da 

Anunciação na pintura portuguesa no período de Quinhentos1. Encontrámos nessa 

monografia um amplo corpo de estudo, no qual o autor elabora sucintamente um 

método pessoal, Geométrico, Iconográfico-Iconológico – baseando-se nos mais recentes 

estudos dos mais conceituados autores – aplicando-o a um vasto reportório de pinturas 

sobre este episódio bíblico, no contexto artístico nacional2. 

Perfilhando da opinião que depois dos óptimos resultados obtidos por via da aplicação 

desta metodologia para “análise das pinturas portuguesas da primeira metade de 
                                                 
1 Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor na Pintura Quinhentista Portuguesa (1500-1550). 
Porto: Tese doutoral apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004. 
2 Devemos salientar os nomes de E. Panofsky, E. Gombrich C. Bouleau, J. Hambidge ou M. Ghika, entre 
outros, e referindo apenas aqueles que tomaram maior destaque nesse estudo. 
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Quinhentos sobre o tema da Anunciação, se torna evidente a vantagem da sua 

utilização”, podendo ser concluído também, após o presente estudo, que utilizado com a 

mesma, necessária e indispensável, probidade científica e intelectual, o mesmo 

constituirá um método igualmente “rigoroso, eficaz, válido e credível” para um mais 

profundo conhecimento e uma profícua interpretação, não só da pintura, mas de um 

vasto leque de obras de arte deste período, no qual se inclui, também, a arquitectura e a 

escultura. 

 No presente caso, e com base neste mesmo pressuposto, considerando ser 

extremamente pertinente o emprego deste método na análise por nós efectuada, 

aplicámo-lo ao mais significativo corpo de obras escultóricas de Nicolau Chanterene no 

âmbito da retabulística, com o fito de alcançarmos um mais profundo conhecimento 

sobre a sua obra maior, como veremos, o retábulo da Pena. A incontornável e 

inequívoca importância que a obra deste artista tomou para a arte portuguesa, os novos 

vocábulos e sintagmas de que a revestiu, pertencentes a uma nova gramática artística 

inovadora e ainda então sem ecos em território nacional, transformaram-na 

proficuamente por via de grande número de seguidores, quer no âmbito da escultura 

como da pintura, justificando plenamente a nossa opção. Tentaremos comprovar que a 

sua arte de gosto ao antigo, com um acentuado carácter italianizante e simultaneamente 

denunciando a “maneira” flamenga, estaria imbuída dos mesmos preceitos de ordenação 

e estruturação compositiva que os mais diversos investigadores ligados às ciências 

exactas têm vindo a comprovar nos exemplos artísticos oriundos desses dois pólos 

renascimentais. 

Antes de explanarmos as nossas análises, e para um pleno entendimento do estudo 

geométrico que efectuámos, é indispensável uma sucinta exposição deste método, 

referindo uma série de aspectos essenciais, as suas características, e as diferenças que se 

operaram no nosso procedimento. 

 

O Método Geométrico 

 

Assim designado por Luís Casimiro, este é um “processo de análise (…), baseado na 

aplicação de regras matemático-geométricas de acordo com critérios estabelecidos e 

percorrendo etapas bem definidas, com o objectivo de propor uma leitura, 

cientificamente fundamentada, daquele que terá sido, eventualmente, o esquema 

geométrico de composição utilizado (…), ou seja, a estrutura geométrica que esteve na 
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génese da obra (…), como traçado regulador, auxiliando o artista a organizar a sua 

composição” 3.  

Corroborando a opinião de C. Bouleau expressa em Charpentes: La géométrie secrète 

des peintres4, estudo que diz ter sido o alicerce da sua pesquisa, L. Casimiro afirma a 

particular atenção que o artista do Renascimento terá empregue na escolha das 

dimensões do rectângulo que delimita a obra de arte, pois essas medidas acarretarão 

enormes implicações no trabalho sequente, tal como teremos oportunidade de verificar, 

declarando inclusivamente que conhecer a estrutura interna de uma obra se torna 

imprescindível para a sua total compreensão5. 

Este traçado regulador, que não é possível ser captado de imediato nem é visível numa 

usual observação, tendo constituído uma inicial hipótese de trabalho – mas que no 

decurso das múltiplas investigações granjeou aos mais diversos autores garantias da sua 

efectividade – terá estado na génese das obras de alguns artistas do Renascimento, 

servindo como auxiliar de estruturação e suporte a toda a composição no 

estabelecimento das relações entre os seus vários elementos. 

Sem ser conhecida qualquer indicação apriorística da eventual estrutura interna posta 

em prática pelo artista, este método é desenvolvido experimentalmente segundo um 

sistema de tentativa e erro, prosseguindo na eliminação e/ou aceitação das diversas 

hipóteses de estudo tendo em conta as especificidades compositivas de cada obra, até 

ser encontrado e proposto, sempre “devidamente justificado”, o esquema geométrico 

operante. 

Embora conhecido mas não suficientemente divulgado e posto em prática, este 

sistema relativamente inovador não foi ainda devidamente sistematizado e alargado a 

um número suficiente de obras e artistas para que possam ser conhecidas preferências 

ou métodos eleitos por alguns desses criadores. No entanto, no nosso estudo 

prosseguimos as nossas pesquisas sempre baseadas e fundamentadas no método de 

análise proposto por este investigador, dado aí termos encontrado suficiente rigor, 

aplicabilidade e proficiência. 

Se em várias ocasiões encontrámos um número considerável de concordâncias na 

aplicação de diferentes traçados, o que por vezes nos levou a considerar 

provisoriamente terem sido esses os que o artista empregou nas diferentes obras, 
                                                 
3 Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor, pg. 853 e ss. 
4 Cf. Bouleau, Charles, Charpentes: La géométrie secrète des peintres. Paris: éditions du Seuil, 1963, pp 
7-8. 
5 Embora o autor apenas tenha estendido o seu estudo à pintura sobre tábua. 
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contudo, por via de um trabalho atento, sistemático e continuado, com a experiência 

através dele adquirida e efectuando estudos mais aprofundados, foi-nos possível 

destrinçar outro traçado mais particular e conclusivo. De facto, durante o 

desenvolvimento da nossa análise, cremos ter tomado conhecimento de um sistema que 

se afirmou constantemente concordante e sempre plenamente justificado nas obras em 

estudo, motivo pelo qual cremos estar em presença de uma “assinatura chanterenesca”. 

Sendo esse sistema um desenvolvimento de uma das propostas assinaladas por Luís 

Casimiro, um pouco mais complexo e intricado, embora sem ser revestido da carga mais 

erudita de alguns dos vários modelos identificados nas obras de pintura estudadas na sua 

tese, cremos estar em presença de um desenvolvimento próprio do artista – ou talvez 

adquirido durante o seu processo de aprendizagem, visto que o encontrámos operante 

em todas as obras em estudo – ao qual as características plásticas e compositivas se 

foram progressivamente adaptando por via de um profícuo labor, estudo reflectido e 

perícia amadurecida. Oportunamente e no desenvolvimento da nossa explanação, referi-

lo-emos pormenorizadamente. 

Quanto ao desconhecimento de qualquer documentação relativa a este método e 

qualquer esboço da sua aplicação em pinturas, devemos ter em conta o “segredo” ou 

“ciência da arte” que só no contexto oficinal era conhecido, e o sigilo de que se revestia 

a prática dos artistas nestas matérias para além do espaço da sua oficina6. 

Toda a aplicação do Método Geométrico passa por um estudo rigoroso que toma 

contornos de precisão bastante apurados, quer efectuados segundo os métodos 

tradicionais – por meio de régua, esquadro e compasso – ou segundo os novos meios 

tecnológicos, computacionais, de que dispusemos para o presente estudo. Tal rigor de 

análise não pode nem deve, desejavelmente, questionar as menores diferenças 

apresentadas no meio artístico. Não podemos esquecer que estamos em presença de 

obras de pedraria – algumas delas com características particularmente dóceis, como seja 

o caso da pedra de Ançã – e em alguns casos expostas ao ar livre, tendo sofrido a erosão 

causada pelo clima e sujeitas a consideráveis diferenças de pressão e temperatura que 

terão estado na origem de contracções e dilatações – mais visíveis ao nível das juntas – 

causando pequenas alterações. Por outro lado ainda, não devemos equiparar a minúcia 

da análise matemática e geométrica, vista com a magnitude e o detalhe que os meios 

computacionais permitem ao nível do tratamento da imagem, demasiado rigorosos se 

                                                 
6 Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor…, p. 861. 
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comparados com o talhe da pedra conseguido por esforço manual da percussão do 

martelo sobre o escopro e o cinzel, por mais exímia que possa ter sido. Assim, dados os 

meios e objectos de análise, fica explícito que teremos sempre de contar com algumas – 

mínimas – margens de erro. 

Resta-nos acrescentar que para a análise efectuada a estas obras escultóricas, nas quais 

a volumetria é uma característica essencial, coexistindo na mesma obra um vasto 

número de planos em profundidade, partimos do pressuposto que as deveríamos analisar 

segundo um modelo bidimensional, de superfície, tomado no seu plano mais anterior, 

tal como se do seu debuxo se tratasse, pois terá sido assim, depois da concepti, da idea, 

que elas terão começado a ser materializadas. 

Embora todas as obras tenham sido, por diversas vezes, minuciosamente analisadas in 

loco e nos seus mais ínfimos detalhes, a análise geométrica decorreu sobre fotografias 

de alta resolução na maioria dos casos, e tal como já referimos também, algumas delas 

realizadas segundo os mais apurados preceitos efectuados por um reconhecidíssimo 

fotógrafo, Luís Pavão, e fazendo parte do acervo do Arquivo Fotográfico do DCD, 

gentilmente cedidas pelo IPPAR para a execução da presente análise. 

Com a finalidade do nosso estudo, essas imagens foram cortadas segundo os limites 

físicos da própria obra, por via dos já referidos métodos computacionais, de forma a 

obtermos rectângulos com as medidas extremas das obras em análise e que 

apresentamos no Quadro A no anexo deste estudo. 

Dado que efectuámos esta análise com o auxílio de tecnologias digitais sobre imagens 

de alta resolução e com um grande nível de detalhe, e uma vez que o formato de 

impressão em A4 não permite uma tal magnitude para uma observação tão minuciosa 

das imagens, incluímos também em anexo um CD com todas as imagens sobre as quais 

aplicámos este método, permitindo assim uma idêntica forma de visualização. 

 

A Ciência da Arte – O esquema geométrico da composição  

 

Inextricavelmente associado ao Humanismo, o Renascimento foi um momento 

particular da história e da cultura originando tão profundas e profícuas alterações que 

geraram um importante salto epistemológico e o surgimento de um “novo homem”. Um 

profundo interesse por culturas e civilizações ancestrais levou alguns intelectuais ao 

estudo das línguas antigas, o Grego, o Latim e o Aramaico, e desta forma a conhecer e a 

reabilitar uma série de conhecimentos esquecidos da Antiguidade. O contacto com as 
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teorias filosóficas de Pitágoras, Protágoras, Platão ou Aristóteles, entre outros, bem 

diferentes do conhecimento místico vigente na época, levaram-nos a uma mais profunda 

tomada de consciência e ao enaltecimento das virtudes, inebriando-os ainda mais 

profundamente com a excelência da ciência e do conhecimento. 

Desde logo absorvendo os mais recentemente descobertos ensinamentos de Vitrúvio, 

a reabilitação de uma série de noções no âmbito da Matemática, da Geometria e da 

Óptica, tornou-se fundamental para o artista do Renascimento que, pretendendo 

evidenciar os seus dotes intelectuais e o seu conhecimento esclarecido, lutou por se 

notabilizar e elevar o estatuto da sua prática ao nível das sete artes liberais, 

equiparando-se aos retóricos, aos poetas, aos músicos, aos matemáticos, ou aos 

astrónomos7. Também com este intuito, mas pretendendo patentear a excelência do seu 

mister, o artista moderno acercou-se deste vasto e erudito conjunto de saberes que lhe 

permitiam afirmar o carácter do seu conhecimento científico, distanciando-o do mero 

labor manual do artífice e do artesão. Conhecedor, ele passa a aplicar uma série de 

fórmulas de cariz matemático-geométrico com o intuito de conferir às suas composições 

as características de harmonia, proporção, simetria e euritmia enunciados por Vitrúvio 

nos seus De Architectura Libri Decem8. 

Imbuídos dos conceitos pitagóricos relacionando as propriedades dos números e as 

harmonias universais e pretendendo participar dessa ordem cosmológica, a proporção 

passou a tomar um papel decisivo nas obras dos mais importantes artistas deste período. 

Este conceito vitruviano, traduzido da palavra grega analogia, pressupõe aspectos 

práticos, quantitativos e aritméticos que, juntamente com outros qualitativos e estéticos, 

encerram os vocábulos symetria, commensus ou commensuratio9. Pode ser dito que a 

diferença entre proportio e symetria se resume à distinção entre a norma e a aplicação 

da mesma. Para Vituvio, simetria supõe o princípio estético da relação mútua entre os 

membros e a consonância entre as partes e o todo; enquanto Proporção é o 

procedimento técnico segundo o qual se põe em prática o sistema de simetria. Enquanto 

esta não determina a beleza de um corpo, garantindo apenas a sua realização técnica por 

                                                 
7 Cf. Wittkower, Rudolph, La Escultura: processos e princípios. Madrid, Alianza Forma, 1987, p. 93. 
8 Cf. Vitrúvio, Los Diez Libros de Arquitectura, Madrid, Ed. Akal, 1992, Livro I, Cap. I e II. 
9 Cf. Sagredo Medidas del Romano, Toledo, 1526, Edição fac-similada com introdução de Fernando 
Marias e A. Bustamante, Madrid, Coleccion Tratados, 1986, p. 81. 
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estabelecimento de um módulo, a simetria deverá relacionar de uma maneira bela e 

apropriada todos os “membros” do conjunto10. 

 Definindo uma relação aritmética entre duas grandezas, a Divina Proporção tomou 

para estes artistas uma enorme importância, uma vez que aplicada a um segmento de 

recta, por exemplo, ela determina a sua divisão de uma forma única em que a relação 

entre as partes e o todo permanece idêntica11. Ou seja, a relação de proporcionalidade 

entre a parte menor e a parte maior é igual à relação de proporcionalidade entre a parte 

maior e a totalidade, tendo ficado conhecida por Euclides como a divisão de um 

segmento segundo em extrema e média razão12. Induzidos pelos clássicos, os artistas do 

Renascimento reconhecem esta harmonia matemático-geométrica em inúmeras 

manifestações da natureza, verificam a sua aplicação em algumas das mais imponentes 

construções da Antiguidade, e reconhecendo-lhe características de perfeição 

identificam-na com o belo. Esta proporção e método de divisão foi largamente utilizada 

sob variadíssimas formas pelos artistas deste período e de épocas seguintes, 

nomeadamente, na definição da secção áurea de segmentos, no cálculo proporcional de 

segmentos adjacentes, na construção do rectângulo de ouro (onde se verifica uma 

relação proporcional entre os dois lados), de pentágonos regulares (onde os pontos 

resultantes da intersecção das diagonais determinam, sempre, a Secção Áurea das linhas 

que se cruzam) ou de pentagramas (resultantes do anterior traçado e originando novos 

pentágonos regulares), entre outros. 

O conceito de simetria, embora na Antiguidade Clássica se revestisse de um 

significado mais lato porquanto se mantivesse inextrincavelmente ligada à euritmia, 

definia-se então como a relação harmoniosa entre as partes e o todo13. Contudo, ela 

refere-se igualmente ao arranjo ordenado das unidades em torno de um centro, tendo 

sido vastamente utilizada na divisão simples de figuras geométricas regulares, 

nomeadamente os rectângulo e triângulos equiláteros, permitindo a divisão destas áreas 

em outras mais pequenas múltiplas da primeira. 

                                                 
10 Cf. Panofsky, Erwin, O Significado Nas Artes Visuais. Cap. II “A História Das Proporções Humanas 
Como Reflexo Da História Dos Estilos, Lisboa, E. Presença, 1989, n. 19, p. 72. Ver também Sagredo 
Medidas del Romano…, p. 81. 
11 Cf. Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão: Lisboa, Edições 70, 1998, p. 36-37. 
12 Enunciando-se comummente “a parte menor está para a maior, assim como esta está para a totalidade”. 
Cf. Euclides, Elementos, Madrid, Editorial Gredos, 1994, Livro VI, Definição 3. 
13 Cf. Vitrúvio, Los Diez Libros de Arquitectura, Madrid, Ed. Akal, 1992, Livro I, Cap. II. Ver também 
Panofsky, Erwin, O Significado Nas Artes Visuais. Cap. II “A História Das Proporções Humanas Como 
Reflexo Da História Dos Estilos, Lisboa, E. Presença, 1989, n. 19, p. 72. 



 21

Por outro lado, existe outro tipo de simetria, correspondendo a uma ordenação em que 

a dinâmica das formas conduz à transição de uma para a outra. Este tipo de simetria a 

que Jay Hambidge chamou “dinâmica” e que não é alcançada de uma forma natural ou 

espontâneo, foi conhecida pelos egípcios e, mais tarde, pelos gregos que desenvolveram 

o seu conhecimento, chegando mesmo a encontrá-la no processo de crescimento de 

organismos, entre os quais o corpo humano14. 

A euritmia, sempre orientada e em complemento da simetria, segundo a tradução de 

Vitrúvio que nos fornece Panofsky, deverá proporcionar “uma aparência agradável e um 

aspecto apropriado”. Ou seja, a euritmia estabelece a “aparência conveniente” dos 

vários elementos de uma composição, na ordenação e regularidade, ou justa proporção, 

entre as várias partes do todo15. 

A mesma harmonia que Pitágoras encontrava nos números, observou-a igualmente na 

escala musical cumprindo exactamente as mesmas regras e proporções que podiam ser 

expressas também de forma numérica, sendo-lhe atribuída a descoberta dos intervalos 

fixos da escala musical16. 

Acreditando, assim, que toda a realidade era composta por números, pretenderam os 

artistas do Renascimento transpor também para o campo geométrico esse conjunto de 

regras. Já referidas por Platão e Vitrúvio17, elas viriam a receber a atenção de Alberti no 

seu tratado Re Ædificatória, de 1486, onde estabelece uma relação entre as 

consonâncias musicais e as dimensões das superfícies que podem ser construídas 

obedecendo às mesmas proporções18. Alberti chama harmonia ao acorde de notas 

agradáveis ao ouvido, sendo que neste conjunto algumas são “graves e outras agudas”, e 

transpõe para o campo das artes visuais uma idêntica relação na construção de 

superfícies obedecendo às mesmas leis de ordem e harmonia, considerando que, desta 

forma, elas possuiriam idêntica capacidade de agradar aos olhos e ao espírito. 

Acreditando que a consistência geométrica era absolutamente imprescindível à 

harmonia proporcional do desenho espacial, racional e expositivo, sempre com a 

                                                 
14 Cf. Hambidge, Jay, The Elements of DynamicSymmetry, Nova York, Dover Publications, (s.d.), pp. 
XIV-XV. 
15 Vitrúvio, Los Diez Libros de Arquitectura, Madrid, Ed. Akal, 1992, Livro I, Cap. II. Ver também 
Panofsky, Erwin, O Significado Nas Artes Visuais. Cap. II “A História Das Proporções Humanas Como 
Reflexo Da História Dos Estilos, Lisboa, E. Presença, 1989, n. 19, p. 72. 
16 Wittkower, Rudolph, Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo. Madrid, Alianza 
Editorial, 2002, pp. 154-159.  
17 Platão, Timeo, 35b-36b, in Diálogos VI. Filebo, Timeo, Cristias, Madrid, Editorial Gredos, 1997. 
Vitrúvio, Vitrúvio, Los Diez Libros de Arquitectura, Madrid, Ed. Akal, 1992, Livro I, Cap. I. 
18 Alberti, Leon Batista, Re Ædificatória, Madrid, Ed. Akal, 1991. 
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preocupação em dimensionar as suas obras estabelecendo estruturas internas de forma 

ordenada, harmoniosa e equilibrada, o estudo sistemático e continuado conduziu o 

artista do Renascimento a descobertas que avultaram os conhecimentos nos domínios da 

Matemática, da Geometria e da Óptica. Estes, conjugando-se com uma incessante 

procura de formas de figuração cada vez mais fiéis à realidade, potenciaram a 

circunstância que o levou a alcançar a tão almejada retratação mensurada do espaço.  

Embora já desde o Treccento se assistisse à tentativa de aquisição de formas de 

organização racional do espaço e de processos de representação cada vez mais próximos 

do real, apenas no dealbar do século XV Filippo Brunelleschi realizará as primeiras 

pinturas representadas em perspectiva. Sem que exista qualquer corroboração teórica da 

forma como o alcançou, e apenas confirmada a sua execução através de uma carta de 

1413 descrevendo sucintamente o processo e o seu conteúdo, o facto é que logo durante 

o primeiro quartel deste século assistiremos à execução, por outros autores, de obras 

admiráveis onde é notavelmente empregue um semelhante sistema de representação 

espacial19. A este respeito, torna-se inevitável referir Masaccio e a estrutura 

arquitectónica simulada onde concebe a magnífica Trindade, para Santa Maria Novella, 

ou no campo da escultura o caso de Ghiberti, e os seus relevos das Portas do Paraíso do 

baptistério de Florença, em 1435, com admiráveis escorços perseguindo um coerente e 

mensurável sistema de projecção. 

Contudo, a primeira teorização e sistematização de um processo de projecção 

perspectivo só aconteceu mais tarde, pela mão de Alberti. No seu tratado De Pictura, 

escrito em latim, em 1435, e um ano mais tarde numa tradução para o italiano 

vernáculo, o Della Pictura, para além da enumeração de alguns conceitos básicos da 

geometria euclidiana, numa descrição em linguagem comum e de mais fácil 

entendimento, ou enumerando os conceitos essenciais da ciência perspectiva tal como 

foi desenvolvida pelo filosofo islâmico Alhazen, descreve um método científico, 

matemático e geométrico, visando a retratação do espaço do real numa superfície 

bidimensional20. 

Baseando-se nos primeiros princípios dedutivos e na ordenação das matérias escritas, 

escorado por profundos hábitos da dedução intelectual, Alberti é o responsável pela 

primeira formulação e divulgação de um sistema ordenado de representação mensurada 

                                                 
19 Kemp, Martin. The Science of Art – Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat. 
Londres, Yale University Press, 1990, p. 9. 
20 Ibidem, pp.21-23. 
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do espaço. No fulcro estético do seu sistema reside o conceito de proporcionalidade, 

onde o módulo nos é fornecido pela mais conhecida das formas, a figura humana, 

mantendo a máxima de Protágoras “o homem é a medida de todas as coisas”, 

constituindo a escala para a base da sua construção perspectiva de uma imagem. 

Embora não seja objectivo do presente estudo fazer uma análise da evolução e das 

metodologias perspectivas, torna-se importante referir alguns aspectos e desempenhos 

dos mais importantes geómetras do Renascimento no alcance de sistemas geométricos e 

matemáticos de projecção mensurada e sistemática do espaço, sendo impossível ignorar, 

neste campo, os legados de Alberti, de Piero dela Francesca, de Jean Pélerin (o dito 

Viator) ou Albrecht Dürer21. 

O método de construção legítimade Alberti propõe um sistema de intersecção da 

pirâmide visual, o quadro janela, tal como se de uma superfície de vidro transparente se 

tratasse, no qual o pintor regista de forma organizada, mensurada e sistemática, o espaço 

do real e os objectos que através dele observa22. Depois de segmentar a base do seu 

rectângulo em porções definidas pelo módulo referido (o braccio, correspondendo a um 

terço da altura de um homem e equivalente a cinquenta e oito centímetros) (fig.1), 

seguidamente determina o ponto no qual o “raio central” intersecta o quadro, “ não 

acima” da medida do homem e, unindo estes pontos com o ponto central determinado, 

lançam-se as bases para a determinação do pavimento no qual assentam quaisquer 

objectos, sendo que as linhas resultantes – as ortogonais – “me mostram de que modo, 

quase até ao infinito, cada quantidade transversal se vai alterando”23 (fig.2). Para 

marcação das distâncias seria necessário efectuar um desenho auxiliar, um alçado 

lateral, onde a localização do observador relativamente ao plano vertical de 

representação, num prolongamento do ponto central inicialmente marcado, é 

determinada também segundo o afastamento calculado em função do mesmo módulo 

(figs.3 e 4). A união deste ponto com as divisões da base fornece-nos, no eixo vertical, a 

medida que cada quadrilátero terá em profundidade. O quadrado escorçado assim 

                                                 
21 Para uma descrição detalhada dos vários métodos que enunciaremos, consultar Casimiro, Luís Alberto, 
A Anunciação do Senhor…, pp. 997-1099. Ver também Kemp, Martin. The Science of Art…, pp. 21-68; 
Ver ainda Trindade, António de Oriol, “A Recepção do Modelo de Perspectiva Linear Renascentista a 
Norte e a Oeste dos Alpes e um Exemplo Concreto no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa”, in 
Arte Teoria nº 6, Revista do Mestrado em Teorias da Arte da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, 2005, pp. 51-73. 
22 “Traço um quadrângulo de ângulos rectos, do tamanho que me agrade, o qual reputo ser uma janela 
aberta por onde eu possa mirar o que aí será pintado, e aí determino de que tamanho me agrada que sejam 
os homens na pintura”. Alberti, Leon Battista, Da Pintura, S. Paulo, Editora da Unicamp, 1992, p. 90-91. 
23 Ibidem, pp. 88-89. 
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conseguido, dividido em pequenas unidades modulares como um “tabuleiro de xadrez”, 

faculta a chave da distribuição escalonada de todas as formas. Desenhando uma “linha 

central” horizontal dá-nos a indicação se os objectos vistos estão acima ou abaixo do 

observador. Edifícios e objectos mais irregulares podem ser transferidos para o 

pavimento projectado através das suas plantas, o mesmo se aplicando às formas 

circulares. A altura de qualquer corpo pode ser calculada determinando o tamanho 

relativo do braccio em cada plano projectado. Assim, todas as formas se ajustam para 

uma exposição proporcional controlada, no interior de um espaço lógico e geométrico. 

O posterior desenvolvimento teórico exposto no tratado de Piero della Francesca, o 

De Prospectiva Pingendi (1474, aproximadamente), assume uma enorme importância 

no processo de amadurecimento do método de representação perspectivo24. Alternando 

entre a matemática e a prática artística, as suas preocupações conduziram-no ao estudo 

da geometria aplicados aos sólidos geométricos e ao estudo da pirâmide visual. 

Contudo, embora Piero tenha introduzido novos dados fundamentais quanto à natureza 

das leis da proporcionalidade, interessa-nos agora referir apenas o modo como condensa 

o sistema albertiano e o conjuga com um sistema de projecção de traçados em planta 

para o plano de projecção (figs.5 e 6). A demonstração de Piero apresenta a grande 

vantagem de mostrar a intersecção simultaneamente em planta e alçado, evitando a 

falha de Alberti na demonstração racional do padrão ortogonal. Este plano básico 

projectado pode ser usado para determinar a localização exacta de cada ponto no plano 

original. Com a paciência necessária e a ajuda de números – que nos ajudam a 

identificar cada ponto à medida que os traçamos mediante as suas transformações – 

podem ser correctamente projectados quaisquer padrões de enorme complexidade bem 

como qualquer tipo de objectos (figs.7 e 8). Com este método de “ponto-a-ponto” 

qualquer forma sólida, hexagonal por exemplo, pode ser ”erigida” por este 

procedimento usando a escala vertical de forma a calcular a altura relativa de cada 

vértice em cada plano projectado. 

O tratado de Jean Pélerin, De Artificiali Perspectiva, não só foi o primeiro texto 

dedicado à perspectiva a ser publicado em toda à Europa, como foi também o primeiro a 

ser ilustrado com exemplos aplicados dos métodos de perspectivação. Com a primeira 

edição em 1505 e a segunda em 1509, este tratado assume uma incontornável 

importância pelo impacto que terá tomado junto de um público de artistas, 

                                                 
24 Cf. Kemp, Martin. The Science of Art…, p.27. 
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apresentando-se muitíssimo profícuo não só pelo corpo teórico, elaborado com fins 

mais práticos e menos abstractos do que os seus congéneres italianos, mas revelando-se 

de importância fundamental pelo grande número de exemplos que ilustram o seu 

método nas diferentes formas de perspectivar25. Estas ilustrações permitiram a muitos 

artistas não entendedores do texto e das práticas geométricas, uma aproximação prática 

e intuitiva na forma de desenhar correctamente pavimentos ou quaisquer formas em 

perspectiva, apenas por aproximação ou cópia a estes diagramas. Os seus desenhos 

incluem exemplos de interiores e exteriores de arquitectura ou paisagens, com ou sem 

figuras humanas, e constantemente reproduzem os edifícios ou espaços acompanhados 

das respectivas plantas na parte inferior (figs.9 e 10). O seu grande contributo foi referir 

outras direcções da pirâmide visual para além da “preconizada” pelos transalpinos onde 

é usado exclusivamente o ponto de vista central (quer em Alberti, Piero ou Leonardo). 

Este ponto de fuga acentuadamente excêntrico reforça a impressão de nos encontrarmos 

perante “uma representação determinada pelo ponto de vista subjectivo de um 

observador acabado de chegar e não pela legitimidade objectiva da arquitectura”26. Nos 

desenhos que ilustram o seu tratado são abundantes estes tipos de representações de 

edifícios em posição oblíqua relativamente ao observador, ou mesmo de espaços em que 

o ponto de fuga foi deliberadamente descentralizado. Esta lateralização do olhar ou do 

ponto de fuga relativamente à cena representada, caracteriza a grande diferença entre o 

modo de representação dos artistas do Norte da Europa e o dos artistas italianos, estando 

muito presente no modo de retratação do espaço dos “primitivos portugueses”27. 

O seu processo de representação, sintetizando os modelos de Alberti e Piero num 

texto elaborado de forma algo confusa, consiste num sistema de três pontos, dos quais o 

“ponto principal” corresponde ao ponto de fuga, e dois “tiers points”, colocados à 

esquerda e à direita deste, correspondentes aos chamados “pontos de distância”. Embora 

reconheça que os “pontos laterais” devam estar localizados ao nível dos olhos, 

equidistantes, e devendo afastar-se à medida que a distancia aumenta, não parece ciente 

do conceito de distância de visão relativamente ao objecto e ao plano de representação 

tal como os métodos italianos o evidenciam28. 

                                                 
25 Ibidem, pp. 65-66. Ver também António de Oriol, “A Recepção do Modelo de Perspectiva Linear …”, 
pp. 61-62. 
26 Panofsky, E., A Perspectiva como Forma Simbólica, Lisboa, Edições 70, 1983, p. 65. 
27 Ibidem. Sobre o modo de retratar do “primitivos portugueses” ver Trindade, António de Oriol, “A 
Recepção do Modelo de Perspectiva Linear…”, p. 58 
28 Kemp, Martin. The Science of Art…, p. 65 e ss. 
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Falando da perspectiva no século XVI, teremos sempre de referir a figura de Albrecht 

Dürer e o seu tratado Underweisung der Mesung (…) – Instruções de Medição com 

Compasso e Régua em Linhas, Planos e Corpos Sólidos – publicado pelo próprio Dürer 

em Nuremberga em 1525, representando os frutos de um esforço matemático que pode 

ser datado pelo menos de 150829. Uma série de sinais indicam-nos que terá tomado 

acesso directo à variedade da geometria visual de Piero della Francesca e adquirido 

algum conhecimento de certos aspectos da obra de Leonardo. Não só as suas técnicas de 

transferência perspectiva são muito próximas das que conheceu durante as suas viagens 

à Península Itálica, mas inclusivamente os seus livros de anotações exibem excertos 

traduzidos de De Prospectiva pingendi. De facto, as suas jornadas permitir-lhe-ão fundir 

as tradições góticas do Norte com a utilização da perspectiva dos italianos. Como 

tratado de geometria em Alemão vernáculo, foi almejado por todas as profissões cujas 

perícias eram (ou deveriam ser) apoiadas por técnicas de medição precisa, daí a enorme 

difusão que conheceu. Os seus princípios e técnicas altamente precisas para perspectivar 

usam intersecções no plano de plantas e alçados correspondendo aos princípios 

descritos por Piero (fig.11). A forma geométrica ilustrada por Dürer – um cubo 

colocado num plano quadrangular – é mais simples que os esquemas de Piero, mas 

ganha comparável complexidade com a inclusão de uma fonte de luz adjacente, 

originando a projecção de uma sombra geométrica do cubo. Uma vez que a visão só 

toma lugar por intermédio da luz, Dürer compreendeu que luz e sombra se tornariam 

integrantes em qualquer demonstração de perspectiva. As suas inclusões de planos 

sombreados também reflectem a sua sensibilidade para a geometria enquanto ciência 

visual de objectos reais. Muitas vezes usando um ponto de vista radicalmente 

descentrado e uma distância perpendicular muito curta, Dürer mostra-se claramente 

deleitado com as extremas transformações dos objectos e da profundidade do espaço. 

Reconhecendo que estas técnicas eram de praticabilidade limitada no habitual negócio 

da pintura e da gravura, conduzem-no à idealização de um processo a que chamou o 

“caminho mais curto”, um método que consistia numa técnica abreviada de perspectivar 

um quadrado “segmentado”, como planta a partir da qual as formas seriam erigidas. A 

ideia é particularmente simples, correspondendo, na essência, ao método de Alberti. No 

entanto, a sua demonstração completa, incluindo a sombra, carece de precisão, uma vez 

                                                 
29 No original e por extenso: Underweysung  der mesung / mit dem zirckel und richtscheyt / in Linien 
ebnen unnd gantzen corporen / durch Albrecht Dürer zu samen getzogen / und zu nutz aller 
kunstliebhabenden mit zu gehörigen / figuren in truck gebracht / im jar. M.D.X.X.V. Ibidem, p.53 e ss. 
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que confundirá a diagonal do quadrado com a linha conducente ao observador. Uma vez 

que o plano da imagem está próximo do extremo do quadrado, as consequências de 

ambos os erros acabam por não tomar sérias implicações, mas poderiam tornar-se 

graves se o plano do quadro tiver de ser colocado mais afastado (fig.12). 

A sua influência directa na teoria e prática artísticas nortenhas foi enorme, 

particularmente por entre a vigorosa tradição das artes gráficas não só na Alemanha 

como em toda a Europa, tendo sido conhecidas em Portugal várias das suas obras 

impressas. 

 

Exposição do método 

 

Com estes pressupostos, facilmente se depreende a preocupação e o empenho que os 

artistas do renascimento depositariam no delineamento de um esquema geométrico da 

composição, porquanto este consista no conjunto ordenador das entidades geométricas 

básicas subjacentes à obra. 

Neste conjunto, o rectângulo no qual se inscreve a obra tendo em conta os seus limites 

extremos – denominado por C. Bouleau o marco – é o elemento que assume a 

importância de maior relevo, uma vez que se constitui o “molde que dá ao seu conteúdo 

uma forma determinada” 30. Esta sua expressão toma maior sentido quando o autor nos 

demonstra que em função da tipologia do rectângulo proposto – das relações 

proporcionais dos seus lados, e tendo em conta o possível método construtivo que 

poderá ter estado na sua origem – estas passam a ser determinantes para o traçado 

geométrico interno do mesmo rectângulo. 

Conhecido o marco e as suas dimensões físicas ser-nos-á possível calcular o módulo 

do rectângulo em questão, conceito entendido como a razão entre o seu lado maior e o 

seu lado menor. Assim, esse número caracteriza a relação entre os lados do rectângulo 

e, como tal, também o próprio rectângulo, definindo-o dentro de uma série de tipologias 

propostas e apresentadas por L. Casimiro num quadro que reproduzimos em anexo31. 

Referiremos apenas sucintamente que os rectângulos se podem dividir em duas 

categorias maiores, dadas as suas características de simetria. Assim, classificam-se 

estáticos ou dinâmicos, dado o seu módulo poder ser representado por um número 
                                                 
30 No original em francês, cadre, que significa moldura de painel. Cf. Bouleau, Charles, Charpentes: La 
géométrie secrète des peintres. Paris: éditions du Seuil, 1963, p. 37. Ver também Casimiro, Luís Alberto 
– A Anunciação do Senhor, pg. 865, n. 6. 
31 Cf. O quadro XXXIII proposto por Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor…, pp. 891-893. 
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racional, inteiro, ou fraccionário, no primeiro caso; ou por um número irracional, no 

segundo caso. 

Dadas as características tipológicas do rectângulo, ser-nos-á possível conhecer uma 

trama constituída por linhas horizontais, verticais e oblíquas que o dividem, denominada 

armadura do rectângulo. Esta trama pode ser obtida segundo diferentes métodos de 

divisão: 

- decorrendo da própria forma construtiva do rectângulo, o que visa variadíssimos 

casos desde os rectângulos estáticos e os dinâmicos, às figuras compostas; 

- segundo a Secção Áurea dos lados do rectângulo32; 

- de acordo com as consonâncias musicais; 

- ou ainda, cumprindo a denominada regra geral dos rectângulos33. 

 Seguidamente, e nesta ordem de prioridades, referimos as linhas estruturantes da 

construção perspética – caso exista ou seja detectável – e, ainda, as possíveis figuras 

geométricas implícitas na composição. 

 

Aplicação do método 

 

Na aplicação do método geométrico às obras retabulares de Chanterene, tomámos 

como pressuposto fundamental a análise de todo o conjunto retabular como conjunto 

uno e indiviso, uma vez que inerente à sua idealização, a máquina retabular enquanto 

estrutura arquitectónica, opera a função ordenadora e estruturante de todos os elementos 

aí presentes e nos quais se incluem, obviamente, os espaços reservados às figuras e 

episódios relativos aos ciclos iconográficos, muito embora sejam estes a assumir o 

inequívoco e primordial destaque em toda a obra. Por outro lado ainda, não é possível 

olvidar o papel que desempenhava a arquitectura, desde sempre reivindicando o estatuto 

de arte maior sobre a escultura e a pintura, pois a elas se prestava e proporcionava como 

meio privilegiado de expressão. Como tal, não pode ser menosprezada a sua presença 

essencial, sobretudo nos casos em análise, apresentando-se estas arquitecturas dentro da 

arquitectura sem “quaisquer precedentes” e verdadeiramente inauguradoras de uma 

                                                 
32 Esta denominação pode também ser referida como a Divina Proporção, Regra de Ouro, ou Extrema e 
Média Razão. Cf. Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor…, pp. 873-881. Ver também Hani, 
Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, p. 40. 
33 Cf. Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor…, pp. 932-937. 
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“moderna” linguagem artística ao antigo em território nacional, como tem vindo a ser 

vastamente referido34. 

Embora nos tenhamos proposto seguir, sequencialmente, a metodologia referida pelo 

investigador supracitado, no decurso da nossa análise deparámo-nos com uma série de 

circunstâncias que acabaram por nos determinar uma diferente abordagem e, por fim, 

revelando uma nova armadura que, pensamos, ser um processo geométrico de divisão 

do rectângulo muito próprio do artista em análise, dado não termos encontrado tal 

“orgânica” nos diferentes métodos detectados pelos autores já referidos. Passamos a 

explaná-la. 

Assim, em primeiro lugar, tomámos as medidas extremas dos rectângulos nos quais se 

inscrevem as obras retabulares em questão, calculando, seguidamente, os diferentes 

módulos de cada marco e identificando as suas diferentes tipologias. Em função dos 

dados então alcançados, prosseguimos na aplicação dos vários métodos de divisão 

propostos e utilizados por L. Casimiro. 

Uma vez calculado o módulo da primeira obra por nós analisada35, verificámos não 

estar em presença de um marco enunciado como um dos exemplos mais peculiares e 

preferencialmente usado pelos artistas do Renascimento, tais como os vários 

rectângulos dinâmicos – os rectângulos: de Ouro (Φ), √Φ, √2, √3, √4 (ou 2), √5, e √6 36. 

Após a análise das restantes obras em estudo, constatámos mesmo que em nenhuma 

delas se verificava a existência deste tipo de rectângulos, e que só apenas em alguns 

casos estamos em presença dos denominados rectângulos estáticos, mas sem que se nos 

tenha afigurado ter existido uma escolha objectiva e com um pressuposto formulador. 

Os vários dados coligidos podem ser analisadas no Quadro A no anexo deste estudo, 

onde ordenámos para cada uma das obras em análise, sequencialmente, as medidas 

físicas do marco, o respectivo módulo e a sua designação. Do mesmo modo, 

apresentamos o Quadro B retirado do estudo de Luís Casimiro e figurando no mesmo 

anexo, onde constam todos os principais rectângulos. 

Assim, deduzimos não ter estado subjacente à escolha dos marcos das respectivas 

estruturas retabulares nenhum arbítrio premeditado, baseado ou fundamentado num 

pressuposto de “harmonia visual” que encontrasse ecos em teorias matemáticas de 
                                                 
34 Cf, Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 588 e também 612-616. 
35 Na fase inicial do nosso estudo as análises não foram seguidas segundo a ordem cronológica da 
execução da obra, mas segundo a importância dada pelo grau de excelência da obra em questão, e que 
considerámos ser o retábulo da Pena. Contudo, a partir de determinado momento, o nosso estudo foi 
efectuado segundo a presumida ordem cronológica. 
36 Cf, Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor…, pp. 853-893. 
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índole pitagórica, mas sim tendo em vista o maior aproveitamento visual possível da 

área de implementação da obra. E se, em alguns casos, isso possa ser facilmente 

entendido e perceptível, tal como seja o caso da adequação do retábulo de S. Pedro ao 

curto diâmetro permitido pela curvatura da parede absidiolar da Sé Velha, em Coimbra, 

ou da adequação do retábulo da Pena ao vão do pano de parede e respectiva altura 

imposta pela abóbada do edifico original, o mesmo não podemos dizer no que se refere 

aos módulos escolhidos para os retábulos do claustro do Silêncio, do mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra, ou mesmo do retábulo da Lamentação, na igreja do mosteiro de S. 

Marcos, em Tentúgal, onde não existia o mesmo tipo de limitações e constrangimentos. 

Ainda assim, procurámos a identificação mais próxima dos marcos destes retábulos 

com a dos rectângulos já enunciados, tendo-se procedido, inclusivamente, a todos os 

tipos de divisão propostos e especificados na tese supracitada, com o intuito de verificar 

qual dos traçados melhor se adequaria à composição em análise, tentando encontrar, 

assim, o traçado geométrico regulador que pudesse ter estado na sua origem. 

Embora tenhamos encontrado algumas concordâncias entre as propostas efectuadas e 

a orgânica compositiva das imagens em análise, ainda assim algumas dúvidas 

subsistiam, não tendo nós encontrado nunca um número de concordâncias suficientes, 

dentro de um mesmo método de divisão, contemplando, simultaneamente, a estrutura 

retabular e as figuras humanas retratadas. Seguramente, terá sido este o maior motivo de 

descontentamento, pois partimos do pressuposto que ambas, a estrutura retabular, 

concebida enquanto estrutura arquitectónica que reúne, “enquadra” e ordena os espaços 

de representação, e a própria acção que decorre dentro do seu espaço específico, 

deveriam estar subordinadas ao mesmo traçado geométrico regulador. 

Foi durante este processo que compreendemos que a métrica de divisão de mestre 

Nicolau, sem que pressuponha um conhecimento mais erudito de divisões dos 

rectângulos, tais como segundo a Extrema e a Média Razão ou segundo as 

Consonâncias Musicais, ambos preconizados por Alberti37, residia antes num sistema 

um pouco mais intricado e complexo, embora consistindo apenas num ligeiro 

desenvolvimento de um método observado num dos casos gerais dos rectângulos 

                                                 
37 Cf. Alberti, Leon Battista, De la pintura y otros escritos sobre arte, introductión, traductión y notas de 
Rocio de la Villa.  Madrid: Tecnos, cop. 1999; De Re Ædificatoria, prologo de Javier Rivera ; trad. Javier 
Fresnillo Núnez. Madrid: Akal, cop. 1991. Estes métodos eram frequentemente postos em prática pelos 
mais variados artistas deste período, também em território nacional. Cf. Casimiro, Luís Alberto – A 
Anunciação do Senhor, Quadro XXXIV,Vol. II, pgs. 1129-1131. 
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descritos por Luís Casimiro38. Perante tal afirmação, passaremos a expor seguidamente 

todo o processo, começando por enunciar a divisão segundo essa mesma regra [geral 

dos rectângulos] e prosseguindo na direcção do traçado geométrico por nós encontrado. 

 

A Armadura NC 

 

Baseado no pressuposto enunciado por C. Bouleau e J. Hambidge afirmando a 

diagonal como a linha de maior importância num rectângulo, em primeiro lugar, sobre o 

rectângulo dado ABCD devem ser traçadas as diagonais AC e BD, marcadas a vermelho 

na fig.1339. Deste modo, na intersecção destas duas linhas encontraremos o centro 

geométrico da figura dada, P, sobre o qual traçaremos a horizontal EF e a vertical GH 

(marcadas a traço vermelho interrompido na mesma figura, e que dividirão o rectângulo 

original em quatro rectângulos internos semelhantes ao primeiro: AHPE, HBFP, FCGP, 

e GDEP40. Devemos ainda referir a existência de mais quatro rectângulos internos: dois 

resultantes da divisão horizontal, EFCD e ABFE; e outros dois resultantes da divisão 

vertical, AHGD e HBCG. Com este processo obtemos o traçado prévio para obter a 

armadura do rectângulo. 

O desenvolvimento do processo segue-se com a marcação das diagonais dos 

respectivos rectângulos resultantes, ou seja na marcação das oblíquas DH, GA, GB e 

CH, (identificadas a verde na fig.14); DF, CE, EB e FA (identificadas a azul na fig.14); 

e por fim, GE, GF, EH e FH (identificadas a rosa na fig.14). A intersecção destas linhas 

assume-se de enorme importância pois as horizontais e as verticais traçadas sobre esses 

pontos permitirão uma nova subdivisão do rectângulo ABCD proposto, das quais 

resultam dezasseis rectângulos semelhantes ao rectângulo inicial – todos exactamente 

iguais em módulo, diferindo apenas nas dimensões (traçados a azul claro na fig. 14). 

Este traçado consiste em apenas uma parte da Armadura I do rectângulo, assim 

denominada por L. Casimiro, mais complexa do que esta por nós apresentada, mas que 

decidimos simplificar pois é aqui que a métrica de mestre Nicolau se modifica 

relativamente ao esquema proposto41. 

                                                 
38 Cf. Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor, pgs. 932-937 
39 Cf. Bouleau, Charles, Charpentes…,pp. 42-43. Ver também Hambidge, Jay, The Elements of Dynamic 
Symetry…, p.33 
40 Esta denominação indica um novo rectângulo, maior ou menor, mas com o mesmo módulo, podendo 
ser obtido ou verificável segundo uma divisão ou prolongamento das suas diagonais. Cf. Casimiro, Luís 
Alberto – A Anunciação do Senhor…, pg. 885. 
41 Cf. Casimiro, Luís Alberto – A Anunciação do Senhor…, p. 935, fig. 61. 
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Enquanto a Armadura II do rectângulo é enunciada como a trama resultante do 

traçado das oblíquas que partem apenas dos vértices do rectângulo original em direcção 

aos pontos resultantes da divisão dos lados opostos (fig.14), no desenvolvimento que 

observámos ser o traçado geométrico operante nos retábulos de Chanterene verificámos 

haver um acrescido número de linhas, considerando também a união entre todos os 

pontos resultantes dessas divisões (fig.15) 42. Assim, teremos também as linhas oblíquas 

que unem os pontos médios de cada um dos lados do rectângulo com as divisões dos 

lados opostos (assinalados a verde na figura 15), e as linhas oblíquas que unem as 

restantes divisões de cada um dos lados do rectângulo com as divisões dos respectivos 

lados opostos (assinaladas a azul na fig. 15). 

Este novo traçado regulador, bastante mais denso e a que chamámos Armadura NC 

tendo em conta as iniciais do nome do artista, na verdade, não difere muito da 

Armadura II enunciada por L. Casimiro, que por diversas vezes afirma, inclusivamente, 

que o artista poderá fazer uso “não só dos pontos projectados sobre os lados que 

entender, ou que melhor servirem a sua composição, como procederá de forma análoga 

com as linhas construídas no interior da superfície rectangular”43. Ressalvamos que tais 

traçados não constituem um espartilho condicionador da criatividade do artista, antes 

pelo contrário, ela é verdadeiramente potenciadora oferecendo um número imenso de 

“possibilidades que se abrem diante da sua imaginação criadora para apoiar a sua 

composição”44. 

Tal como vimos, a Armadura NC é apenas um “desenvolvimento” da Armadura II 

proposta por L. Casimiro, verificando-se ser originada por um método puramente 

geométrico da divisão e subdivisão das medianas do rectângulo original. Verificamos 

ainda, que por via desta divisão, todos os dezasseis rectângulos semelhantes resultantes 

no interior do rectângulo original, se encontram divididos segundo as suas diagonais. 

O que se torna verdadeiramente notável na confrontação desta armadura com as obras 

retabulares de Chanterene, é que tanto os elementos tectónicos que constituem a 

estrutura retabular, como as figuras humanas por eles enquadrados e as figuras 

geométricas aí encontradas, assumem, simultaneamente, um enorme número de 

concordâncias não verificadas com a aplicação de nenhuma das outras armaduras. Por 

este motivo, coibimo-nos de apresentar e enunciar, em cada obra analisada, o processo 

                                                 
42 Ibidem, p. 936, fig. 62. 
43 Ibidem, p. 937. 
44 Ibidem 
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sequencial segundo o qual encontrámos o marco e o traçado geométrico ordenador, 

uma vez que lhe aplicaremos sempre a encontrada Armadura NC. 

Resta-nos referir que as ressonâncias semânticas que emanam da articulação 

geométrica das diversas figuras e personagens constitutivas da composição, analisadas 

segundo este contexto, são enormemente potenciadas, contribuindo para a construção de 

um significado maior, perfeitamente inserido no pensamento teológico vigente na 

época. 

 

Na elaboração deste estudo propusemo-nos seguir uma metodologia faseada aplicada 

a todas as obras e cumprindo as seguintes etapas: 

1 – Contextualização da obra – onde referiremos sucintamente as condições históricas 

de que se revestiu a sua concepção, remetendo sempre para a bibliografia específica 

onde encontrámos esses dados e onde podem ser encontradas informações mais 

detalhadas mas que suplantam o objectivo do presente estudo. 

2 – Análise plástica e iconográfica – onde faremos uma descrição pormenorizada das 

obras tendo em conta: 

-os elementos tectónicos que compõem a estrutura retabular, bem como os 

respectivos motivos decorativos 

-as personagens e restantes elementos da composição referentes aos episódios 

representados. 

3 – Análise geométrica – onde aplicaremos a metodologia enunciada. 

4 – Estratégias de significação – onde faremos uma possível interpretação à luz de 

todos os elementos reunidos, pretendendo fornecer, deste modo, um contributo para o 

melhor entendimento da mensagem artística e dos seus processos de significação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

Capítulo I: 
O Percurso Artístico de Nicolau Chanterene Reconstituído pela 

Historiografia 
 

Responsável pela introdução em Portugal de novos vocábulos e de uma gramática 

plástica de cariz clássico, Nicolau Chanterene revela-se uma figura de incontornável 

destaque e inequívoca importância, dada a acentuada viragem que incute na arte 

portuguesa. Desde cedo a sua obra plástica colheu a atenção da Coroa, do Clero e da 

nobreza, o núcleo exclusivo dos seus comitentes, tendo granjeado os mais diversos 

elogios de cronistas coevos, e posteriormente, de escritores e estudiosos que, ao longo 

dos séculos, se têm vindo a debruçar sobre a sua obra. 

Muitas vezes considerado italiano devido ao seu labor ao romano e “com um nível de 

perfeição jamais atingido no campo da nossa escultura do século XVI”45, sabemo-lo de 

origem francesa através de um vasto conjunto de documentos onde é muitas vezes 

referido como “Mestre Nicolao Francês”. Durante muito tempo conhecido como 

Chantranez ou mesmo Chartranez, a sua actual grafia foi definitivamente instaurada por 

Virgílio Correia em 1922. Dando eco à opinião de Paul Vitry relacionando o imaginário 

com a vila de Chantraine46, na Lorena, recentemente, Pedro Flor investiga a original 

denominação latina dessa povoação, Canta Rana, encontrando uma notável analogia 

com o nome latinizado, Cantaranus, pelo qual Nicolau Clenardo habitualmente 

designava o imaginário na sua conhecida correspondência47. Ancorado nesta hipótese 

de trabalho, o investigador procura e propõe uma série de possíveis locais de 

aprendizagem nas proximidades daquela área, deduzindo que o de maior importância 

seria, certamente, o importante estaleiro da Cartuxa de Champmol, em Dijon. A 

influência da obra de Claus Sluter aí patente será, mais tarde, claramente reconhecida na 

obra de Chanterene. Sem esquecer os exemplos chegados da flandres e do condado da 

Borgonha, é referido, também, o “contacto formal” com as obras de um importante 

                                                 
45 Serrão, Vítor, História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo: Lisboa, Editorial 
Presença, 2001, p.139. 
46 Cf. Vitry, Paul, “Essais sur l´oevre dês sculpteurs français au Portugal” in Bulletin dês Études 
Portugaises, Coimbra, Coimbra Editora, 1974, p. 75, n.2. 
47 Cf. Flor, Pedro, O Túmulo de D. João de Noronha e de D. Isabel de Sousa na Igreja se Santa Maria de 
Óbidos, Tese de mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, 1998. Edições Colibri, Lisboa, 2002, p. 96-98. 
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número de artistas tais como Michel Colombe, Jaques Morel, Cornel Harmarin ou 

Antoine le Moiturirer, traduzindo e plasmando nas suas obras o seu gosto italianizado48. 

Embora neste período de transição para o século XVI as possibilidades de contacto 

com os “cânones renascentistas” em território francês serem cada vez maiores, tais 

influências não se mostram suficientes para explicar o aparecimento de Chanterene na 

Galiza, em 1511, já como responsável de uma importante empreitada onde se identifica 

o modo de trabalhar ao romano. Calculando que nesse momento a sua idade seria de 

cerca de vinte a vinte e cinco anos, Pedro Dias avança a possibilidade de, ainda antes, 

Chanterene ter efectuado uma viagem à região da Lombardia, pois encontra nas suas 

obras grandes afinidades com aspectos vários da escultura efectuada nessa região49. Se, 

por um lado, este autor já havia demonstrado que antes de 1511 poucas são as obras e os 

artistas que, em França, possam justificar a formação de Chanterene, a documentação 

comprovando a estadia de conterrâneos seus integrando oficinas no norte e centro de 

Itália, tal como tenha sido o caso de Filipe Vigarny (ou Bigarny), poderá corroborar um 

trajecto paralelo na maturação e aperfeiçoamento do seu inicial modo de trabalhar. 

Talvez fugindo ao conturbado período de guerra que então assolava o sul de França50, 

ou mesmo tentando superar a escassez de mecenato que então aí se vivia, Nicolau 

Chanterene terá seguido rumo à Galiza, possivelmente seguindo os pregões que à época 

eram lançadas pelas grandes empreitadas com o intuito de angariar mão-de-obra51. 

Presumivelmente percorrendo o chamado “Caminho Francês”, por certo terá tomado 

contacto com um grande número de obras que aí se desenvolviam, nomeadamente na 

região de Burgos, onde se vinha afirmando uma forte actividade mecenática da Coroa e 

da nobreza. Certamente não lhe terão sido indiferentes as obras de importantes artistas 

laborando na região, tal como o já referido Vigarny, Simon e Juan de Colónia, Gil e 

Diogo de Siloé ou Copin de Holanda. 

A primeira referência documental até hoje conhecida situa Nicolau Chanterene 

laborando na grande empreitada do Hospital Real de Santiago de Compostela, para o 

qual executa um importante grupo de quinze estátuas em vulto perfeito e de dimensões 

próximas do real. Neste conjunto escultórico concebido para os pilares do cruzeiro da 
                                                 
48 Cf. Baptista Pereira, Fernando António, “Chanterene” in Dicionário de Escultura Portuguesa, direcção 
de José Fernandes Pereira, Lisboa, Ed.Caminho, 2005, pp. 140-141. 
49 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino: Nicolau Chanterene e a escultura europeia do Renascimento, 
 Coimbra: Instituto de História da Arte da Universidade de Coimbra: CENEL-Electridade do Centro, D.L. 
1996, pp. 169-172 
50 Cf. Dias, Pedro, “O contributo de Nicolau Chanterene para a afirmação de uma estética de Raiz 
Clássica em Portugal”, Actas do I Congresso da APEC, Coimbra, 1999, pp. 237-238. 
51 Cf. Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 211 
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capela do Hospital, detecta-se já uma concepção renascimental patente nos contrapostos 

das figuras, na expressividade dos rostos e na sobriedade dos panejamentos52. 

Sabendo-se do empenho dos escultores na escolha dos blocos em que talhavam as 

suas figuras, e que estes provinham das pedreiras de Ançã, na orla do Mondego, 

Fernando Grilo coloca a hipótese de mestre Nicolau aí ter conhecido João de Castilho, 

na altura ultimando os trabalhos efectuados para a Sé de Braga53. Tal suposição poderá 

fornecer a explicação para, mais tarde, em 1517, encontrarmos Chanterene 

incorporando as campanhas de obras do Mosteiro de Santa Maria de Belém. 

Sendo conhecidas as datas da sua saída de Santiago em 1511, e também documentada 

a sua estada no estaleiro de Santa Maria de Belém em 1517, é no entanto desconhecido 

o que terá feito durante todo o tempo de premeio, embora seja de supor a sua 

deambulação por terras peninsulares procurando trabalho nas diferentes oficinas54. 

Contudo, verifica-se a inexistências de obras na região evidenciando características 

formais que possam justificar a sua aprendizagem e participação55. Surge, então, a 

hipótese de ter viajado para outras paragens mais longínquas. De novo, a península 

itálica é sugerida como possível destino, dado aí existirem as condições para conhecer e 

aprofundar novas experiências, estas sim, contribuindo e dando consistência a uma 

linguagem plástica que veremos evidenciada em território nacional. 

Recentemente, Vítor Serrão propõe a passagem do imaginário por Barcelona, em 

1516, onde poderá ter contactado com Bartolomé Ordoñez ou Jean Mone, ambos 

acabados de regressar de Nápoles onde haviam recebido fortes influências de mestres 

transalpinos, sugerindo “um percurso e um fio de influências que revela paralelos” com 

a arte de Chanterene56. 

Em Portugal, grande centro das atenções do ocidente cristão por via dos 

descobrimentos, vivia-se um momento de plena afirmação política e cultural 

empreendida pela figura mecenática de D. Manuel. Este facto, traduzido na edificação 

de uma série de magnificentes construções um pouco por todo o território, poderá 

também ter estando na origem da vinda para Portugal de Nicolau Chanterene.  

A sua contratação para a empreitada de Santa Maria de Belém documentam-no 

encarregue da execução da estatuária do portal axial da igreja do mosteiro, à frente de 

                                                 
52 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, pp.72-73 
53 Cf. Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p.97-101 
54 Ibidem, p. 154-155. 
55 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, pp. 173-178. 
56 Serrão, Vítor, História da Arte em Portugal. O Renascimento…, p.141. 
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uma companha de 17 colaboradores57. O traçado do referido portal deve-se à mão de 

João de Castilho numa reformulação da estrutura que lhe tinha sido legada por Boitaca, 

não devendo ser excluída a hipótese de intervenção e colaboração de Chanterene na 

articulação dos vários elementos da estrutura. Deste conjunto composto segundo um 

modelo retabular, constam os retratos dos monarcas acompanhados pelos seus Santos 

Patronos – ”talhadas de vulto em pedra lioz, e hos rostos ambos tirados assaz bem aho 

natural”58 – um grupo central idealizando em três edículas a Anuncição, a Natividade e 

a Epifania, um conjunto de Santos protectores, e toda a restante decoração ao romano. 

Liturgicamente mais importante e funcionando complementarmente com o portal sul, ao 

longo dos séculos e por diferentes motivos este portal terá sofrido, segundo a 

historiografia, variadas intervenções. Contudo, o seu programa iconográfico parece ter-

se mantido inalterável, reportando ao modelo sluteriano ensaiado no portal da Cartuxa 

Champmol e largamente difundido em toda a Europa59. 

 Depois de finalizada a sua empreitada para o mosteiro hieronimita de Belém, em 

Abril de 1517, de novo encontramos um hiato documental da actividade de Chanterene, 

só voltando a estar referenciado em Santa Cruz de Coimbra em meados de 151860. 

Embora tivesse sido suposta a sua participação no mosteiro cisterciense de Alcobaça, 

Rafael Moreira e os outros investigadores têm posto de lado a possibilidade de 

identificar este imaginário com o “Mestre Nicolau” que aparece referido na 

documentação61. 

Terá sido certamente a excelência com que concebe os retratos dos monarcas, em 

Belém, que o conduziu ao mosteiro crúzio de Coimbra, para que conceba os jacentes de 

D. Afonso Henriques e de D. Sancho I. Tal como as de Lisboa, estas esculturas foram 

largamente elogiadas por serem tão “naturaees”, certamente, trazendo-lhe enorme fama 

e prestígio nesta região. À sua contratação e inserção numa tal empreitada não deverá 

ser alheia a presença de Diogo de Castilho, o biscainho que já havia conhecido em 

Belém, e a quem tinha sido dado o encargo da execução dos referidos túmulos. Embora 

toda a restante estatuária e decoração dos túmulos reais tenha sido, inicialmente, 

atribuída a Chanterene, Nogueira Gonçalves afasta-o desse contexto que considera mais 
                                                 
57 Cf. Dias Pedro, Os portais Manuelinos do Mosteiro dos Jerónimos, Coimbra, Instituto de História da 
Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1993, pp. 131-134. 
58 Damião de Góis, 1566, citado in Dias Pedro, Os portais Manuelinos …, p.313. 
59 Cf. Dias Pedro, Os portais Manuelinos…, pp. 147 e 171. Ver também Pereira, Paulo, (dir. de), 
“História da Arte Portuguesa”, 3 vols., Lisboa, Circulo de Leitores, 1995, pp. 115. 
60 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, pp. 45-46. 
61 Moreira, Rafael, “A encomenda Artística em Alcobaça no século XVI”, Arte Sacra nos Antigos Coutos 
de Alcobaça, Catálogo da Exposição, Lisboa, IPPAR, 1995, pp. 40-64. 
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arcaico e ainda na transição entre o Gótico e o Renascimento, criando um nome 

convencional a que possa ser atribuído essa escultura secundária – o Mestre dos 

Túmulos Reais.62. 

Ainda durante um largo período sequente, mestre Nicolau encontrar-se-á executando 

uma série de outra obras notáveis para este mesmo mosteiro. No seguimento destes 

jacentes o imaginário terá laborado num importante grupo escultórico para o portal 

desta mesma igreja, e no magnífico púlpito datado de 1521, desde sempre considerado 

uma das mais notáveis obras do género em toda a Península. Só posteriormente o mestre 

irá conceber as edículas do Claustro do Silêncio, hoje apenas três, representando o Ecce 

Homo, um Caminho do Calvário, e uma Lamentação, esculpidos em relevos de 

diferentes profundidades, e todos eles evidenciando elementos arquitectónicos ou 

paisagens naturais. 

Estes notáveis retábulos simulam uma acentuada profundidade espacial em cada cena 

representada, em alguns casos constituindo magníficos exemplos do quadro de síntese 

do modelo renascentista, cada um inserindo simultaneamente diferentes momentos, 

anteriores e/ou posteriores, a cada um dos passos referidos. Cada retábulo é concebido 

com uma “janela” aberta sobre a narrativa, um pequeno “palco” onde o episódio se 

desenrola, mostrando todo o partido que se podia retirar na aplicação das regras que 

servem a ampliação de um espaço fechado63. Lateralmente destacam-se duas finas 

colunas balaústre – os únicos elementos em vulto perfeito – servindo de suporte ao 

pequeno frontão que se destaca em relevo. Delimitando a base de cada retábulo, uma 

magnífica mísula, também simulada, apresenta finíssimos enrolamentos de motivos 

vegetalistas, antropomórficos, putti e cartelas. Encontrando nas figuras desta 

Lamentação “afinidades estilísticas” com o conjunto da Pietá, S. João e Maria 

Madalena presente no retábulo da capela-mor da igreja de Óbidos, Pedro Flor defende 

que, ainda ao serviço dos frades crúzios, mestre Nicolau terá executado também este 

grupo escultórico para um desaparecido retábulo, posteriormente reaproveitado no 

túmulo64. 

Vendo crescer largamente o seu prestígio através de encomendas que lhe chegam para 

além da Coroa e do Clero, Chanterene virá a conceber uma obra monumental de grande 
                                                 
62 Nogueira Gonçalves, “O Mestre dos Túmulos dos Reis” in Estudos de História da Arte da Renascença, 
Coimbra, 1984. 
63 Moreira, Rafael, A Arquitectura do Renascimento no Sul de Portugal. Encomenda régia entre o 
“moderno” e o “romano”. Tese de doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras, 
Lisboa, 1992, p. 315. 
64 Cf. Flor, Pedro, O Túmulo de D. João de Noronha…, p. 108-111. 
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excelência plástica e compositiva, para a igreja do Mosteiro de S. Marcos, em Tentúgal. 

Um conjunto de circunstâncias propícias terá permitido a mestre Nicolau evidenciar a 

sua mestria e o seu conhecimento, dando curso a um novo projecto numa atitude 

inovadora e empreendedora, iniciando novas tipologias e articulando sintagmas 

arquitectónicos e decorativos de raiz clássica, mas sempre evidenciando e privilegiando 

a escultura de vulto à qual sempre mais se dedicou. No primeiro registo deste retábulo o 

imaginário concebe uma magnífica Pietá, perfeitamente imbuída do vigor expressivo do 

pathos renascentista. Debaixo de uma sumptuosa abóbada de caixotões coroando a 

edícula, presenciamos uma pungente cena da lamentação de Cristo, à qual assistem e 

directamente nela participam, os encomendadores acompanhados pelos respectivos 

patronos. Extravasando os espaços de representação, o mestre alarga a “encenação” a 

todo o registo, criando um espaço uno e contínuo de “tendência humanista 

italianizante”65. No registo inferior são representados quatro episódios da vida de S. 

Jerónimo, duas de cada lado de um magnífico sacrário, ele mesmo consistindo num 

dispositivo gnomónico que terá constituído enorme fascínio e deslumbre nesta época66. 

Ainda na cidade do Mondego, mestre Nicolau irá conceber o retábulo de S. Pedro, 

uma encomenda do Bispo-Conde D. Jorge de Almeida para a sua capela funerária no 

absidíolo esquerdo da Sé Velha. Nele se destacam alguns dos principais episódios 

narrativos da lenda do Príncipe dos Apóstolos, conjugados com duas magníficas 

imagens dos Pilares da Igreja, Pedro e Paulo. Procurando conferir magnificência e 

grandiosidade a esta obra confinada a um espaço de reduzidas dimensões e quase sem 

iluminação, Chanterene ajusta a estrutura retabular à curvatura da parede absidiolar, 

distorcendo para fora os extremos laterais das cornijas e arquitraves, conseguindo desta 

forma um notável efeito de ampliação visual da obra. 

Embora durante muito tempo tenha sido considerada uma obra de João de Ruão, 

Pedro Dias definitivamente atribui o retábulo de S. Pedro à mestria de Nicolau 

Chanterene67. Contudo, Fernando Grilo encontra-lhe ainda algumas afinidades plásticas 

com a arte do mestre normando, nomeadamente, na concepção dos fundos picturais da 

edícula do Quo Vadis Dominé, sugerindo ter aí existido uma participação conjunta 

                                                 
65 Cf. Baptista Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção…, p. 57. 
66 Cf. Vitrúvio, Marcus Pollio, Los Diez Libros de Arquitectura, Madrid, Ed. Akal, 1992, Livro I, Cap. I 
Livro IX. 
67 Cf. Dias, Pedro, Nicolau Chanterene : escultor da Renascença, Lisboa, Ciência e Vida, 1987, pp. 109-
116. 
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destes dois expoentes da escultura renascentista em Coimbra68. Mais recentemente, 

Lurdes Craveiro fornece novos dados sugerindo uma série de hibridismos presente na 

Porta Especiosa, e embora ressalvando uma “confirmação futura”, aponta antes a 

idealização e autoria da porta por Chanterene e a sua execução por João de Ruão69. 

Podendo também constituir o acervo de peças encomendadas pela figura mecenática 

de D. Jorge de Almeida, uma pequena estatueta da Virgem Anunciada, hoje fazendo 

parte da colecção do Museu Machado de Castro, em Coimbra, tem colhido ao longo dos 

tempos a atenção de um grande número de investigadores. Inicialmente atribuída a 

Chanterene por Reinaldo dos Santos, foi mais tarde considerada por Nogueira 

Gonçalves uma das “obras fulcrais” do denominado “Mestre dos Túmulos Reais”. Mais 

recentemente, voltando a ser alvo de “minuciosa revisão” por Baptista Pereira e José 

António Falcão, os autores encontram-lhe uma notável concentração espácio-temporal 

narrativa, presente numa série de elementos figurativos essenciais à ampliação do seu 

significado, afinidades que em conjunto com as características estilísticas da obra, a 

permitem relacionar com o labor de mestre Nicolau70. 

Ainda em Coimbra, em 1526, Chanterene recebe uma nova encomenda, desta feita, da 

abadessa do Mosteiro de Celas, D. Leonor de Vasconcelos. Inicialmente contratado para 

a execução do seu túmulo, por vontade da abadessa, mestre Nicolau vê-se obrigado a 

reformular o seu desenho inicial e converter a respectiva estrutura numa porta, sem que 

se saibam quais seriam as iniciais intenções formais do imaginário71. 

De importância fundamental em todo o seu percurso foi, certamente, a encomenda de 

D. João III e de D. Catarina para a execução do magnífico retábulo da igreja do 

Mosteiro de Nossa Senhora da Pena, em Sintra, pois terá sido em função do material 

escolhido para esta sumptuosa obra que Chanterene empreenderá uma viagem, entre 

1527 e 1528, a “um dos mais produtivos centros de escultura da Europa”72, Saragoça. É 

neste contexto e ao longo do seu percurso até Gelsa, a localidade das famosas pedreiras 

de alabastro, que o imaginário poderá ter visto uma série de importantes obras que aí 

decorriam, podendo ter tomado contacto com conceituados estatuários, tais como 

                                                 
68 Cf. Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene, pp. 686-691, 718, 725 
69 Cf. Craveiro, M. Luredes, O Renascimento em Coimbra, Tese de doutoramento em História de Arte, 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2002, pp. 317-322 e 437. 
70 Cf. Baptista Pereira, Fernando António, “Chanterene” in Dicionário de Escultura Portuguesa, direcção 
de José Fernandes Pereira, Lisboa, Ed.Caminho, 2005, pp. 143-144. 
71 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, p. 116. Ver também Cf. Grilo, Fernando, Nicolau 
Chanterene…, pp. 659-662, e 668-669. 
72 Cf. Dias, Pedro, “O contributo de Nicolau Chanterene para a afirmação de uma estética de Raiz 
Clássica em Portugal”, Actas do I Congresso da APEC, Coimbra, 1999, p. 241. 
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Damián Formen, Gabriel Joly, Alonso Berruguete, Gil de Morlanes ou Juan de Moreto. 

Sem dúvida, os exemplos escultóricos que terá conhecido, quer em terras de Castela 

como de Aragão, nomeadamente os retábulos do Pilar ou da Seo, em Saragoça, ou os 

retábulos das catedrais de Poblet ou de Toledo, tê-lo-ão influenciado nas demais 

soluções formais, bem como no modo de trabalhar aquele tão delicado material73. Pedro 

Flor chega mesmo a afirmar ter encontrado “extraordinárias semelhanças” no retábulo 

da Descida do Espírito Santo, obra de Vigarny (1525-27) em Toledo, com o retábulo 

que Chanterene irá conceber em Sintra, ambos executados no mesmo material e 

seguindo os ensinamentos de Vitrúvio74. 

Contudo, estes contactos não se mostram suficientes para explicar a magnificência da 

sua obra maior, o retábulo da Pena, pois não será nesses exemplos que encontraremos 

quaisquer soluções compositivas ou paralelos formais que nos pudessem indicar 

factores de influencia para a execução dessa grande obra, “um unicum sequaz da melhor 

lição da escultura italiana do Quatrocentto tardio”75. 

De inequívoca importância terá sido a sua passagem por importantes centros livreiros 

tais como Toledo, onde teve a possibilidade de adquirir publicações e gravuras que lhe 

forneceram novos conhecimentos no campo da tratadística. Entre eles, referem-se dois 

tratados dos quais são encontradas indubitáveis referências, apenas citadas pelo mestre a 

partir deste retábulo concebido em Sintra: a tradução de Cesare Cesariano dos Dez 

Livros de Arquitectura de Vitrúvio (1521) e o então recentemente editado tratado de 

Sagredo Medidas del Romano (Maio de 1526). Do mesmo modo, não deve deixar de ser 

referido o Livro de Emblemas de Alciato (1522). 

De regresso a Portugal mestre Nicolau terá passado o sequente período de 1528 a 

1534 na elaboração deste retábulo para o mosteiro hieronimita da Pena, em Sintra, 

tempo considerado excessivo para a execução de uma tal obra76. Talvez os seus novos 

privilégios o dispersassem pela Corte, em Lisboa, ou o seu carácter humanista e o seu 

entendimento do “estatuto de artista” o orientassem na fruição da beleza, da leitura e do 

estudo, distanciando-o do trabalho contínuo, próprio dos oficiais mecânicos77. De facto, 

Reinaldo dos Santos publicou o documento no qual, segundo uma queixa do almoxarife, 

o rei proíbe mestre Nicolau de voltar a caçar na Serra, impondo mesmo uma multa de 
                                                 
73 Sobre a viagem de Chanterene a Saragoça, ver Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 729-801. 
74 Cf. Flor, Pedro, O Túmulo de D. João de Noronha, pp. 113. 
75 Serrão, Vítor, História da Arte em Portugal. O Renascimento…, p.145. 
76 Ibidem pp. 112-113. 
77 Dias, Pedro, Nicolau Chanterene: escultor da Renascença.  Lisboa, Ciência e Vida, 1987, p. 39. Ver 
também O contributo de Nicolau Chanterene…, p. 248. 
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corenta cruzados de cada vez que lá for encontrado, ou comportando qualquer arma que 

lho permita fazer78. 

Construído em dois matizes contrastantes do alabastro branco e de uma pedra negra, 

este retábulo inaugura uma arrojada composição retabular, onde a habitual linearidade 

da trama ortogonal que origina os diferentes espaços ediculares se vê subitamente 

“desconstruida”, dando lugar a uma sagaz articulação entre os diferentes episódios 

narrativos. Deste modo, a figura central da Virgem em Majestade adquire uma função 

mediadora, orientando e distribuindo as sequências narrativas que continuamente a ela 

conduzem. Sem quaisquer precedentes em território nacional, sistematicamente as 

representações extravasam os “restritivos” espaços arquitectónicos e avançam para o 

abismo, muitas vezes estabelecendo uma comunicação directa com as edículas 

adjacentes. De alguma forma, esta organização compositiva anuncia já “uma certa 

rebeldia da maniera”79. 

O programa iconográfico é repartido por três ciclos diferentes: as alegrias e as dores 

da Virgem, e a Paixão de Cristo. Do primeiro constam três episódios, a Anuncição, a 

Natividade e a Adoração dos Magos; do segundo constam, a Apresentação de Jesus no 

Templo e a Fuga para o Egipto; e do terceiro, na predela e sacrário rotativo, consta um 

extenso reportório com nove cenas: a Última Ceia, Cristo no Horto, a Prisão de Cristo, 

Flagelação, Ecce Homo, Caminho do Calvário, Lamentação, Ressurreição e Descida 

ao Limbo. As duas magníficas “figuras de devoção” centradas no grupo de Cristo 

deposto pelos Anjos e da Virgem em Majestade marcam o eixo central da composição, 

estabelecendo o fluxo da narrativa e do significado presente em toda a obra. 

Recentemente, Pedro Dias levanta uma hipótese de estudo encontrando nesta imagem 

da Virgem um retrato metafórico de D. Catarina de Áustria, numa representação a lo 

divino80. 

Num aperfeiçoamento de ensaios anteriormente efectuados, o mestre escorça não só 

os flancos das cornijas e entablamentos, mas também os próprios elementos estruturais 

que operam a divisão entre os diferentes espaços. Desta forma, o mestre consegue 

simular uma maior profundidade da obra, conferindo-lhe também maior magnitude 

visual. Estes artifícios não só engrandecem a obra aos olhos do observador, como 
                                                 
78 Cf. Santos, Reinaldo dos, A Escultura em Portugal, 2 Vols., Lisboa, Acad. Nac. de Belas Artes, 1948-
50, p. 26.  
79 Cf. Baptista Pereira, Fernando António, “Chanterene” in Dicionário de Escultura Portuguesa, direcção 
de José Fernandes Pereira, Lisboa, Ed. Caminho, 2005, p. 145. 
80 Cf. Flor, Pedro, A Arte do Retrato em Portugal, entre o fim da Idade Média e o Renascimento, Lisboa, 
tese de doutoramento apresentada à Universidade Aberta, 2006, pp. 542-543. 
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simultaneamente lhe proporcionam um mais completo e profundo deleite na observação 

das múltiplas superfícies. 

Com a deslocação da Corte para Évora, também Chanterene aí se fixará até cerca de 

1551, data dos últimos documentos em que aparece referenciado. Um documento de 

1535 comprova o seu regresso a Coimbra, por ordem de D. João III, para que efectue 

algumas correcções nos túmulos dos reis. Sem que se saiba ao certo que tipo de 

intervenção terá executado, Pedro Dias aponta para que o imaginário tenha ido 

supervisionar a trasladação dos túmulos, do cruzeiro para o interior da capela-mor81. 

Durante esta viagem a Coimbra, Nicolau Chanterene terá tido a oportunidade de 

conhecer a célebre Última Ceia em terracota que Odarte havia executado para o 

refeitório do mosteiro crúzio. Concebidas em tamanho real e plenas de expressão, as 

treze figuras não só habitam o mesmo espaço que os frades como os fazem participar 

daquele momento eucarístico, potenciando o carácter emotivo assim promovido. 

Chanterene não poderá ter ficado indiferente a uma tal obra, tendo mesmo sido 

encontradas importante influência nas sequentes realizações do imaginário. Partindo de 

uma premissa que estabelece estas afinidades estilísticas, Chanterene foi relacionado 

com a cena da Lamentação da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, próximo de 

Lisboa82. A execução das peças no calcário brando de Ançã, a que já muito se habituara, 

a idêntica escala que veremos mais tarde reproduzida nos Meninos da Graça, aliadas a 

uma idêntica exploração dramática do pathos, constituem os elementos que possam 

ligar mestre Nicolau com essa obra. 

Durante o período na capital alentejana é muito menor a sua produção escultórica, 

resumindo-se a sua participação sobretudo à orientação de trabalhos em alguns 

conventos e igrejas. Perante a escassez de documentação comprovativa e da inexistência 

de obras em que possa ser confirmada a sua participação, tem sido conjecturado que a 

sua “ausência” se tenha dado, talvez, devido à sua prolongada doença, até meados de 

1540, ou também devido às atribulações a que o seu cargo de “arauto das índias” o 

tenham obrigado. 

Nestas últimas obras, o seu discurso estilístico tende a evoluir e a caminhar num 

sentido cada vez mais classicizante, numa plena atenção aos modelos da Antiguidade e 

da tratadística, caracterizando-se pelo destaque do desenho arquitectónico em contraste 

                                                 
81 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, p.88. 
82 Cf. Baptista Pereira, Fernando António, “Chanterene” in Dicionário de Escultura Portuguesa, direcção 
de José Fernandes Pereira, Lisboa, Ed.Caminho, 2005. p. 145. 
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com a sobriedade decorativa. O túmulo de D. Álvaro da Costa, concebido para o 

Convento do Paraíso, a lápide funerária de D. Duarte da Costa, ou as pilastras caneladas 

com capitéis figurativos do refeitório das freiras (actualmente todos no Museu de 

Évora), evidenciam já a sobriedade decorativa que caracteriza este novo período, bem 

como o abandono das antigas soluções de acentuada perfusão decorativa. 

Na igreja da Graça, mestre Nicolau terá concebido (mesmo que apenas desenhado) os 

Meninos da Graça, monumentais Atlantes no topo da fachada aludindo “às quatro 

partes do mundo sujeitas já ao poder de D. João III”, cujos corpos titânicos lembram 

vagamente a figura musculada de um dos verdugos do episódio da flagelação no interior 

do sacrário da Pena83. O túmulo de Afonso de Portugal (também no museu da cidade) e 

as janelas perspectivadas na entrada e na capela-mor evidenciam o seu novo “modo” 

mais depurado, numa tendência erudita de aproximação aos clássicos. 

No Convento dos Lóios, o cenotáfio de D. Francisco de Melo, embora de menor 

escala, apresenta notórias semelhanças com o túmulo de D. Álvaro da Costa, tanto pela 

sobriedade do desenho como dos motivos decorativos. Nos magníficos tondi presentes 

neste último túmulo, pode ser encontrada a acentuação dramática e expressiva que lhe 

advém do “encontro” com Odarte, mais do que da serenidade e placidez habitualmente 

plasmada por João de Ruão e os seus seguidores. Neste seguimento, outras obras têm 

sido consideradas na sua área de influência, tais como os medalhões da igreja do 

Milagre, em Santarém, os medalhões do Palácio da Bacalhoa, em Azeitão, ou mesmo os 

da platibanda do claustro dos Jerónimos84. 

Ainda pertencente ao acervo de peças atribuído a Nicolau Chanterene neste “círculo 

alentejano”, existe no Museu de Évora um pequenino retábulo executado originalmente 

para o oratório do Palácio dos Condes de Sortelha. Manifestando a mesma sobriedade 

de composição, e de forma idêntica demonstrando uma enorme delicadeza no talhe, é 

notável a semelhança existente entre esta pequena figura de Nossa Senhora com o 

Menino, e a mesma imagem do retábulo da Pena. 

O habitual contacto que mestre Nicolau manteria com diversos artistas vivendo na 

órbita da Corte – Miguel Arruda, Diogo de Torralva, Garcia Fernandes ou Francisco de 

Holanda – levam alguns autores a admitir a sua participação numa grande série de 

empreitadas nesta região, para as quais terá contribuído com esboços ou desenhos a 

                                                 
83 Cf. Dias, Pedro, “O contributo de Nicolau Chanterene…, p. 249. 
84 Cf. Baptista Pereira, Fernando António, “Chanterene” in Dicionário de Escultura Portuguesa, direcção 
de José Fernandes Pereira, Lisboa, Ed.Caminho, 2005, p. 146-7. 
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serem materializados pelos elementos das diversas oficinas. Obras como o Portal do 

Convento de S. Domingos (actualmente a porta do Cemitério dos Remédios), em Évora, 

a igreja Matriz de Arronches, o Convento das Chagas, em Vila Viçosa, a igreja de Maria 

Madalena, em Olivença, o retábulo de Nossa Senhora da Conceição e o túmulo de D. 

Jorge de Melo, no Convento de S. Bernardo, em Portalegre, sem que se conheçam as 

devidas comprovações documentais que as pudessem relacionar com Chanterene, não 

têm recebido uma opinião unânime de atribuição por parte dos investigadores 

supracitados. Embora todas evidenciem traços característicos e sintagmas que nos foram 

trazidos por este imaginário, essas características poderão apenas evidenciar a 

divulgação e adesão a esse modelos por parte de outros artistas85. 

A notoriedade e excelência do seu trabalho desde cedo lhe proporcionaram o imediato 

reconhecimento da coroa e do clero, certamente contribuindo para a fama e o prestígio 

que alcançou. Logo em 1519 é nomeado por D. Manuel “imaginário régio”, 

beneficiando de todas as liberdades e privilégios de um escudeiro real, e auferindo seis 

mil reais por ano86. Antes de Chanterene nunca este cargo havia existido, e depois dele 

não mais voltaria a ser atribuído. Posteriormente terá autorização de D. João III para 

andar de mula ou faca de sela e a usar qualquer tipo de vestuário e vê a sua tença anual 

aumentada para dez mil reais. Em 1535, os seus benefícios e privilégios foram 

aumentados para três moios de trigo, tendo recebido também o título de Arauto de Goa 

e “imaginário de obra de pedraria” 87. O cargo é mantido até 1551, altura em que, talvez 

devido à sua avançada idade, pede autorização ao rei para que seja permitida a 

transferência das suas tenças para quem casasse com a sua única filha, Hermeona – um 

nome de claras ressonâncias eruditas clássicas. 

Todas as regalias concedidas pelo seu estatuto permitiram-lhe ocupar um lugar de 

destaque na Corte. Possuindo uma poderosa bagagem intelectual e uma sólida cultura, 

mestre Nicolau ter-se-á distinguido dos simples oficiais mecânicos, e as suas amizades o 

confirmam. Embora as suas funções lhe possam ter retirado algum tempo e dedicação à 

pratica sua arte, simultaneamente permitiram-lhe contactar com a nobreza e com o 

importante escol que aí se encontrava, entre os quais referimos o Bispo de Viseu D. 

Miguel da Silva, o cronista João de Barros, Gil Vicente, André de Resende, o professor 

dos Infantes Pedro Nunes, Gaspar Barreiros, ou Francisco de Holanda, apenas referindo 

                                                 
85  Cf. Flor, Pedro, O Túmulo de D. João de Noronha, pp. 114-115. 
86 Documento publicado em Archivo Histórico Português, Vol. II, Lisboa, 1904, p. 112. 
87 Cf. Dias, Pedro, “O contributo de Nicolau Chanterene…, p. 245. 
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os de maior nomeada. Contudo, é no seu círculo próximo de amizades que se contam o 

já citado Nicolau Clenardo, de quem se conhecem as referências ao imaginário na sua 

correspondência, ou o Doutor João Petit, Arcediago de Évora e Bispo de Cabo Verde88. 

Contudo, apesar do seu estatuto, dos seus importantes patronos e das suas amizades, 

Chanterene foi alvo de um processo inquisitorial, como resultado de uma denúncia feita 

por um ex-colaborador seu na Pena, o pedreiro João Rombo, dizendo-o possuidor de 

uma Bíblia herética e de uma mandrágora. Esta queixa moveu um prolongado processo, 

tendo visto embargado o pagamento da sua tença por um largo período que se 

prolongou até 154189. 

Afirmando-se um artista culto e de grande capacidade inventiva, Nicolau Chanterene 

foi capaz de operar mudanças significativas no panorama artístico nacional, 

influenciando outros artistas e os gostos de uma sociedade em evolução, introduzindo 

novos vocábulos de uma nova linguagem rica e erudita recentemente nascida nos 

grandes centros artísticos europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Cf. Dias, Pedro, O Fydias peregrino, p. 55-56. 
89 Cf. Correia, Vergílio, O imaginário francês, Nicolau Chanterene na inquisição, uma denuncia em 
1538. Lisboa, Typografia do Anuário Comercial, 1922, p. 10-12. 
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Capítulo II: 
Os retábulos anteriores de Nicolau Chanterene 

 

1 - O Portal Axial da igreja do Mosteiro de Santa Maria de Belém  
 

1.1 – Contextualização 

 

Durante muito tempo foi seguida a opinião de vários cronistas afirmando que a 

edificação do Mosteiro de Santa Maria de Belém se teria devido a um acto de acção de 

graças de D. Manuel pela recente descoberta do caminho marítimo para índia por Vasco 

da Gama90. Só mais recentemente a confrontação directa da documentação coeva e a 

interpretação das mais variadas investidas de afirmação do poder real por parte de D. 

Manuel, permitiu aos investigadores trazer à luz novos esclarecimentos. 

O Mosteiro de Santa Maria de Belém foi erguido no local onde existiu uma pequena 

capela dos frades da ordem de Cristo, fundada pelo Infante D. Henrique em 1459 com o 

intuito de proporcionar assistência religiosa aos marinheiros fundeados no ancoradouro 

de Belém. Alguns anos mais tarde, D. Manuel aí pretenderá fundar obra monumental 

com a construção de um novo panteão régio, cumprindo um magnífico programa 

iconográfico de celebração pessoal, numa proclamação de mudança e de legitimação 

“quase profética” da sua linhagem. Tendo sido outorgada a bula papal em 1496, dois 

anos mais tarde ali deram assento os frades hieronimita, cultos e literatos, encarregues 

da manutenção do culto funerário da casa reinante e também, mais tarde, de uma 

profunda reforma eclesiástica em Portugal91. 

O projecto sofreu diversas alterações devendo-se a fase inicial da edificação a Boitaca, 

o já afamado mestre agraciado por D. Manuel com o título de «Mestre das Obras do 

Reino». Após o descrédito deste junto da coroa, sucedeu-lhe em 1516 João de Castilho, 

o biscainho que desde há alguns anos vinha também laborando em diversas e 

importantes empreitadas régias em território nacional. 

Devido à sua privilegiada localização constituindo um enorme aparato virado para a 

barra do Tejo, bem visível por qualquer embarcação aportando a capital do reino, os 

                                                 
90 Dias Pedro, Os portais Manuelinos…, pp. 13-15 
91 Pereira, Paulo, (dir. de), A simbólica Manuelina. Razão, celebração, segredo, em “História da Arte 
Portuguesa”, 3 vols., Lisboa, Circulo de Leitores, 1995, vol. II, pp. 115 – 119. 
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dois grandes portais existentes na igreja estabelecem um importante programa 

iconográfico em todo o conjunto. 

Virado a Sul e perpendicular ao eixo central da igreja, o portal mais opulento e de 

maior envergadura foi idealizado por João de Castilho e concebido pela sua 

“companha”, na qual laboraram cerca de cinco centenas de oficiais pedreiros. 

O portal axial encabeçando o extremo poente do templo foi também iniciado por este 

mestre que deixou presente na sua génese provas bem evidentes da sua formação 

hispano-flamenga. Uma segunda fase do projecto sob orientação de um outro mestre 

terá conferido a este portal novos sintagmas de um discurso ao antigo à data ainda algo 

desconhecido entre nós, vindo a constituir um novo patamar formativo no contexto 

artístico nacional. Falamos, naturalmente, de Nicolau Chanterene, o imaginário há 

pouco chegado da Galiza, onde havia laborado na grande empreitada do Hospital Real 

de Santiago de Compostela, aí concebendo um importante conjunto escultórico. 

O portal axial, embora mais pequeno por obvias necessidades de adaptação a um pano 

de parede que mais tarde viria a receberia um coro-alto, e com menor impacto visual 

devido à sua localização, assume análoga importância simbólica no ciclo iconográfico 

em questão, complementando-o. Tal como o seu nome indica, colocado sobre o eixo 

central, ele constitui a principal entrada da igreja de onde logo se vê o “altar-mor, o 

santuário e o túmulo régio”92. 

 

1.2 – Análise Plástica e Iconográfica 

 

Cumprindo uma tipologia típica do gótico final europeu e anunciando-se como a 

“porta do Céu”93, o portal abre-se num largo vão ladeado por um agregado de cinco 

colunelos de diferentes tipologias, suportando um arco mistilíneo rebaixado, sobre o 

qual é representada a Encarnação, um dos Mistérios fundamentais do universo 

cristológico. Este coroamento é representado em três edículas separadas por colunas 

“pré-renascentistas”, com a Natividade ao centro, ladeada pela Anunciação e Epifania, à 

esquerda e à direita, respectivamente (fig.16). 

Lateralmente, dois largos botaréus mais afastados permitem a inclusão de dois nichos 

onde figuram as magníficas estátuas de vulto perfeito do casal reinante, autênticos 

                                                 
92 Dias Pedro, Os portais Manuelino…, p. 171 
93 Pereira, José Fernandes, Escultura Medieval, Dicionário de Escultura Portuguesa, Ed. Caminho, 
Lisboa, 2005, pp. 242. 
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retratos “tirados do natural”, acompanhados respectivamente por S. Jerónimo e S. João 

Baptista, seguindo o modelo sluteriano ensaiado em Champmol e largamente difundido 

em toda a Europa94. Evidenciando um notável paralelismo com as posturas de S. José e 

da Virgem em adoração ao Menino, as estátuas reais e os seus acompanhantes 

anunciam-se já inteiramente renascentistas no talhe, na pose, e na euritmia. 

Afirmando o seu soberano estatuto, D. Manuel apresenta-se genuflectido sobre um 

joelho apenas e com o outro pé assente num coxim, de mãos postas em adoração e a 

cabeça majestosamente erguida para o alto. A sua indumentária foi devidamente 

cuidada, sendo visível o delicado debruado do manto com os largos pregueados 

denunciando um tecido espesso e pesado. Acompanhando-o vemos S. Jerónimo numa 

das habituais iconografias com o corpo semi-descoberto, denotando um estudo 

aprofundado e o conhecimento anatómico de mestre Nicolau. Também a sua pose 

evidencia distinção, a cabeça erguida, um braço apoiando suavemente o ombro do 

monarca e o outro segurando o Livros das Escrituras. 

A imagem de D. Maria de Castela é mais convencional, numa postura mais rígida e 

sem o mesmo tipo de tratamento, embora majestosa e digna da sua condição. Também 

ajoelhada e de cabeça erguida para o alto, o corpo inclina-se ligeiramente para a frente 

caindo as suas vestes com naturalidade, sendo de destacar o franjamento do manto e o 

debruado do toucado. 

Apresentando D. Maria vemos S. João Baptista vestindo a tradicional pele de camelo 

apertada na cintura por um cinto de couro, segurando numa das mãos o Livro das 

Profecias e na outra um cordeiro com características formais pouco reais. No entanto, o 

tratamento do cabelo e da barba são notáveis, assim como as pregas minuciosas da pele 

com que se cobre. 

É importante referir a triangulação que aqui toma lugar, com o Nascimento do 

Salvador ocupando o vértice superior e os dois monarcas acompanhados pelos 

padroeiros formando a sua base. Estabelecendo um paralelismo mitográfico directo 

entre este local na capital do reino e a cidade da natividade de Cristo, este portal invoca 

o emblemático nascimento do Salvador, sendo concedido aos reis um local privilegiado 

no momento de adoração95. Esta estruturação iconográfica e a prefiguração das 

personagens levam-nos a encará-la segundo uma lógica retabular, sendo corroborada 

                                                 
94 Dias Pedro, Os portais Manuelinos…, pp. 147 e 171. Ver também Pereira, Paulo, (dir. de), História da 
Arte Portuguesa, 3 vols., Lisboa, Circulo de Leitores, 1995, pp. 115. 
95 Dias Pedro, Os portais Manuelinos…, p. 171 
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essa ideia pela organização compositiva de toda a estrutura, apresentando nas suas 

proporções uma idêntica disposição, na qual os volantes móveis se fecham sobre um 

painel central, justificando plenamente a sua inclusão no presente estudo. 

Abaixo das estátuas reais temos as imagens dos Quatro Evangelistas identificáveis 

pelos seus atributos. A meia altura dos dois butaréus surgem-nos seis figuras que têm 

suscitado algumas questões interpretativas mas sendo habitualmente descritos como seis 

Apóstolos, dos quais destacamos apenas S. Pedro e S. Paulo, os pilares da Igreja, 

também representados com os seus atributos. 

Na face exterior do portal encontramos ainda dois santos de veneração local e 

associados a uma recente mitologia nacional. Do lado esquerdo do portal vemos o 

Infante Santo, D. Fernando, ainda apresentando os seus grilhões e um bordão, e do lado 

oposto vemos S. Vicente trazendo na mão uma caravela. 

Tal como já anteriormente referimos, claramente podem ser vistos neste portal 

elementos pertencentes a diferentes discursos estilísticos, evidenciando soluções 

orientadas por mestres com diferentes formações artísticas. Enquanto os elementos 

estruturais de suporte ecoam típicos sintagmas de cariz gótico, próprios da formação do 

mestre biscainho encarregue de uma primeira fase construtiva, já o restante esquema 

compositivo, a estatuária e uma série de novos elementos decorativos anunciam uma 

nova gramática artística de vanguarda, “vertendo para a realidade portuguesa a sua 

versão da arte italiana”96. 

 

1.3 - Análise geométrica 

 

1.3.1 -Estrutura Interna 

 

Tal como anteriormente referimos, depois de analisada a fotografia visando o portal 

axial, cortámos a fotografia segundo processos digitais, obtendo um rectângulo no qual 

se insere o portal tendo em conta os seus limites extremos. Seguidamente, aplicámos 

sobre este rectângulo a Armadura NC, podendo ser vista na figura 17 o resultado da sua 

aplicação sobre o portal axial. 

Recordamos que de todas as linhas estruturantes que integram qualquer traçado 

regulador, o artista usará apenas as que lhe forem úteis e necessárias, como auxiliares da 

                                                 
96 Pereira, José Fernandes, Escultura Clássica, Dicionário de Escultura Portuguesa, Ed. Caminho, Lisboa, 
2005, pp. 244. 
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sua composição e na disposição dos seus mais variados elementos. Recordemos também 

que poderá ainda optar por projectar alguns dos pontos de intersecção das oblíquas no 

sentido de traçar linhas horizontais e verticais que usará, no todo ou em parte, com esse 

mesmo intuito. 

Tal como veremos, em todos os casos em estudo existirá sempre um grande número 

de segmentos verticais e horizontais, naturalmente associados às estruturas 

arquitectónicas, e neste caso concreto, à própria estrutura do portal. Na figura 18 

assinalamos os vários segmentos que poderão ter existido, eventualmente, como 

auxiliares da composição. 

Começando por referir as linhas verticais, vemos estarem assinalados, segundo uma 

disposição simétrica, os extremos dos colunelos mais exteriores e que demarcam o 

limite dos pés direitos97. Da mesma forma, no seu interior, outros tantos segmentos 

delineiam as marcações dos colunelos internos. No topo do portal, também as pilastras 

na divisão do nicho central onde é representada a Natividade, se encontram bem 

marcadas. Nos extremos laterais deste conjunto, os balaústres que suportam o 

coroamento dos nichos da Anunciação e da Epifania, têm uma marcação central 

relativamente aproximada, embora mais concordante à esquerda. São ainda de referir os 

encostos de volutas dos coroamentos destes mesmos nichos, cujo encontro se dá, 

também, em local bem assinalado por duas verticais. 

Quanto aos segmentos horizontais, sem que exista o mesmo necessário padrão de 

simetria, assinalamos os segmentos que parece terem servido como delineamento do 

colunelo mais exterior na marcação do arco mistilíneo, bem como a de alguns dos 

colunelos interiores. 

Na figura 19 identificámos o conjunto de linhas oblíquas que poderão ter sido usadas 

como auxiliares da composição na colocação e orientação das personagens, ou na 

ordenação das suas posturas. Começamos por salientar as linhas que partem do topo da 

estrutura, ao centro, unindo as figuras da Virgem Maria e de S. José, de alguma forma 

definindo a inclinação dos seus corpos, e em alinhamento com as mãos postas de D. 

Manuel e de D. Maria. Estas mesmas linhas orientam também a inclinação dos corpos 

dos reis, mais evidenciada pelas pregas das suas vestes. Seguidamente assinalamos a 

existência das linhas que partem das figuras reais em direcção ao escudo das armas de 

Portugal encimado pelo elmo e suportado pelos dois anjos. Ainda nas figuras dos reis, 

                                                 
97 Utilizando cruzamentos que se apresentam simétricos relativamente ao eixo vertical, central a toda a 
composição. 
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identificamos as linhas que unem as suas mãos postas com as figuras dos padroeiros 

que, atrás de si os apresentam, orientando também notavelmente as suas posturas. Ao 

alto, verifica-se a existência de duas linhas peculiares: à esquerda, a que estabelece a 

relação do Anúncio Angélico, e à direita, a do rei, “representante de toda a 

Humanidade” prestando a sua homenagem ao Redentor. Referimos também as duas 

linhas oblíquas demarcando a separação do presépio com o conjunto formado pelos 

anjos que seguram o escudo das armas de Portugal, mais abaixo. Devemos ainda 

salientar importantes intersecções, sobretudo onde se verifica a localização do Menino 

Jesus deitado sobre uma cesta improvisando o pequeno leito; mais abaixo, a localização 

do paquife; e ainda, embora de menor importância, a localização das duas quimeras 

pendentes da estrutura. 

No caso específico deste Portal, é muito importante salientar as considerações que 

fizemos sobre o rigor matemático no emprego do Método Geométrico. Tal como é 

possível ser verificado na imagem, existem um grande número de alterações e 

assimetrias na traça original do Portal, algumas delas devendo-se a posteriores 

intervenções, implicando uma menor adequação das linhas do traçado regulador à 

estrutura original, perfeitamente compreensível e em nada retirando à validade da 

presente análise. 

 

1.3.2 - Figuras Geométricas 

 

Nesta obra verificamos a existência de um número relativamente restrito de figuras 

geométricas, não possuindo todas a mesma importância no reforço da mensagem 

iconográfica, mas onde se estabelece um número notável de triangulações, assinaladas 

na figura 20. Referindo em primeiro lugar as figuras de maior preponderância, 

apontamos o triângulo que se forma partindo do ponto mediano do lado superior do 

marco em que se insere o portal, tendo como eixo de simetria o próprio eixo da 

composição, e delineando a composição da Santa Parentela. Neste mesmo seguimento é 

relevante assinalar que por acréscimo do gnómon98 deste triângulo, uma notável relação 

se estabelece enquadrando também, mais abaixo, os reis de Portugal, contribuindo 

enormemente, para a mensagem simbólica deste portal, como facilmente se depreende e 

                                                 
98 Entende-se por gnómon a figura geométrica que associada a uma primeira reproduzirá uma figura 
semelhante à original Cf. Casimiro, Luís, A Anunciação do Senhor – pg. 888, fig. 19. Ver também 
Hambidge, Jay, The Elements of Dynamic Simmetry, pp. 101-104. 
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teremos oportunidade de verificar. Em terceiro lugar, identificámos o triângulo usando o 

mesmo eixo de simetria, estabelecendo a trilogia entre D. Manuel, D. Maria e o escudo 

das armas de Portugal. Por fim, mas não de menor importância, assinalamos a 

triangulação que se estabelece ligando os três importantes episódios da Anunciação, 

Natividade, e Adoração dos Reis. A análise simbólica associada aos quatro triângulos 

assinalados será seguidamente verificada. Resta-nos referir a presença das duas 

circunferências no remate dos nichos dos santos padroeiros, muito embora eles não 

tragam significativos contributos para a mensagem global implícita. 

 

1.4 - A aplicação do modelo retabular chanterenesco 

 

No seguimento do nosso estudo aplicado ao reportório das outras obras retabulares de 

Chanterene em análise, verificámos aí existirem determinados pontos de concordância, 

parecendo-nos, então, estes aqui verificados um pouco “desfasados”. Quando, mais 

tarde, efectuámos a análise geométrica do retábulo da Lamentação no Mosteiro de S. 

Marcos, em Tentúgal99, verificámos que na ordenação geométrica assente no traçado 

regulador aí possivelmente empregue, os doadores se encontravam perfeitamente 

alinhados, numa idêntica, mas mais perfeita, triangulação em direcção ao altíssimo – as 

suas posturas estavam em correcto alinhamento e concordantes com as oblíquas do 

traçado geométrico. Como acima evidenciámos na nossa análise, não foi exactamente o 

que aqui encontrámos. 

Sabendo da controvérsia e das várias opiniões avançadas relativamente à altura 

original deste Portal, dos vários pareceres quanto à sua primitiva formulação, da sua 

adequação à implementação do coro-alto e das reformulações oitocentistas, segundo 

este mesmo Método Geométrico pusemos a possibilidade de tentar gizar aquela que 

poderia ter sido, supostamente, a sua topologia inicial100. 

Para tal, observando as cesuras entre os diversos blocos segundo os quais se organiza 

a estrutura do portal, e usando os meios computacionais aplicados a uma montagem 

fotográfica, tendo como pressuposto a mesma organização observada no retábulo de S. 
                                                 
99 O qual foi concebido, em todos os aspectos, numa tentativa de emulação da figura mecenática de D. 
Manuel e da simbólica presente neste Portal, onde as figuras dos doadores aí presentes perfilham de uma 
idêntica postura à das imagens dos reis aqui presentes. 
100 “Foi muito alterado este pórtico e não é possível reconstituir a sua traça original. Pela análise dos 
elementos construtivos, estão lá bem marcadas, pelo menos, três empreitadas (…)”, in Atanásio, Manuel 
Mendes, A arte do Manuelino: mecenas, influencias, espaço. Lisboa, Editorial Presença, 1984, p. 91-
95.Ver também Dias, Pedro, Os portais Manuelinos …, pp. 131 e 136. Ver ainda Moreira Rafael, A 
Arquitectura do Renascimento…, pp.254 e ss., e 264. 
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Marcos – pelo facto de aí existir uma idêntica figuração das personagens – adequámos a 

estrutura do portal, pelo que se tornou necessário ampliá-la em altura. Assim, foi-nos 

possível criar uma nova hipótese de trabalho, observando como pressupostos o actual 

“encurtamento” da altura do portal axial, bem como a tipologia de outros portais 

manuelinos tais como o portal sul deste mesmo mosteiro, o portal sul do Convento de 

Cristo, em Tomar, o portal da capela de S. Miguel, na Universidade de Coimbra, e o 

portal da Matriz da Golegã. O resultado da nossa reformulação pode ser visto na figura 

21. 

Esteve subjacente ao nosso estudo a preocupação de que as figuras dos reis se 

mantivessem no perfeito alinhamento das oblíquas que partiam do ponto mediano do 

lado superior do marco delimitador do Portal, integrando-se numa mais perfeita 

triangulação, em tudo idêntica à que encontrámos em S. Marcos. Para tal verificámos 

que teríamos de “aumentar” todo o traçado regulador, mantendo-o fixo na sua base, para 

que tais linhas se ajustassem e se tornassem “concordantes”. 

Depois de termos concebido o novo traçado, sendo este mais alongado na vertical, 

verificámos que toda a estrutura deveria ser também prolongada de forma a ocupar a 

nova área encontrada, mais elevada do que a existente. Procurámos então as zonas de 

cisão entre os blocos para, por aí, efectuarmos os nossos cortes na imagem, permitindo-

nos que toda a zona acima do arco mistilíneo, tomado partindo das laterais dos 

baldaquinos dos reis (que não fazem parte dos mesmo blocos de pedra) fosse elevada 

até serem encontrados os mesmos pontos de contacto verificados sobre o anterior 

traçado. Ou seja, assim, todo este grupo superior foi subido e ajustado a este mais 

recente traçado, mas cumprindo as equivalentes localizações nos cruzamentos das 

oblíquas, onde permaneceram concordantes o escudo das armas de Portugal e o Menino 

deitado sobre a cesta que o ampara. 

Perante estes novos dados e segundo uma nova e atenta observação, verificámos que a 

posição tão rebaixada da “abóbada esquartelada abatida” sobre o nicho central, sob a 

qual não se insere adequadamente a figura de S. José e que quase toca a cabeça da 

Virgem Maria, não seria consentânea com a altura dos coroamentos dos dois nichos 

adjacentes, mais elevados e desafogando a sua área interna, permitindo uma melhor 

leitura. Assim, e verificando que o Portal ainda não cumpria a altura total do novo 

traçado, mais uma vez procurando originais cesuras nos blocos de pedra, verificámos a 

existência de cortes nas pilastras que organizam o nicho central da Natividade. Como 

tal, tomámos todo o corpo da abóbada esquartelada incluindo os segmentos das pilastras 
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acima da cesura, levantando-a até à altura permitida pelo novo traçado e obtendo a 

composição mostrada comparativamente na figura 22. 

Tomando os topos das pilastras nas quais assenta o arco actual, executámos o 

delineamento do suposto arco, traçado a negro na figura, e terminando à altura 

permitida pelo novo traçado geométrico, rematando a estrutura de forma idêntica à que 

persiste na actualidade. 

Verificámos que nos portais manuelinos – e do gótico, na generalidade – existe 

sempre uma profusão ornamental que preenche por inteiro a área de implementação no 

qual se insere o portal. Verificámos igualmente que, no portal sul, a altura dos 

baldaquinos é sensivelmente superior ao espaço reservado ao das figuras representadas. 

Assim, e verificando que também nos baldaquinos deste portal não existia união entre 

os diferentes blocos de pedra na separação entre a coroa e a cúpula respectivas, e sem 

que estes apresentassem uma perfeita adequação formal entre si e ao espaço 

recentemente proposto, decidimos elevá-los à altura (média) em que se aproximassem, 

no seu topo, ao novo arco aí projectado, preenchendo o espaço que considerámos, 

inadequadamente, vazio. 

Mais uma vez referimos que esta hipótese de estudo, baseada no Método Geométrico, 

nos foi sugerida por apreciação e constante comparação deste mesmo traçado 

geométrico, aplicado e sempre operante nas restantes obras retabulares de Chanterene. 

Assim, de acordo com as novas alterações, passamos a efectuar uma nova análise 

geométrica. 

 

1.4.1 - Estrutura Interna (proposta) 

 

Embora neste caso específico tenhamos partido de um de pressuposto de análise 

inverso101, voltámos a aplicar vários dos métodos de divisão interna aplicados à nova 

figura geométrica em que se inscreve o portal, sempre com o intuito de verificarmos se 

poderíamos encontrar um outro traçado orientador. No entanto, verificámos não ter 

estado subjacente à construção desta estrutura qualquer pressuposto formulador com 

origem na construção geométrica do quadrado (ver  Quadro A no anexo deste estudo). 

                                                 
101 Ou seja, dado um determinado traçado regulador que encontrámos operante em exemplos análogos das 
obras retabulares de Chanterene, quando aplicado sobre este portal, modificámos a estrutura original do 
portal para que se adequasse a esse mesmo traçado. 
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Relativamente às linhas verticais e horizontais, pode ser verificado na figura 23 que se 

mantêm as mesmas concordâncias. Seguidamente identificámos as novas concordâncias 

do traçado e da estrutura por nós propostos, referindo apenas o novo e mais correcto 

alinhamento das figuras régias com as linhas que, de igual forma, estruturam as figuras 

da Santa Parentela. Por fim, referimos as linhas que partem dos dois santos patronos e 

que se encontram sobre o campo do escudo das armas de Portugal. 

 

1.4.2 - Figuras Geométricas (proposta) 

 

Neste caso continuamos a verificar o mesmo número de figuras geométricas, mas 

onde as novas triangulações são estabelecidas de forma um pouco diferente (fig. 24). 

Assim, mantém-se inalterável a triangulação que se estabelece no coroamento da 

estrutura e enquadrando os três momentos da Encarnação, bem como a triangulação 

que ordena a composição da Sagrada Família, mas cujo gnómon e o novo triangulo 

semelhante assim resultante, melhor delineiam a postura dos reis. Por fim e mais 

relevante, uma nova relação se estabelece com a triangulação proporcionada pelo 

escudo das armas de Portugal e os santos padroeiros, conferindo também uma nova 

leitura simbólica. 

 

 

1.5 – Estratégias de significação 

 

Tal como nos foi possível averiguar, o portal apresenta uma métrica de divisão 

horizontal idêntica à que encontramos nas comuns estruturas retabulares em voga em 

toda a península, como se de um tríptico se tratasse, e cujos volantes móveis se fecham 

sobre o painel central. De acordo com o traçado geométrico empregue, podemos 

observar o quão próximo se encontram as divisões horizontais da armadura NC sobre os 

colunelos exteriores do vão (fig. 22). Assim, encontramos também delimitadas as três 

diferentes áreas deste “portal-retábulo”, correspondendo as duas laterais aos volantes 

móveis, e toda a área entre ambos correspondendo ao painel central. Corroborando esta 

mesma ideia e cumprindo a habitual tipologia, os reis e os respectivos santos patronos 

são representados nestas mesmas áreas laterais, e todo o espaço central – o vão de 

entrada para a igreja e todo o grupo escultórico no seu coroamento – constituindo-se 
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como uma entrada para o espaço do Sagrado, ele próprio pretendendo igualar o Império 

Celestial sobre a esfera terrestre. 

Desta forma, dada a posição que as figurações de D. Manuel e D. Maria tomam na 

composição (nos vértices inferiores do triangulo acutângulo originado no extremo 

superior do portal e alinhando-se pelas figuras parentais da Natividade), também devido 

às suas dimensões e ao carácter natural das representações, as figuras régias 

apresentam-se como uma emulação das figuras de S. José e da Virgem Maria adorando 

e velando o Deus Menino, assumindo-se, simultaneamente, como guardiães do templo. 

 O paquife com o escudo das armas de Portugal e símbolo do reino, nesta organização 

compositiva servindo de suporte à Natividade, simboliza Portugal, país teóforo 

[portador de Deus], como veículo de cristianização do mundo, e tomando S. Jerónimo e 

S. João Baptista (nos vértices inferiores da triangulação assim formada) como zelosos 

protectores e vigilantes intercessores. 

 Os monarcas, assim designados por Deus para esta excelsa missão, orientando o seu 

intrépido povo na conquista do mais vasto e excelso império até então conhecido e 

ainda em plena expansão, através da representação da Adoração dos Magos, assumem-

se, igualmente, os reis do mundo venerando o Menino. 

Observamos neste conjunto a predominância das três figuras triangulares, elas 

mesmas constituídas por três vértices, três arestas e três ângulos. Três, é o número que 

exprime a ordem espiritual e intelectual em Deus, no homem, e no cosmos. Neste 

último, ele simboliza a união do Céu com a Terra como resultado da união de um com 

dois. No universo cristão, três é o número que exprime a ordem espiritual e intelectual 

em Deus, a perfeição da Unidade Divina, sendo Um em três Pessoas, e assumindo-se 

como símbolo da Santíssima Trindade102. Neste portal, também esta representação 

tripartida toma lugar segundo a triangulação estabelecida: Deus uno ao alto, de onde 

emana a correspondência na dupla configuração terrena. 

É bem patente a importância e toda a atenção dada a este portal, o empenho na sua 

elaboração e na concepção do seu programa iconográfico. Uma vez que a porta toma 

uma importante simbologia no contexto do templo, assumindo-se como lugar de 

passagem e ocupando um lugar primordial no rito iniciático, ela marca a separação entre 

o mundo profano e o lugar sagrado; a porta aberta para o Além, a entrada para a Casa de 

Deus. “A sacralidade da passagem e da porta assume todo o seu valor quando se trata do 

                                                 
102 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos. Lisboa, Editorial Teorema, 1994., pp. 
654 - 657. 
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templo, razão pela qual se colocavam à entrada dos edifícios sagrados «guardas do 

limiar» (…) personagens semidivinas ou mesmo divinas”, elevando substancialmente a 

simbólica assim conferida à figura dos monarcas103. 

 

 

2 - As edículas do claustro do Silencio no mosteiro de Santa Cruz de 

Coimbra 
 

2.1 – Contextualização 

 

Findado o portal axial da igreja de Santa Maria de Belém, sabemos que, mais tarde, 

mestre Nicolau foi encarregue de nova empreitada real, desta vez relacionada com a 

reestruturação do mosteiro crúzio na cidade do Mondego, no âmbito da profunda 

reforma que toda a ordem vinha sofrendo e da qual, logo depois, será também 

encarregue o erudito hieronimita de formação académica em Lovaina, Frei Brás de 

Braga (ou Barros)104. 

É neste contexto que, a partir de 1518, veremos mestre Nicolau laborando em nova 

parceria com Diogo de Castilho na execução de novos e mais condignos túmulos reais 

que aqui tomavam lugar. Gizada a estrutura tumular pelo mestre biscainho, são da 

autoria de Chanterene os admiráveis jacentes de D. Afonso Henriques e de seu filho D. 

Sancho I, obras que por serem “tão naturaees” desde logo enorme fama lhe granjeou. 

Posteriormente, em idêntica parceria, ambos viriam a conceber o portal da igreja do 

mosteiro para o qual o mestre francês executou um importante conjunto escultórico105. 

Ainda para esta igreja Nicolau Chanterene terá sido incumbido de uma outra notável 

obra de excepção, onde, de novo, afirmaria a sua elevadíssima qualidade artística e 

erudição na citação dos mais variados sintagmas de cariz clássico, esculpindo o 

                                                 
103 Cf. Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, p. 77-78. 
104 Markl, Dagoberto, Pereira, Fernando António Baptista, História da Arte em Portugal – Vol. VI, O 
Renascimento,  Lisboa, Alfa, 1986, pp, 62-74. Ver também Moreira, Rafael, “Arquitectura: Renascimento 
e Classicismo”, in Pereira, Paulo, (dir. de), História da Arte Portuguesa, 3 vols., Lisboa, Circulo de 
Leitores, 1995, vol. II, pp. 343-344. Ver ainda Pereira, Fernando António Baptista, História da arte 
Portuguesa: época moderna, 1500-1800,  Lisboa, Universidade Aberta, 1992, pp. 111-112. Ver também 
Pereira, Fernando António Baptista, Nicolau Chanterene, Dicionário de Escultura Portuguesa, Ed. 
Caminho, Lisboa, 2005, pp. 140-147 
105 Doze apóstolos e quatro Doutores da Igreja, e talvez ainda um relevo de Deus Pai. Cf. Grilo, 
Fernando, Nicolau Chanterene…, p.479. 
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magnífico púlpito lavrado ao romano e já inteiramente renascentista, peça que 

largamente terá contribuído para expandir e consolidar a sua reputação. 

Estando o mosteiro carecido de profundas remodelações, no lugar do preexistente 

claustro românico foi erigido um outro de cariz manuelino, traçado por Marcos Pires, 

iniciado em 1517 e finalizado logo no início do seguinte decénio. Certamente com o 

intuito de conferir maior sumptuosidade a este local privilegiado do mosteiro e, 

simultaneamente, cumprindo uma função bem específica na orgânica devocional e 

reflexiva a que se destinavam os claustros dos cenóbios, mestre Nicolau virá a conceber 

quatro admiráveis relevos retratando alguns dos momentos fulcrais pertencentes à 

Paixão de Cristo. 

Relativamente à sua execução, devemos sempre relacionar estes relevos com a 

conclusão das obras do claustro, em 1521, e a data de finalização do púlpito, por volta 

de 1522106, o momento em que o mestre se encontraria já mais disponível, e em que já 

seria possível averiguar as condições da disposição dos relevos no claustro. 

Na ausência de qualquer documentação comprovativa que possa estipular autoria ou 

datas de execução, e embora estes relevos tenham já sido atribuídos a outros autores 

decorrendo de erróneos textos antigos, depois de Paul Vitry e Virgílio Correia terem 

afirmado a sua convicção na atribuição destas obras a Chanterene, a generalidade dos 

autores têm igualmente seguido esta opinião107. Também já António Nogueira 

Gonçalves reconhecia o notável cunho do mestre francês presente em todos os relevos, 

muito embora os considerasse resultado da sua “companha”, devido a uma objectiva 

diferença de qualidade plástica entre as várias figuras. 

Mais recentemente, Fernando Grilo assevera-nos que tais diferenças de qualidade se 

devem a um vasto reportório de fontes imagéticas a que terá recorrido mestre Nicolau, 

resultando antes de algumas dificuldades em passar à pedra algumas destas imagens, 

“nomeadamente na sugestão de escorços que colocaram dificuldades de transposição da 

figura humana” 108. O autor chega mesmo a filiar a “Idea compositiva” destes relevos 

nos do retábulo da Catedral de Burgos, da autoria de Filipe Vigarny, embora conteste a 

posição de Pedro Dias que afirma a inteira aproximação estética de Chanterene à obra 

                                                 
106 Apesar da recente descoberta de uma cartela cronografada com a data de 1521. Cf. Grilo, Fernando, 
Nicolau Chanteren…, p. 439. 
107 Cf. Vitry, Paul, “Esais sur L´oevre dês Sculpteurs Français au Portugal”, Bulletin dês Etudes 
Portugais, Coimbra, 1932, nº 1-2, pp. 18. Ver também Correia, Virgílio, A arte do Séc. XVI, Coimbra, 
1933, Obras II, Estudos de História da Arte. Arquitectura, Actas Universitatis Conimbrigencis, Coimbra, 
1949.  
108 Grilo, Fernando, Nicolau Chanteren…, p.494-495 
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do mestre borgonhês. Na sua opinião, coloca ambos os mestres num idêntico patamar, 

seja pela “organização perspética”, pela inclusão de elementos arquitectónicos, na 

procura de movimento patente na mobilidade das figuras humanas e na constante 

adequação dos relevos às representações do quotidiano, embora considerando que 

Chanterene se revela mais dramático, “tecnicamente superior e com um grau de 

inventiva e de concretização plástica sem paralelo na obra do borgonhês” 109. Encara 

mesmo a formação de Chanterene como mais apurada, com maior sensibilidade e 

informação mais precisa quanto às formas do Renascimento. Para este autor, estes 

relevos constituem um enorme desafio e uma óptima oportunidade de Chanterene exibir 

a sua mestria na concepção destes “quadros escultóricos” na difícil técnica do 

stiacciato. Esta realização pictórica em relevo, passo decisivo para a evolução da 

escultura do Renascimento, linguagem “poética e estética” recentemente dada a 

conhecer por Donatello ou Settignano, somente poderia ter sido adquirida em 

determinados contextos oficinais, e composta de várias aprendizagens ao nível do 

trabalho da pedra para a gradação dos volumes na sugestão tridimensional, bem como 

de várias técnicas de organização e representação tais como a perspectiva.  

Para melhor conhecimento destes relevos, é de enorme importância uma descrição de 

D. Francisco de Mendenha em 1541110, enaltecendo as suas características plásticas e o 

seu efeito empático, didáctico e devocional, suscitando piedade e comoção nos frades 

que diariamente se viam confrontados com o exemplar altruísmo de Cristo, ali 

magnificamente representado. Revela-nos o importante texto que os relevos 

apresentavam uma notável policromia, onde “san os pilares de balaustro revestidos de 

algus triuphos co guardapoos recursados, laurados de lindos artesões, as figuras de 

meyo relevo & todo tocado douro que alevanta & faz muito sair esta obra”. O texto que 

na íntegra aqui não expomos, para além de nos dar a conhecer a enorme carga dramática 

com que foram recebidas tais obras, dá-nos ainda a conhecer as originais características 

plásticas do retábulo numa descrição relativamente pormenorizada de cada peça. 

Tal como já anteriormente referimos, estes relevos foram projectados para os ânditos 

do claustro deste mosteiro que vinha sofrendo uma profunda reforma, ao qual se 

pretendia devolver os originais sentimentos de piedade, despojamento e ascetismo. 

                                                 
109 Grilo, Fernando, Nicolau Chanteren…, p.503-505 
110 Francisco de Mendenha, “Descriçam e debuxo do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra”, Boletim da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra, 1957, edição fac-similar com introdução de I. S. Révah, citado 
por Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp 496 – 497. 
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Longe de ser um espaço de socialização, muito embora cumprisse um papel 

fundamental na orgânica funcional da comunidade, o claustro dos mosteiros era 

sobretudo um local dedicado à introspecção, à meditação e à reflexão. Ainda que estes 

momentos pudessem ser, na generalidade das vezes, e ao longo de todo o dia, de 

carácter individual, existiam ainda variadas ocasiões dedicadas à oração conjunta. 

Assim, este era também o local privilegiado e dedicado às procissões e às recitações dos 

Rosários ou dos Saltérios de Maria – as cerca de cento e cinquenta orações que 

percorriam os principais aspectos da obra da Redenção111, desde o anúncio do Anjo a 

Maria, até à morte da Virgem e ao Juízo Final – havendo ainda um momento especial de 

meditação dedicado aos dolorosos mistérios da Paixão do Senhor. 

Tal como era hábito nessa época, para que existisse o cumprimento iconográfico das 

imagens, certamente se deu aqui também um acompanhamento do mestre por algum 

ideólogo da ordem. Embora o referencial primordial fossem as escrituras, era também 

comum a recorrência às várias fontes imagéticas, devendo ser posta a hipótese de muitas 

poderem fazer parte do espólio do mosteiro, ou pertencerem a uma colecção de imagens 

avulsas, ou constando em publicações que o mestre francês certamente possuiria. 

Em tudo orientado por uma encomenda muito objectiva mas sempre gozando de uma 

certa liberdade criativa que lhe permitisse perseguir os seus intentos estéticos e 

artísticos, mestre Nicolau ter-se-á visto impelido a escolher quatro momentos 

particularmente emblemáticos e imbuídos de emoção devocional, com uma específica e 

orientada função didáctica de veneração e ascese, daí resultando uma sintética escolha 

recaindo sobre O Ecce Homo, O Caminho do Calvário, A Crucifixão, e A Lamentação 

de Cristo Morto, quatro passos de um dos mais consternados e dramáticos momentos do 

universo cristológico. 

O avançado estado de degradação provocado pela erosão a que muito sensível é esta 

pedra de Ançã, levou a que, durante o primeiro quartel do séc. XX, o relevo da 

Crucificação tivesse sido definitivamente entaipado. Também a este propósito, 

Fernando Grilo observa que durante as obras de conservação e restauro, levadas a cabo 

em 1944-45 pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a 

desmontagem e recolocação dos relevos terá levado à perca e supressão de um friso 

acima da arquitrave nas edículas do Ecce Homo e da Deposição, mas ainda presente no 

Caminho do Calvário112. Baseando-se no global efeito harmónico deste último relevo, o 

                                                 
111 Os quinze mistérios (cinco gozosos, cinco dolorosos, e cinco gloriosos) multiplicados por dez orações. 
112 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp 493. 
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autor pressupõe a existência original de idêntico friso em todos os relevos, alegando o 

perfeito remate frontal que este faz com a abóbada de canhão transversal que serve de 

enquadramento arquitectónico a cada cena. Considerando o autor que todas as edículas 

teriam idênticas dimensões e cumpririam idêntica tipologia como partes integrantes de 

um todo, estando todas elas encostadas, no topo, às nervuras das abóbadas originais do 

edifício, tais circunstâncias o levam a crer que, hoje, elas difiram na sua original 

colocação em altura, conduzindo a uma errónea leitura perspética destes relevos, assim, 

adulterados. 

Sem quaisquer precedentes na obra do imaginário régio, ou mesmo em qualquer outra 

obra em território nacional onde então tivesse sido empregue esta técnica de baixo-

relevo ou sequer tivessem sido explorados o movimento e/ou a emoção, numa constante 

tentativa de superação de si mesmo e sem nunca se permitir a apenas “decalcar” 

soluções ou fórmulas por outros conseguidas, Nicolau Chanterene fundamentar-se-á 

numa série de antecedentes e pressupostos estéticos e artísticos, mas concebendo e 

gerando novas soluções plásticas e compositivas nestas obras de excepção. 

 

2.2 - Análise plástica e iconográfica 

 

2.2.1 - As estruturas retabulares 

 
Na disposição deste ciclo da Paixão mestre Nicolau organizou individualmente cada 

um dos quatro passos, mas permitindo e induzindo a continuidade narrativa conducente 

à celebração do todo. Com este intuito, o imaginário concebe uma estrutura 

arquitectónica, em todos os casos cumprindo idêntica tipologia, aludindo a um pequeno 

palco simulando profundidade tridimensional através de um artificioso jogo perspético, 

constituindo o local onde se desenrola cada uma das acções (fig.25). Cada uma destas 

“bocas de cena” aparenta rasgar-se e recuar para lá do pano de parede em que foi 

implementada, insinuando-se como uma janela privilegiada sobre a Istória. Esta 

“abertura” simulada é limitada lateralmente por duas pilastras lisas às quais se adossam 

finas colunas balaústre que apresentam tipologias variáveis entre edículas, das quais se 

destaca uma entáse pronunciada e a habitual decoração, também variável, de festões e 

laçaria. O topo é rematado por uma delgada arquitrave, sendo todo o conjunto suportado 

                                                                                                                                               
Ver também, Arquivo da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Processo de Santa Cruz 
de Coimbra, Ofício nº 460, pastas 494 e 491. 
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por magníficas mísulas notavelmente ornadas por finos enrolamentos de motivos 

antropomórficos e vegetalistas muito ao gosto renascentista, “obras trabalhadas à flor da 

pedra, com uma técnica irrepreensível e uma desusada elegância”113. O interior destes 

proscénios pretende simular um espaço coberto pela secção transversal de uma abóbada 

de berço corrido lançada em perspectiva, apenas apoiada lateralmente nas colunas 

balaústre adossadas, deste modo constituindo a boca de cena e enquadramento onde se 

desenrola a acção. 

Em alguns casos é notória a deformação perspética dos flancos destas estruturas, 

sobretudo ao nível das arquitraves e das colunas balaústre, mais evidente no Ecce Homo 

e completamente ausente no Caminho do Calvário (fig.26). Tal característica, que 

consideramos uma marca tangível e paradigmática do génio chanterenesco, será de novo 

identificável, mais tarde, no retábulo de S. Pedro, no retábulo da Pena, e na pequena 

edícula dos condes de Sortelha. 

Constituindo um exemplo de excepção em todo o conjunto, a edícula representando o 

Caminho do Calvário apresenta no topo de toda a estrutura um magnífico friso 

repercutindo os três nervos na separação dos tramos da abóbada abaixo delimitada, 

ostentando também uma magnífica decoração em tudo idêntica às das mísulas. Sobre 

este friso foi lançada uma cornija que, até muito recentemente, recebia uma decoração 

de ornato vegetalista com um medalhão ao centro enquadrando um busto feminino, mas 

que, aquando da nossa investigação, havia já sido removida. Os outros dois conjuntos 

mantêm ainda alguns elementos decorativos também acima da arquitrave, mas já muito 

mutilados e de difícil identificação, assemelhando-se a pequenos frontões, que no caso 

da Lamentação seria originado por um encosto de volutas. 

Nos relevos decorativos destas mísulas, mestre Nicolau lavra magníficos motivos de 

grande delicadeza e erudição, onde podemos ver grifos afrontando-se e segurando 

grinaldas na ponta dos bicos, ambíguas figuras antropomórficas metamorfoseando-se 

em enrolamentos vegetalistas que de novo se transformam em formidáveis dragões, 

todos aludindo ao universo fantástico e mitológico dos grutescos. Também a 

proliferação de putti, escudos e cartelas, nos remetem para um discurso decorativo 

fortemente alicerçado numa gramática muito ao gosto italianizante. 

As cenas retratadas foram concebidas numa magnífica conjugação de altos-relevos 

das figuras principais, completados nos fundos com parergia em stiacciato, a técnica do 

                                                 
113 Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, p.105. 
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“relevo esmagado” que lavra a pedra em suaves gradações de volumes tornando-se 

progressivamente mais subtis com a profundidade114. Mantendo algumas características 

das concepções picturais, de forma idêntica estes “quadros escultóricos” exploram os 

subtis jogos de diminuição modular para sugestão tridimensional da profundidade, mas 

aqui evidenciadas por modelações volumétrica em notáveis jogos de luz e sombra115. 

Anunciando as exímias qualidades escultóricas de Chanterene, e uma notável percepção 

da organização dos esquemas da organização compositiva, em primeiro plano 

encontramos as personagens principais mais destacadas em módulo e volumetria, e em 

planos sequentes as personagens secundárias seguidas dos elementos cenográficos. 

Estes últimos, quase sempre prefiguram representações de edifícios arquitectónicos que, 

dadas as sua características topológicas, permitem estabelecer no espaço de 

representação uma relação espacial privilegiada na ordenação e disposição de todos os 

outros elementos, e assim, constantemente estabelecendo-se como elementos 

estruturantes de toda a composição.  

 

2.2.2 - Ecce Homo 

 

Saindo da sala do Capítulo para a direita e daí percorrendo contínua e ciclicamente os 

ânditos do claustro – que, desta forma, se sucedem no sentido anti-horário – 

encontramos a disposição destes quatro passos, cada qual numa parede fundeira, 

organizados segundo a sua ordem cronológica. Assim, em primeiro lugar deparamo-nos 

com o episódio no qual Cristo è apresentado ao povo por Pilatos para que se decida da 

sua sorte. 

Desde há muito são conhecidas as semelhanças compositivas deste relevo com 

idêntica representação na Grande Paixão de Dürer e na qual estão fundamentadas as 

suas influências116, tendo sido enaltecido o carácter inovador do imaginário francês pela 

adaptação que faz dessa organização de personagens a uma arquitectura de cariz mais 

erudito e de gosto eminentemente renascentista (figs. 27, e 28). Mais recentemente se 

assevera a inadequada projecção perspética das estruturas arquitectónicas utilizadas, 
                                                 
114 Sobre as parergia ver E. H. Gombrich, «The Renaissance Theory of Art and the Rise of Landscape» in 
Norm and Form, Oxford, Phaidon Press, 1985, 4 ª ed., pp. 107-121. Ver também Baptista Pereira, 
Fernando António, A Queda de Ícaro de Pieter Brueghel: «A Queda de Ícaro de Pieter Brueghel o Velho: 
estratégias de significação de um tema horaciano» in Estudos de Arte e História. Homenagem a Artur 
Nobre de Gusmão, Lisboa, Univ. Nova, 1995, pp. 401-410. 
115 Moreira, Rafael, A Arquitectura do Renascimento…, p.314-315. 
116 Santos, Reinaldo dos, A escultura em Portugal – Séc.XII - XVIII, Lisboa, Academia Nacional de Belas 
Artes, 1948-50,Vol II, pp. 59 



 67

também filiadas numa outra gravura de Dürer, desta feita a Apresentação no Templo 

pertencente ao ciclo da Vida da Virgem117, onde são já bem patentes vários elementos 

de acentuado cariz italianizante, como sejam os arcos de volta perfeita (fig.29). Ainda 

para os restantes relevos as proximidades compositivas e plásticas com idênticas 

representações de Dürer têm sido também referidas, uma vez que, certamente, o 

imaginário francês teria conhecimento de uma importante parte da obra gravada do 

mestre alemão. Por outro lado, não deverá ser esquecida a importância da vasta obra 

pictórica já existente em território nacional, tanto em Lisboa como em Coimbra, 

pertencente a variadíssimos mestres de grande nomeada, entre os quais Quentin Metsys, 

da qual mestre Nicolau, certamente, teria tomado conhecimento e daí poder ter retirado 

inspiração. No entanto, é possível concluir que Nicolau Chanterene não se terá limitado 

a usar as fontes de um modo passivo, como simples copista, pelo contrário, teve sempre 

uma atitude crítica, construtiva e inovadora, relativamente às fontes que utilizou. 

Evidenciando um conhecimento esclarecido e culto através da citação e aplicação 

quase directa dos sistemas compositivos de um dos mais conceituados artistas coevos118 

e, simultaneamente, mostrando-se conhecedor de novos modelos arquitectónicos e de 

sintagmas visuais de um mais recente e erudito discurso clássico, sempre impelido pelo 

seu efervescente génio artístico, mestre Nicolau fornece novos contributos criativos na 

justaposição de modelos que lhe são mais aprazíveis. 

Neste relevo, sobressaindo a incongruência perspética sem ponto de fuga concordante, 

assistimos a uma intuitiva mas ainda inconsistente tentativa de conquista da 

representação mensurada e ordenada do espaço em profundidade, que explicitamente 

patenteia o desconhecimento da geometria e dos sistemas de representação que lhe são 

inerentes. Tal como já havia intuído Fernando Grilo, terá sido a tentativa de conciliação 

de dois sistemas compositivos diferentes sem a articulação de um programa perspectivo 

regulador que levaram a esta aglutinação desconexa e discordante119. 

Neste relevo podemos observar dois grupos de personagens distintos, ocupando 

também distintos espaços criados e marcados pelas estruturas arquitectónicas, 

concebidas em dois blocos separados, e dos quais é visível a união vertical ao centro. À 

esquerda da composição, num ambíguo espaço coberto a partir do qual se abrem duas 

galerias e ao qual se acede por uma pequena escadaria, vemos o grupo constituído por 

                                                 
117 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 519 e ss. 
118 Pereira, José Fernandes, A Cultura Artística Portuguesa (sistema clássico), Lisboa (s.n.), 1999 
119Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 527. 
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Cristo trazido por um algoz e apresentado ao povo por Pilatos. Central a este grupo, 

seguido pelo verdugo, Cristo surge de uma galeria que se abre, pretensamente, atrás de 

si e para a esquerda, desembocando neste pequeno átrio que se abre ao exterior. O algoz 

abre ligeiramente o manto de Cristo, mostrando-O ao povo supliciado e de mãos presas. 

Mais à direita, num pequeno balcão ligeiramente mais elevado, devidamente apartado e 

em evidência, vemos Pilatos apoiado frontalmente numa almofada sobre um varandim, 

com o rosto virado para Cristo e os braços esticados de mãos abertas, num gesto de 

anuência. Este espaço onde se encontra o dignitário, terminando neste pequeno balcão 

encimado por um arco de volta perfeita, simula uma galeria coberta por uma abóbada de 

caixotões desenvolver-se em profundidade, desembocando num mais intricado espaço 

dificilmente discernível e no qual, ao fundo, é descrita outra arcaria. 

O segundo grupo, à direita, é constrito a um espaço contíguo a este outro, também ele 

algo incongruente e ambíguo sobretudo no que respeita à articulação com o espaço 

anteriormente descrito. Simulando um pátio já no interior do palácio de Pilatos, criado 

pela marcação vertical de um pilar sustentando um grande arco abatido que 

identificamos como o pórtico de entrada, sugere um espaço térreo anterior à escadaria 

de acesso ao edifício. A multidão atropela-se em tumulto tentando entrar pelo pórtico, 

destacando-se em primeiro lugar e já no interior, um algoz comportando cordas, 

martelos e outras ferramentas, já adiantando-se como que impelido a conduzir Cristo ao 

Golgota. Logo atrás vemos um obeso mercador vociferante, facilmente identificado pela 

sua rica e avolumada indumentária, evidenciando-se a pesada bolsa de dinheiro presa à 

cintura. Mais a trás, um soldado magnificamente ataviado mantêm-se atento ao tumulto, 

imponente e com segurança impondo calma à multidão esbracejante, uma mão já no 

punho da espada e a outra sustendo a alabarda. 

O povo, em tropel e desalinho, amontoa-se à entrada do pórtico com o intuito de o 

transpor e presenciar a cena, descendo de um plano mais elevado para o interior, mais 

abaixo. Os rostos, as expressões, os gestos e as vestimentas – muitas delas preceituando 

os figurinos cortesãos da época – todos foram concebidos com enorme esmero e com o 

propósito da individualização de cada personagem. De um modo geral, nesta 

representação mestre Nicolau ter-se-á esforçado por conseguir uma diferenciação entre 

personagens sem os deixar diluir num anonimato generalizado desta amálgama de 

personagens, para tal socorrendo-se de vincadas expressões, roupagens bem distintas, 

particularidade nos gestos e nas posturas. É possível sentir a enorme atenção posta na 

concepção geral de cada figura, nos pequenos detalhes das expressões, dos 
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panejamentos, ou na modelação das estruturas arquitectónicos apresentando elas 

mesmas relevos decorativos, criando uma superfície de notáveis jogos de contrastes de 

luz e sombra. 

Assim como em outras obras de Chanterene que estudaremos posteriormente, logo 

nestes relevos assistimos a uma bem conseguida tentativa de alargamento do espaço de 

representação induzindo continuidade narrativa. Para tal, mestre Nicolau abre pequenas 

reentrâncias escorçadas nas laterais que se projectam em profundidade, das quais faz 

surgir novas personagens secundárias complementares à composição. Desta forma, não 

só provoca um extravasamento da acção que aparenta continuar para além dos limites 

físicos impostos pela estrutura, como, simultaneamente, suscita no espectador um 

análogo sentimento de participação na observação da cena. Em alguns casos, segundo 

uma posição de observação frontal, não é possível apercebermo-nos de tais artifícios e 

observar por inteiro as personagens que aí se encontram representadas, sendo apenas 

observável a partir de uma tomada de vista segundo um ângulo mais rasante à 

composição. 

Também neste relevo, para além da galeria que, à esquerda, simula continuidade 

espacial atrás de Cristo, à direita, mestre Nicolau faz a introdução de um outro portal 

num arco de volta perfeita, simulando a divisória para um novo espaço contíguo do qual 

emergem novas personagens – meros espectadores que, tal como nós, se aproximam por 

uma abertura com o intuito de melhor presenciar a cena – num adequado escorço 

evidenciando a redução modular em simulação do afastamento. 

Lateralmente, devidamente representadas na sua redução modular simulando 

afastamento e profundidade, por cima de cada uma das estruturas arquitectónicas que 

delineiam o espaço da acção, podem ser vistas várias galerias com arcadas simulando 

loggiæ, numa afirmação da predilecção do imaginário por este motivo 

Se em alguns escorços foi conseguido um bom efeito ilusionista na aplicação de uma 

correcta projecção correspondente a uma tomada de vista não perpendicular ao plano 

vertical de representação, já outros casos demonstram uma menor aptidão na passagem 

à pedra de elementos em posturas mais complexas, do qual é exemplo a criança que 

sobe os degraus da escadaria numa deficiente representação da torção corporal que, 

assim, se evidencia discordante (embora este seja um dos elementos que nos permita a 

identificação com o original de Dürer, tal como pode ser observado nas figs.28 e 29). 

Noutros casos, também a ausência de euritmia nos corpos, com braços demasiado 

compridos ou em desajeitadas articulações, contribui para um certo desconforto visual 
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na percepção de toda a composição. Terão sido certamente estes detalhes que sugeriram 

a Nogueira Gonçalves a execução destes relevos por parte de uma oficina dirigida por 

mestre Nicolau e da qual participariam diferentes oficiais com evidentes diferenças das 

competências plásticas e artísticas. 

 

2.2.3 - O Caminho do Calvário 

 

Sendo o relevo no qual foi empregue maior profundidade, é nele que encontramos 

menor volumetria dos altos-relevos em primeiro plano, quase sempre encostados e 

indistintos dos fundos em stiacciato que, também, contrariamente às outras três 

representações, encontram aqui maior espessura (fig.25). 

Destacado ao centro e em primeiro plano, algo isolado e apartado das outras figuras, 

contribuindo, assim, para a intensificação deste tormentoso momento, vemos Cristo 

alquebrado sob o enorme peso que carrega, quase desfalecendo. À Sua volta, em 

enorme agitação, uma grande profusão de personagens dá corpo a toda a cena num 

avolumado tumulto. Quase indiferenciadas neste alvoroço e perfeitamente misturadas 

entre si, por um lado algumas personagens acompanham a agonia do Salvador, 

condoídas e consternadas, impotentes perante o outro grupo constituído por algozes que 

o açoitam e outros do gentio que, esbracejando, vociferam impropérios. À direita 

podemos observar a acção piedosa de Verónica que, ajoelhada, estende o lençol para 

limpar o rosto a Cristo. À esquerda, Simão de Cirene auxilia Cristo a suportar o peso da 

cruz que vemos singularmente representada segundo uma forma menos canónica. 

É notório o esmerado tratamento da figura humana no que concerne às expressões 

faciais em rostos expressivos espelhando a dor, a agonia, o sofrimento, ou a ira, por 

entre uma multidão relativamente indistinta Neste relevo, mestre Nicolau ter-se-á 

esforçado sobretudo por exprimir o caos, o movimento e a agitação, bem patente no 

desalinho e perpendicularidade dos piques, das lanças, das alabardas e dos braços 

levantados. Ainda assim, em casos tão particulares como o da Virgem Maria ou de 

Verónica, foi possível expressar o sentimento próximo da dor e do sofrimento em 

expressões e posturas de notável qualidade plástica e compositiva. Da mesma forma, 

realçamos a proporcionalidade dos corpos em apurados estudos anatómicos, facilmente 

discerníveis por baixo das vestes que, caindo em suaves e bem lançados pregueados, 

permitem a evidência dos volumes e de um correcto movimento. 
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Toda a cena é envolvida e enquadrada por estruturas arquitectónicas representando a 

cidade muralhada, da qual se destacam vários pórticos com arcos de volta perfeita e 

torreões cilíndricos coroados por merlões. Tal como é desejável, em todos os relevos 

pertencentes a este ciclo as linhas ortogonais concedem maior profundidade ilusória à 

obra, fornecidas pelos elementos arquitectónicos que, dado as suas características 

topológicas, permitem estabelecer no espaço de representação uma relação espacial 

privilegiada na ordenação e disposição dos variados motivos que nela se incluem. É 

através destes escorços que Nicolau Chanterene encontra uma outra forma de prolongar 

o espaço de representação, simultaneamente induzindo e simulando o alargamento da 

narrativa para além dos limites físicos da obra. Sugerindo contiguidade espacial através 

destas pequenas aberturas simuladas, aí coloca novas personagens auxiliares à istória, 

promovendo no espectador uma inventiva em torno das acções secundárias, por um lado 

reforçando a continuidade da acção e, por outro, várias correspondências com o 

quotidiano. Neste relevo, à esquerda, surgindo através de um pórtico da cidade, 

encontramos de mãos postas a consternada Virgem amparada por S. João, seguido das 

Santas mulheres que não podem ser vistas numa posição frontal à edícula (figs.30). Do 

lado oposto, na direcção para a qual Cristo caminha, encontramos semelhante abertura 

na qual se encontram também duas personagens assistindo ao acontecimento, sendo que 

a que se encontra mais interior é também dificilmente perceptível de uma posição 

frontal ao relevo. Ainda neste pequeno subconjunto, devemos salientar a acentuada 

incoerência formal da torção corporal contraditória que apresenta a figura mais pequena 

e mais saliente, motivo pelo qual tem sido severamente apontada. 

Encontramos pela primeira vez neste relevo, ao alto e à esquerda, um motivo que 

veremos repetido variadíssimas vezes na obra deste imaginário, e que, como tal, 

podemos considerar, também, uma outra marca indelével da concepção do mestre. 

Falamos da pequena loggia ou varandim com vários tramos separados por colunas 

suportando arcos de volta perfeita, muito ao gosto renascimental, no qual permanecem 

duas personagens, dialogando e assistindo de longe aos acontecimentos (fig.31). Este 

motivo de cariz tão teatral e algo palaciano, dado o paralelismo que estabelece entre 

estas personagens permanecendo neste local e um camarote de uma sala de 

espectáculos, acentua e intensifica particularmente o carácter cenográfico destas 

representações pela clara analogia que estabelece com o espectador, também ele 

presenciando, indagando-se e confrontando-se com o sucedido, e assim, 

simultaneamente reforçando com este uma relação empática e devocional. Este motivo, 
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tal como veremos ao longo deste estudo, será de novo empregue e notavelmente 

explorado no retábulo da Lamentação, na igreja de S. Marcos; no retábulo de S. Pedro, 

na Sé Velha de Coimbra; e ainda no retábulo da capela do mosteiro de Nossa Senhora 

da Pena, em Sintra. 

 

2.2.4 - A Lamentação de Cristo Morto 

 

Neste relevo assistimos ao consternado e doloroso momento em que a Virgem Maria 

acompanhada pelas Santas Mulheres e S. João, choram a Morte de Cristo (fig. 25). 

Ao centro da composição e constituindo um grupo central, vemos o discípulo dilecto 

ajoelhado, amparando e reclinando o corpo de Cristo, perfeitamente inerte e em 

abandono, enquanto duas Mulheres amparam Maria, que ajoelhada e de mãos postas, 

chora debruçada sobre o corpo do seu filho morto. À direita, ligeiramente apartada, 

Maria de Magdala aproxima-se carregando já o lençol e o pote com os Santos Óleos, a 

fim de iniciar os preparativos para as exéquias do Messias. Ao lado esquerdo, também 

ligeiramente afastado, vemos um pequeno grupo constituído por dois homens: 

Nicodemus ainda segurando nas mãos o martelo e os cravos que sustinham Cristo na 

cruz, e com ele, José de Arimateia, de braço esticado indicando, à nossa direita, o 

sepulcro onde irão sepultar o Salvador. 

Seguindo a descrição evangélica segundo a qual a acção se desenrola no Gólgota, 

vemos por trás do grupo central o morro no qual permanecem as três cruzes. Ao centro 

e em maior dimensão a cruz de Cristo, já vazia e à qual se encosta a escada pela qual o 

Seu corpo foi descido, ladeada pelas do bom e do mau ladrão que, ainda em supliciados 

se contorcem (fig.32). Em todo o fundo se destacam as várias depressões do terreno, no 

qual se percebem, num relevo já muito polido, a existência de variada vegetação, da 

qual, mais à direita, entre outras, se destaca uma árvore maior, de troncos e ramos 

despidos. 

Tal como seria de esperar de uma representação visando um local já fora da urbe e 

sem a preponderância de elementos arquitectónicos – nos casos anteriores sempre 

ordenadores do espaço de representação – este relevo exibe ainda, nos flancos, pequenas 

edificações das quais, como vimos já, se serviu o autor para um prolongamento do 

espaço físico de representação, facultando-lhe um deliberado alargamento e 

enriquecimento da narrativa. Com a menor presença que acabamos de realçar, de cada 

lado erguem-se duas pequenas edificações. À esquerda, vemos o que poderia ser uma 
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das portas da cidade, num pórtico formado por um arco de volta perfeita, encimado por 

merlões. Por trás deste pórtico, ao alto e mais distantes – dada a redução modular – 

vemos representados outros elementos arquitectónicos ainda pertencestes à cidade. 

Desta reentrância vemos surgir uma figura masculina que presencia ou se aproxima do 

ocorrido, dificilmente perceptível de uma posição frontal à edícula (fig.33). Do lado 

direito, numa idêntica concavidade, mas desta feita escavada num montículo rochoso 

pertencente à paisagem, vemos uma lamentosa figura feminina aguardando junto ao 

túmulo aberto. 

Consciente deste doloroso momento tão carregado de sentimento, mestre Nicolau terá 

deliberadamente optado por um maior despojamento da acção e mesmo de quaisquer 

outros elementos, centrando-se nas condoídas personagens da Virgem e das Santas 

Mulheres, para exprimir a dor e o sofrimento pela morte do Salvador. A expressividade 

dos rostos, a torção das cabeças, a postura dos corpos e os gestos, todos foram 

habilmente organizados e conduzidos pela mestria de Chanterene para a acentuação do 

dramatismo deste consternado momento. 

 

2.3 - Análise geométrica  

 
Uma vez medidos e analisados os três retábulos, verificámos que na sua 

implementação, todos permanecem encostados, no topo, aos arcos das abóbadas do 

ândito, encontrando-se todos a uma idêntica altura do solo. Embora cumpram algumas 

diferenças na tipologia dos elementos constituintes da estrutura arquitectónica, isto é, 

não tendo existido um “modelo” único na concepção de cada estrutura retabular 

encerrando cada um dos episódios da Paixão, verificámos que todos apresentam 

medidas semelhantes entre si (Quadro A e fig.34). 

Depois de analisadas as fotografias contendo os diversos retábulos, as imagens foram 

cortadas segundo processos digitais, obtendo-se os rectângulos nos quais se inscrevem 

cada um dos retábulos segundo os seus limites extremos. Sobre os rectângulos 

resultantes foi então aplicada a Armadura NC, procedendo-se, posteriormente, à referida 

análise. 
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2.3.1 - Ecce Homo 

 

2.3.1.1 - Estrutura Interna 

 

No confronto directo da Armadura aplicada sobre a imagem do retábulo (fig35), 

observámos a existência de um grande número de horizontais e verticais associadas à 

própria estrutura retabular e à figuras representadas no espaço da narrativa, decorrendo 

de variados pontos de cruzamento das linhas oblíquas pertencentes a esta armadura, 

devidamente assinaladas a azul claro na fig.36. Das linhas horizontais pertencentes à 

estrutura retabular, começamos por referir, de cima para baixo, as linhas que delimitam 

a arquitrave no limite superior da estrutura, bem como dos dois segmentos intermédios. 

Mais abaixo, assinalamos ambas as marcações da nervura horizontal intermédia da 

abóbada de canhão simulada. Seguidamente, referimos o segmento que surge sobre a 

divisão entre o final da referida abóbada e o espaço destinado à narrativa. No extremo 

inferior do retábulo, assinalamos também os segmentos que delineiam a arquitrave na 

demarcação do espaço da acção. Ainda no extremo inferior da mísula, acima do 

pequeno altar, encontramos outras duas linhas horizontais concordantes com a marcação 

da pequena barra ornamental. 

Ainda pertencentes a este conjunto de segmentos horizontais, mas concernentes ao 

episódio narrativo, assinalamos a presença de apenas duas linhas horizontais que 

marcam a estrutura do pórtico representado. Assinalamos ainda dois segmentos que 

marcam o arco e respectiva arquivolta sob o qual se encontra Pilatos, assim como outra 

linha marcando a altura do arco da galeria que se abre atrás do verdugo que conduz 

Cristo. 

As linhas verticais surgem também em número considerável, assinalando-se em 

primeiro lugar a linha que parece marcar a posição da coluna balaústre esquerda do 

retábulo, muito embora esta não tenha repercussão simétrica na coluna do lado direito. 

Seguidamente assinalamos os segmentos que delineiam, de um lado e do outro, as 

várias marcações da secção rectangular de ambas as colunas (deformadas 

intencionalmente neste excerto com o intuito da simulação em profundidade de todo o 

retábulo). Podem ainda ser verificadas as marcações dos pináculos na marcação frontal 

das nervuras existentes na separação dos tramos da abóbada de caixotões, assim como 

diversas marcações das suas divisões internas. 
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Referindo os segmentos verticais existentes no espaço da narrativa, começamos por 

assinalar, da esquerda para a direita, a linha que marca o pé direito da galeria ainda não 

completamente ultrapassada pelo algoz conduzindo Cristo, bem como as marcações do 

pilar atrás de ambos que, ambiguamente, parece servir como auxiliar de suporte à 

abóbada de canhão. Seguidamente, assinalamos uma série de marcações de diversos 

arcos que se prologam em profundidade no espaço que se abre atrás de Pilatos, assim 

como várias das secções verticais do varandim sobre o qual o dignitário romano se 

encontra apoiado. Logo depois, verificamos a existência do segmento demarcando o 

extremo esquerdo do pilar pertencente ao pórtico do palácio de Pilatos, no qual 

evidenciamos a coincidência com a união de dois blocos de pedra distintos constituintes 

deste relevo. Ainda neste pilar, assinalamos o friso ornamental aí entalhado, bem como 

as marcações da secção deste, em largura e em profundidade. A meio do vão do pórtico 

pode ser observada a marcação vertical de uma alabarda, e do lado direito, a marcação 

do segundo pilar. Mais à direita vemos os segmentos que podem ter servido como 

auxiliares no delineamento do segundo pilar sobre o qual parece repousar a abóbada de 

canhão, e ainda as marcações dos pés direitos de uma galeria que, nesse extremo, se 

abre para a direita e na qual permanecem algumas personagens. Por cima desta pequena 

galeria podem ainda ser vistas as marcações dos colunelos de uma pequena loggia. 

Referimos seguidamente as linhas pertencentes ao traçado geométrico e que possam 

ter servido como orientadoras da composição na organização das personagens, 

assinaladas na figura 37. Iniciando a nossa descrição pela figura de Cristo, o primeiro 

segmento que assinalamos tem origem no ponto acima da cabeça de Pilatos, e orienta a 

inclinação da cabeça e do corpo de Cristo prosternado. O segundo segmento, cruzando o 

anterior sobre a face de Cristo e indiciando a direcção do Seu olhar, simultaneamente 

demarca a posição do Seu braço esquerdo e orienta o Salvador na direcção do algoz que, 

mais abaixo, O aguarda. Outro segmento partindo da dobra levantada do manto de 

Cristo faz a marcação do Seu braço direito cruzado e atado sobre o esquerdo, orientando 

o Salvador na direcção do mesmo algoz. Um outro segmento dirige a postura do 

verdugo que apresenta Cristo e, no seu seguimento, também a posição da perna do 

Salvador. Um último segmento faz a união entre os pulsos manietados de Cristo e o 

ponto onde as Suas pernas se cruzam. 

Das linhas que reforçam a postura de Pilatos, salientamos o segmento partindo do 

pescoço de Cristo e marcando a posição do antebraço estendido de Pilatos, orientados 

na direcção de uma mão estendida que, no centro físico da composição, sobre o pilar do 
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pórtico, mais se destaca do grupo do gentio. Reforçando esta confluência, um segmento 

parte da cabeça de Pilatos, delineando a posição do seu braço esquerdo, em direcção ao 

mesmo ponto acima referido. 

Relativamente às outras personagens, referimos a figura do soldado de costas que se 

encontra marcada por dois segmentos oblíquos partindo de um ponto ligeiramente 

acima da sua cabeça, assim como um segmento vertical que orienta a sua elegante 

postura. Mais acima, sobre a alabarda levantada sob o pórtico, duas linhas oblíquas 

demarcam a composição triangular em que se insere a plebe. Finalmente, referimos 

também o segmento que orienta o tronco do anafado mercador em primeiro plano. 

Nesta composição, pensamos ser de grande importância referir dois importantes 

cruzamentos das oblíquas deste traçado. Em primeiro lugar, o centro físico da 

composição, o lugar escolhido para colocar em evidencia uma mão aberta, bem 

destacada da turba que se amontoa à frente do pórtico, e para onde confluem duas 

importantes linhas no assentimento de Pilatos. Mais abaixo, e também sobre o eixo 

central da composição, o ponto sobre o qual foi destacada a bojuda bolsa do mercador. 

 

2.3.1.2 -Figuras geométricas 

 

De grande importância neste conjunto são os dois triângulos invertidos que 

encontrámos sobre a figura de Cristo, e devidamente assinalados na figura 38. Ambos 

têm como vértice o ponto onde se cruzam as pernas do Salvador, partindo o mais 

interno da altura das cabeças de Pilatos e do algoz, e o mais externo, também da altura 

dos ombros destes. Um terceiro triângulo foi encontrado sobre a figura do soldado de 

costas, marcando a sua postura de braços ligeiramente entreabertos. Também uma série 

de circunferências foram assinaladas na marcação dos vários arcos da galeria que se 

abre por cima de Pilatos e estendendo-se atrás de si. 

 

2.3.1.3 - Perspectiva 

 

Na figura 39 identificamos todas as linhas aparentemente orientadas 

perpendicularmente ao plano de representação, e que nos pudessem indicar um sistema 

perspético de projecção. Vários conjuntos foram identificados, tendo em conta: a 

alteração da estrutura retabular ao nível da deformação das duas colunas e das 

arquitraves nos seus extremos laterais; o espaço privado do palácio de Pilatos, 
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representado à esquerda, e do qual fazem parte a escadaria, o pequeno varandim, e a 

galeria abobadada atrás do dignitário romano; e por fim, o pórtico ao fundo em 

articulação com o ambíguo conjunto tectónico mais à direita. 

As linhas oblíquas que assinalámos sobre a estrutura visando as secções rectangulares 

das colunas, as bases destas, e os extremos enfatizados das arquitraves, não conduzem a 

um ponto de fuga comum. 

Também as linhas ordenadoras da escadaria não se reúnem num ponto único, mas 

numa área aproximada (ainda que restrita) acima das cabeças das personagens que 

figuram debaixo do pórtico. Do mesmo modo, tais linhas não delimitam secções 

idênticas dos passos e dos espelhos dos degraus. As linhas da base do varandim no qual 

se apoia Pilatos, quase paralelas entre si, indicariam um ponto de distância 

extremamente longínquo e que não poderia coincidir com a distância do observador. 

Do lado direito, as poucas linhas que poderiam identificar um ponto de fuga 

ordenador, presentes na segmentação do pilar que suporta o arco do pórtico, também 

não se mostram concordantes com um ponto de fuga exclusivo. De modo idêntico, 

também as linhas ordenadoras das edificações, à direita, não apresentam a referida 

concordância. 

Não existindo nesta obra uma representação de um pavimento em ladrilhos ou 

mosaicos, ao género do “tabuleiro de xadrez” preconizado por Alberti, não nos foi 

possível a aplicação de um método preciso e rigoroso que nos permitisse verificar a 

existência de um eventual sistema perspético de projecção. No entanto, na ausência de 

tais dados fundamentais para a determinação de um tal sistema, deve ainda ser feita uma 

observação atenta de vários elementos aqui presentes permitindo ter uma melhor ideia 

quanto pressuposto ordenador subjacente à composição. 

O ponto de vista mais elevado sob o qual foi executada esta composição, também 

denominado “voo de pássaro”120, concede um lugar privilegiado ao observador 

permitindo-lhe um melhor e mais participativo envolvimento na acção121. Todo o 

espaço existente entre as personagens e o limite inferior do relevo narrativo contribui 

para acentuar a ilusão de se estar a pisar aquele mesmo pavimento122, ficando o 

                                                 
120 Este ponto de vista é também conhecido como “plano picado”, ou por influência francófona, por “vol 
d´oiseau” ou ainda, em linguagem cinematográfica, “plongée”. Repare-se que nos é possível ver de cima 
os ombros de Cristo e de Pilatos, bem como o colo deste último com os braços assentes numa almofada. 
121 Embora este retábulo seja observado de um ponto de vista muito mais baixo – diríamos, em média, a 
1,70m (a altura média do observador), coincidindo, grosso modo, com a altura dos pés das personagens – 
e contrário ao ponto de vista usado para representação do episódio narrativo  
122 O Geometral, ou Plano Horizontal de Projecção. 
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espectador com a ideia de estar presente no local do acontecimento e que a acção se 

desenrola diante de si. 

Embora existam incontestáveis semelhanças entre a figura do rapaz sobre as escadas e 

a figura análoga da gravura original de Dürer, a sua incongruente postura deverá ser 

vista como um pungente meio de chamar a atenção do observador para um plano “mais 

aproximado”, estabelecendo uma tenção visual perante os sequentes planos intermédios 

e distantes, acentuando drasticamente o desejado efeito de profundidade da 

representação. 

 

2.3.2 – O Caminho do Calvário 

 

2.3.2.1 - Estrutura Interna 

 

Aplicando a Armadura NC123 a este retábulo (fig. 40), encontrámos um grande 

número de linhas horizontais e verticais, sobretudo ao nível da estrutura retabular, mais 

do que no episódio narrativo aqui representado. Assim, encontrando várias 

concordâncias devidamente assinaladas na figura 41, começamos por referir as várias 

linhas horizontais que demarcam o friso existente no remate da abóbada de canhão, bem 

como da arquitrave na sua transição. Seguidamente, podem ser observados também os 

segmentos que orientam as nervuras da referida abóbada, assim como a separação desta 

para o espaço da narrativa. Mais abaixo podem ser observados os segmentos 

delineadores da arquitrave rematando o espaço edicular, e ainda um último segmento 

demarcando a posição do pequeno altar. 

No espaço dedicado à representação do episódio narrativo são muito escassas as 

linhas horizontais que aí figuram. Embora tenham sido devidamente assinaladas, não 

nos parece serem significativas no conjunto desta análise. 

No conjunto de linhas verticais podemos observar os segmentos simétricos que 

poderão ter sido usados como eixos em ambas colunas balaústre nos extremos laterais 

do retábulo, bem como algumas das marcações das nervuras da abóbada de canhão, e 

ainda do friso no remate superior da estrutura. 

Também no espaço de representação existem alguns segmentos verticais, salientando-

se sobretudo aqueles que parece terem estado na origem dos pilares que, ao fundo, 

                                                 
123 Depois das várias fundamentações apresentadas anteriormente, pensamos não ser necessário voltar a 
referir ter sido este o traçado operante nas obras retabulares de Chanterene em análise. 
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parecem servir de suporte à abóbada simulada. Podem ainda ser verificados os 

segmentos na marcação dos pés direitos da galeria abobadada que se abre à direita. 

Também do lado esquerdo, o pé direito da galeria de onde surgem Maria, as Santas 

Mulheres e S. João, se encontra assinalado por um segmento vertical. 

Assinalámos na figura 42 as oblíquas pertencentes a este traçado e que possam ter 

orientado a composição e postura das figuras das várias personagens. Assim, 

observamos em primeiro lugar os segmentos que marcam a posição de Cristo: o 

segmento mais à esquerda demarcando a inclinação do corpo, e o outro, mais central, 

usado como eixo central de composição. Por fim, realçamos ainda o segmento que 

orienta a direcção do Seu movimento. A figura de Verónica, logo à frente ajoelhada, 

também se encontra devidamente assinalada por dois segmentos, assim como de Simão 

Cireneu, e o braço da cruz que este ajuda a carregar. Também a incongruente figura à 

direita da composição obedece à orientação de um segmento pertencente a este traçado 

ordenador. 

 

2.3.2.2 - Figuras geométricas 

 

Nesta obra, apenas uma única figura geométrica foi encontrada, e devidamente 

assinalada na figura 43. Referimo-nos ao triângulo que tem por eixo de simetria o 

próprio eixo da composição, e que demarca a composição triangular envolvendo Cristo 

e as figuras piedosas de Verónica e Simão Cireneu. 

 

2.3.2.3 - Perspectiva 

 

Neste relevo não foi encontrado o mesmo tipo de distorção da estrutura retabular que 

no caso anterior observámos. Na figura 44 procurámos identificar todas as linhas 

ortogonais que nos pudessem fornecer quaisquer dados sobre um eventual sistema de 

projecção perspético operante na representação do espaço da acção, sendo que as 

poucas linhas existentes não se mostraram suficientes para tal. 

Podemos apenas dizer que a cena é representada segundo um idêntico plano em “voo 

de pássaro”, muito embora sob um ângulo de menor inclinação e, como tal, mais 

frontal. O plano picado é conferido pela extensão em profundidade do plano de terra 
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que se prolonga para trás e em toda a área mais próxima da figura de Cristo124, no qual 

são perceptíveis os afastamentos das diversas personagens colocadas em planos 

subsequentes. A característica frontal da “tomada de vista” é evidenciada pelas figuras 

amiúde representadas de frente, bem como pela inexistência de um excerto de 

pavimento com uma área suficientemente grande que permitisse “incluir” o observador. 

 

2.3.3 – A Lamentação de Cristo 

 

2.3.3.1 - Estrutura Interna 

 

Aplicada a Armadura NC à obra em análise (fig.45), mais uma vez encontrámos um 

grande número de linhas horizontais e verticais associadas à estrutura retabular, mais do 

que ao episódio narrativo representado, e que podem ser observadas na figura 46. 

Começando por enunciar as linhas horizontais, referimos os segmentos que demarcam 

a arquitrave, bem como os vários segmentos delineando as várias nervuras da abóbada 

de canhão simulada, e ainda a transição desta para o espaço reservado ao episódio 

narrativo. No final do espaço edicular, de novo, podemos encontrar as marcações da 

arquitrave que aí se encontra, bem como o delineamento da barra da mísula ornamental. 

Na área reservada ao episódio litúrgico, dado ser representado num espaço exterior e 

praticamente sem elementos arquitectónicos, encontrámos apenas escassos segmentos 

horizontais e dos quais referimos, à esquerda, a transição de alguns elementos 

tectónicos, e à direita, os degraus de acesso ao sepulcro, bem como a marcação 

horizontal deste, muito próximo desta entrada. 

Das linhas verticais observámos os segmentos que localizam as colunas balaústre nos 

extremos laterais do retábulo, assim como diversas marcações das nervuras da abóbada 

simulada, e a localização dos enrolamentos nos extremos do pequeno frontão. No 

espaço de representação, referimos as que fazem a marcação das três cruzes no Gólgota, 

e dos “pilares”, ao fundo, sobre os quais parece assentar a abóbada simulada. 

Das linhas oblíquas ordenadoras das figuras humanas representadas, assinaladas na 

figura 47, começamos por referir o segmento que orienta a inclinação do corpo de 

Cristo e, no seu seguimento, a orientação do braço do Apóstolo dilecto. Neste mesmo 

seguimento, referimos o segmento que delineia a posição debruçada de João sobre 

                                                 
124 O Plano Horizontal de Projecção 
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Cristo, e um segundo segmento que orienta a posição do seu braço direito apoiando o 

corpo de Cristo. Seguidamente, sobre a figura de Maria podemos observar o segmento 

marcando a posição do braço e do corpo inclinado para frente, um outro segmento 

demarcando as costas, mais um outro demarcando a posição do antebraço e, no seu 

prolongamento, também o antebraço de uma das Santas Mulheres situada mais atrás. 

Ainda sobre a figura de Maria devemos referir o segmento que orienta o seu olhar para 

Cristo, bem como o segmento que orienta a inclinação das suas mãos postas. Sobre a 

figura de Maria Madalena podemos observar o segmento que, partindo da cabeça e 

terminando nos joelhos, demarca a inclinação do seu corpo, bem como, mais atrás, dois 

segmentos que, incluindo a postura da outra mulher atrás de si, demarcam a postura de 

ambas. À esquerda de Maria podemos também observar o segmento que orienta a 

cabeça, o rosto e o corpo da terceira mulher, e ainda a linha orientadora do seu olhar em 

direcção a Cristo. Mais à esquerda, podemos ainda observar os segmentos verticais que 

marcam a postura de Nicodemus e de José de Arimateia. Finalmente, dois outros 

segmentos delineiam o braço do primeiro segurando os cravos, e os ombros e o braço 

estendido do segundo indicando o sepulcro. 

Consideramos ser importante assinalar ainda os pontos de cruzamento de oblíquas 

onde tomam lugar as mãos postas da Virgem Maria, bem como o pote dos Santos Óleos 

que Maria Madalena segura na mão. 

 

2.3.3.2 - Figuras Geométricas 

 

Como resultado do próprio traçado geométrico utilizado nesta composição, resultam 

três importantes triângulos assinalados na figura 48, todos invertidos e usando o mesmo 

eixo de simetria, o eixo central da composição. Referimos em primeiro lugar o triângulo 

formado pelos segmentos que demarcam as posições das Santas Mulheres em redor de 

Maria, e tendo como vértice as suas mãos postas. O segundo triângulo reforça a 

simbologia deste primeiro, partindo mais acima e terminando sobre a mão estendida de 

Cristo. O terceiro triângulo, maior e mais aberto, tem por extremo superior a linha que 

parte do braço de José de Arimateia em direcção ao sepulcro, e termina num vértice 

quase no final do espaço da narrativa. 

 

2.3.3.3 - Perspectiva 
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Embora alguma distorção tenha sido encontrada na estrutura retabular ao nível das 

bases das colunas balaústre e dos extremos laterais das arquitraves, as linhas aí 

encontradas e que assinalámos na figura 49, não evidenciam a existência de um ponto 

de fuga comum. Depois de identificadas as escaças linhas perpendiculares ao plano de 

representação, não nos foi possível constatar ter existido um sistema perspético 

unificador e mensurado do espaço representado. 

Neste episódio também representado em voo de pássaro, todas as figuras humanas da 

composição se encontram abaixo da linha do horizonte que intuímos poder coexistir ao 

nível do braço estendido de José de Arimateia. Todo o braço e mão são representados de 

frente, ao passo que a figura de Nicodemus, ligeiramente mais baixo, já ostenta a 

modelação do topo dos seus ombros. À direita, o túmulo aberto encontra-se 

excessivamente escorçado relativamente ao corpo de Cristo deitado no chão a um nível 

bastante mais baixo e com o qual são concordantes as inclinações das restantes 

personagens circundantes. 

A área do pavimento125 existente entre as personagens e o limite inferior do relevo 

narrativo encontra-se talhado mais à superfície deste do que a restante área que se 

“prolonga” até à base do Gólgota e onde permanecem as personagens, necessariamente 

ganhando aí aprofundamento. Esta característica, por influência da iluminação natural – 

aclarando a primeira superfície, e mantendo na penumbra a segunda – contribui para a 

atenuação do efeito de prolongamento do “plano de terra” sob os pés do observador, não 

estabelecendo a sua continuidade “horizontal” que observámos no primeiro passo deste 

ciclo. Pelo contrário, embora mantenhamos o mesmo ponto de observação privilegiado 

fornecido pela elevada altura do ponto de observação (na representação), as personagens 

parece permanecerem sobre um pequeno morro para o qual será necessário subir por um 

degrau. 

 

Embora seja bem patente a simulação de uma desejável profundidade espacial nestas 

composições, uma vez não termos encontrado qualquer concordância nas linhas 

ortogonais que pudessem denunciar, com precisão, um sistema geométrico ordenador, 

concluímos não ter sido aplicado explicitamente qualquer dos métodos perspético de 

projecção mais comuns, e habitualmente observados nas superfícies bidimensionais da 

pintura, do desenho ou da gravura. No entanto, por via do olhar educado e treinado, a 

                                                 
125 Tal como foi dito anteriormente, referimo-nos ao Plano de Terra, hoje conhecido por Geometral ou 
Plano Horizontal de Projecção. 
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genial intuição e a apurada sensibilidade de Chanterene, aliadas a uma destreza técnica 

notável, permitiram-lhe criar magníficas ambiências espaciais, repercutindo numa 

mesma composição a organização de vários espaços distintos “articulados” entre si, 

estabelecendo sempre as necessárias hierarquias eurítmicas entre os mais diversos 

elementos que compõem esses “lugares” e as personagens que os “habitam”. 

É importante referir que eram habitualmente aplicadas às imagens escultóricas uma 

série de correcções consoante o ponto de vista do espectador. Escreve-nos Alberti que 

“De facto, as coisas pintadas, conservando sempre a mesma face, igualam melhor os 

seus modelos do que as coisas esculpidas”126, permitindo-nos avaliar as implicações já 

então observadas na concepção das imagens tridimensionais. Desta frase podemos 

depreender que Alberti terá compreendido que observadas segundo diferentes pontos de 

vista, as representações escultóricas, poderiam encerrar erróneas descrições geométricas 

das figuras retratadas.  

Da mesma forma, não nos deverá ser alheio o método escultórico seguido por Miguel 

Ângelo, descrito por Wittkower como o “método de relevo”127. Segundo este mesmo 

autor, na descrição deste método, Vasari emprega uma analogia dizendo que seria como 

se uma figura estendida horizontalmente em posição uniforme dentro de uma tina de 

água, fosse sendo lentamente emersa até ser completamente retirada da água e, por fim, 

assomando finalizada aos olhos do espectador128. Pode bem ser entendido que, desta 

forma, a imagem de Moisés para o túmulo de Júlio II evidencie um joelho incongruente 

se a imagem não for observada do ponto de vista específico segundo o qual Miguel 

Ângelo a “desvelou”. Também em várias das obras em análise temos a oportunidade de 

observar circunstâncias idênticas. Este conjunto de observações permite-nos verificar 

que a escultura deverá ser estudada tendo em conta diferentes pressupostos de análise, 

uma vez que os métodos usados por pintores na realização das suas obras não deveriam 

constar das metodologias empregues por escultores. 

Para finalizar, resta-nos ainda referir a sistemática orientação da acção da esquerda 

para a direita presente em cada edícula, mesmo no caso da Lamentação onde essa 

direcção é apontada por José de Arimateia, num movimento contrário à natural 

sequência de leitura das edículas. 

 
                                                 
126 Alberti, De La Peinture / De Pictura, cit., Livro II, pp. 146-148, citado por Baptista Pereira, Fernando 
António, Imagens e Histórias de Devoção…, p. 61. 
127 Wittkower, Rudolph, La escultura: processos e princípios. Madrid, Alianza Editorial, 1987, p.136. 
128 Ibidem, pp. 165-6. 
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2.4 – Estratégias de significação 

 

2.4.1 - Ecce Homo 

 

Nesta edícula podemos observar Cristo supliciado perante Pilatos, constituindo um 

grupo apartado num espaço reservado e em plano mais afastado, demarcado pela 

escadaria que a ele acede. A personagem colocada em primeiro plano sobre a escadaria, 

cumpre uma delicada e muito específica função, determinando a localização de um 

plano mais aproximado e, assim, estabelecendo uma notável dinâmica de profundidade 

na imagem, permitindo que o palácio se prolongue para trás. 

Toda a área pública do palácio, abrangendo mais de metade da área horizontal da 

imagem, é ocupada pelo vasto grupo de personagens que reivindicam a morte de Cristo. 

Dadas as características do ponto de vista concedido pelo mestre a esta composição, à 

medida que o espectador se aproxima da representação é habilmente compelido a 

identificar-se com o tumultuoso grupo de personagens. Pisando “o mesmo solo”, o 

observador “junta-se” a este grupo mais próximo e em primeiro plano, também 

confluindo para este mesmo espaço naquele mesmo instante, cumprindo idêntica 

posição perante a composição ainda atrás do algoz, e tendendo a seguir a obrigatória 

sucessão imposta pelos ânditos para a esquerda. Reparemos na argúcia empregue nesta 

composição com um tão peculiar objectivo, ali inserindo a figura do algoz que obriga a 

estabelecer a posição e o “partido” do espectador perante a representação. Assim 

colocado, o observador é constantemente compelido a rever e analisar os seus actos na 

sua postura perante Cristo. 

A linha do horizonte colocada a um nível mais elevado – ligeiramente acima das 

cabeças do grupo de Cristo que, embora representado a um nível mais elevado 

relativamente a todas as outras personagens, permanece observado segundo um ângulo 

picado129 – concede um mais forte valor expressivo a toda a cena, já que a personagem 

em destaque adopta, por esta via, uma pesada carga dramática de debilidade, 

vulnerabilidade, e submissão, neste caso ainda enfatizada pela própria postura 

alquebrada. Reforçando esta mesma imagem, os vários triângulos que se formam sobre 

a figura de Cristo acentuam o derradeiro estado de enfraquecimento e debilidade que 

observamos na Sua postura prosternada, incidindo os vértices inferiores sobre o ponto 

                                                 
129 Ver nota 107 
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onde se cruzam as pernas, quase soçobrando. Desta forma, acentuando dramaticamente 

os vários elementos da composição, mestre Nicolau enaltece este gesto de extremo 

altruísmo para remissão dos pecados do Homem. 

O estudo geométrico anteriormente efectuado permite-nos ainda verificar o poderoso 

conjunto de linhas que, sobre o grupo de Cristo e Pilatos, orientam o Salvador na 

direcção da mão estendida sobressaindo do meio do povo, habilmente ali colocada 

numa síntese da generalizada intenção daquele tumulto. Da mesma forma, as linhas que 

conduzem Cristo à figura do algoz estabelecem nesta personagem uma idêntica função, 

uma vez ser ele quem se adianta na concretização dessa intenção. A tensão assim criada 

pretenderia exacerbar os mais profundos sentimentos de piedade e compaixão no 

observador. 

A figura de Pilatos, de braços estendidos mas mantendo o rosto virado na direcção de 

Cristo, mais do que num gesto de anuência parece indagá-Lo “Não ouves tudo quanto 

dizem contra Ti?” (Mateus 27, 11), como que pretendendo colher qualquer alegação 

defensiva. Assim, o observador é deixado entre os carrascos, reflectindo sobre o acto 

altruísta da abnegação de Cristo. 

Também a presença do anafado mercador com a sua bolsa em destacada 

proeminência, por antinomia, reforça a ideia de humildade e despojamento que se 

pretendia que fosse observada pelos frades. 

O vasto conjunto de círculos excêntricos, sublinhados pela presença dos vários arcos 

da galeria que se abre mais atrás, parece emanar da cabeça do Redentor, tal como uma 

auréola, e dada a sua continuidade cíclica, sem início nem fim, reforçam o Seu carácter 

espiritual transcendente e perfeito, sublinhando a Sua entidade divina130. 

 

2.4.2 – O Caminho do Calvário 

 

Diante desta edícula, mais do que presenciarmos o momento como uma “fatia” da 

realidade, a organização dos elementos em torno da acção principal, dispostos segundo 

um arranjo “teatral” do espaço, denotam uma estruturação compositiva que assim o 

obrigou para que o observador possa ter percepção de todo o acontecimento. 

Com uma linha do horizonte colocada a meia altura de toda a representação e acima 

das cabeças da turba que segue Cristo transportando a cruz, obtemos uma visão 

                                                 
130 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos. Lisboa, Editorial Teorema, 1994, p.203. 
Ver também Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, pp. 28-29. 
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generalizada do tumulto, mas deparando-nos frontalmente com os motivos a reter e 

evidenciar. 

A figura de Cristo destaca-se em evidência ao centro da composição canalizando 

imediatamente sobre Si a atenção, de forma a ser enaltecido o Seu nobilíssimo altruísmo 

e filantropia, na abnegação se Si próprio em prol da salvação da humanidade, sendo 

notavelmente evidenciado o seu esforço e sofrimento. Desta forma é suscitada no 

observador comoção e profundos sentimentos de piedade e compaixão, embora outro 

tipo de valores evidenciados por personagens secundárias pretendam ser igualmente 

transmitidos e fomentados. 

Bem à maneira renascentista, sintetizando num só “quadro” diferentes tempos de uma 

mesma narrativa, mestre Nicolau condensa vários momentos paralelos e 

complementares a este, eles mesmos consistindo noutros passos da Paixão. Certamente 

orientado pelo próprio reformador da ordem com o intuito de incutir nestes frades 

profundos sentimentos de purificação espiritual, Nicolau Chanterene inclui nesta 

representação, sob uma mesma triangulação, Simão Cireneu auxiliando Cristo a 

carregar a cruz, e Verónica já estendendo o pano para Lhe enxugar o rosto. 

Ligeiramente afastada do eixo de simetria da composição, mas inevitavelmente 

estabelecendo-se como um poderoso foco de atenção, a figura de Cristo inclinada para 

diante é como que “puxada” para o centro estabelecendo um propositado desequilíbrio 

que, simultaneamente, parece ser “suportado” por ambas as figuras de Cireneu e 

Verónica colocados em cada um dos extremos da cruz. Toda esta instabilidade atribuída 

à figura debilitada de Cristo, fortemente acentuada pela diagonal descendente imposta 

pela cruz, permite enaltecer também o misericordioso gesto das figuras que prestam 

auxílio ao Salvador. 

 Assim, a aparentemente incongruente representação da cruz permite evidenciar e 

reforçar a acção caritativa de Simão Cireneu, compadecidamente ajudando a suportar o 

peso do madeiro; da mesma forma que a figura da Verónica, excessivamente grande 

relativamente às restantes personagens, e mantendo o pano estendido numa posição que 

o braço direito não lho permitiria, serve o propósito de acentuar e exaltar a nobre e 

piedosa acção que esta figura personifica. Não devemos encarar esta desproporção do 

módulo das figuras como uma “falha”, mas como um propósito de um último desígnio a 

alcançar e do qual é exemplo a Pietá de S. Pedro, de Miguel Ângelo, que erguida de pé 

teria uma altura exageradamente maior do que a de Cristo deitado sobre o seu colo. 
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À esquerda da composição, ligeiramente resguardados sob o arco da edificação, 

podemos ainda observar as conturbadas figuras da Virgem Maria, das Santas Mulheres 

e de S. João. Para além do reforço da mensagem narrativa – uma vez que o encontro de 

Cristo com a Sua Mãe acabou de ser ultrapassado na sequência da Via-Sacra131 – e na 

exacerbação dos sentimentos de compaixão destinados a suscitar comoção, 

simultaneamente, elas orientam a direccionalidade da istória. Este plano sobre o qual se 

estabelece esta direccionalidade, apenas reforçando frontalmente a orientação do cortejo 

para a direita (uma vez que só pôde ser representado em profundidade e aproximando-se 

da “boca de cena”), toma continuidade com a presença da estranha e dissonante figura 

colocada sobre o degrau atrás de Verónica, poderosamente chamando atenção sobre si 

pela sua heteróclita postura. Por outro lado ainda, esta personagem, na sua pose 

aberrante e dissonante, personifica o escárnio e a mofa dos que O trataram com desdém 

na Sua dolorosa caminhada, e que poderia não tomar o desejado destaque por entre as 

outras figuras mais pequenas e ocultas, indiscerníveis no alvoroço. 

Assim, dada a intricada articulação destes vários microtemas132 subentendidos nesta 

organização compositiva, rapidamente depreendemos a forte componente moralizante 

subjacente à sua idealização. 

 

2.4.3 – A Lamentação de Cristo 

 

É notável a disposição de todos os elementos da composição em torno do corpo de 

Cristo morto e em perfeito abandono, mais uma vez evidenciando-se Ele, 

obrigatoriamente, o tema central da representação. No entanto, nesta hábil disposição 

conseguida pela perícia de Chanterene, há uma subtil deslocação de interesse, velada e 

algo subliminar, que permite ampliar e exacerbar o sentimento de comoção pretendido. 

Segundo o traçado geométrico empregue, verificámos a existência de uma série de 

linhas que caracterizam as posturas das várias personagens do grupo central que choram 

a morte de Cristo, partindo em direcção ao peito do Redentor, sendo corroboradas e 

sublinhadas pelas direcções dos seus olhares. 

                                                 
131 O encontro de Cristo com a Sua Mãe corresponde ao quarto passo, o auxílio de Simão Cireneu é 
invocado no quinto passo, e Verónica no sexto. Cf. Fergunson George. Signs & simbols in Christian art, 
Oxford University Press, 1961, pp, 87-8. 
132 Arnheim, Rudolph, O Poder do Centro. Trad. port. Lisboa: Edições 70, col. Arte e Comunicação, nº 
52, 1988, p.287. 
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Por ser o elemento fulcral de todo o universo inerente à narrativa e enquanto foco de 

atenção primordial, Cristo é-nos mostrado desfalecido, afastado da posição central junto 

ao eixo de simetria da composição, sendo amparado por João que O reclina, e seguido 

neste movimento pelo conjunto das Mulheres que choram a Sua Morte. Ao mesmo 

tempo que este conjunto de vectores aponta para a figura de Cristo e que todas as 

figuras femininas são vigorosamente atraídas por este movimento, a figura consternada 

da Virgem Maria assume poderosamente o centro das atenções, não só pela posição que 

toma sobre o eixo central da composição, mas pela enorme confluência desses vectores 

que se cruzam sobre o ponto onde encontramos as suas mãos postas, aí condensando 

intensamente o Seu sentimento de dor. É sobre a Virgem e a Sua dor, na sua enorme 

angústia e desespero, que é colocada a tónica preponderante, pretendendo realçar e 

incutir nos frades os mais profundos sentimentos de extrema piedade e comoção.  

Toda a área acima da linha do horizonte, correspondendo, sensivelmente, à metade 

superior da imagem, exerce sobre todo o grupo um poderoso peso de esmagamento 

sublinhado pela postura abaixada das personagens, potenciando e suscitando um 

generalizado sentimento de opressão. Corroborando esta dramatização, os três 

triângulos invertidos que se formam sobre o grupo central, sublinham esta 

direccionalidade, ampliando a carga negativa inerente a este doloroso momento. 

Apenas José de Arimateia e Nicodemus se afastam ligeiramente deste sentimento 

global, pela postura que tomam de pé, combinado o seguimento a dar aos 

acontecimentos. O seu acto de maior contenção e altruísmo assim sublinhado, indica-

nos a natural sequência da narrativa, anunciando já o próximo passo, do qual 

vislumbramos no extremo oposto, algo escondido, um vulto de mulher em pranto, 

aguardando as exéquias junto ao sepulcro aberto. 
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3 - O Retábulo da Lamentação, na igreja do mosteiro hieronimita de 

S. Marcos em Tentúgal 
 

3.1 – Contextualização 

 

Tendo vindo a ganhar fama e prestígio com obras tais como as estátuas de El Rei D. 

Manuel I e D. Maria para mosteiro hieronimita de Santa Maria de Belém, tiradas pollo 

natural e que lhe valeram o cargo de imaginário régio, ou o magnífico púlpito e os 

jacentes dos túmulos reais para o mosteiro crúzio da cidade do Mondego, que ao tempo 

enorme fama granjearam pelo seu intenso verismo, certamente o contacto próximo com 

estas poderosas ordens religiosas terá proporcionado a Nicolau Chanterene uma vasta 

série de contactos com importantes e investidores mecenas seus contemporâneos, 

conhecedores e apreciadores da arte ao antigo. 

O retábulo que nos propomos agora analisar é o resultado de uma encomenda de D. 

Aires Gomes da Silva – o segundo do nome – e sua mulher, D. Guiomar de Castro, para 

a capela-mor do mosteiro hieronimita de S. Marcos, num desejo de aí criar um 

programa iconográfico de celebração pessoal, dando continuidade ao intento de sua avó, 

D. Beatriz133. As primeiras referências que da obra se conhecem chegam-nos pela pena 

de alguns cronistas desta ordem, dos quais se destacam as descrições de Frei Adriano 

Casimiro de Santa Paula Pereira e Oliveira pela notável compilação que faz de 

anteriores descrições, dadas a conhecer por Joaquim Martins Teixeira de Carvalho. 

Distinguindo-se pelas suas participações em investidas militares no Norte de África, 

D. Aires Gomes da Silva pertencia a uma notável linhagem de servidores do rei, tendo 

vindo a suceder a seu pai no cargo de Alcaide-mor de Montemor-o-Velho. Mais tarde 

veio a ser Camareiro-mor de D. João II, tendo ainda sido enviado como embaixador à 

corte de Henrique VII de Inglaterra, e desde 1505 tomou o cargo de Regedor da Justiça 

da Casa da Suplicação. Desta função abdicou mais tarde, em 1521, já mal de saúde, para 

seu filho João da Silva134. 

Imbuído do elevado estatuto que detinha a sua família ao serviço da Coroa Portuguesa 

e interessado em se fazer eternizar, bem como a toda a sua família, num sumptuoso 

                                                 
133 Carvalho, J.M.Teixeira de, O mosteiro de S. Marcos segundo os ms. de Fr. Adriano Casimiro Pereira 
e Oliveira / introd. e notas por J. M. Teixeira de Carvalho ; pref. Dr. Reynaldo dos Santos.  Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1922., pp. 1-21 
134 Ibidem 
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panteão familiar, Aires Gomes da Silva terá pedido autorização a D. Manuel para 

contratar o seu imaginário com o intuito de conceber obra de elevada categoria. É 

opinião consensual dos vários autores que têm vindo a abordar esta temática, que 

pretendendo aproximar-se de uma figura que tanto venerava e, simultaneamente, 

reivindicando para a sua linhagem um elevado estatuto numa plena afirmação de 

prestígio, esta acção terá decorrido no sentido de uma identificação e de uma emulação 

mecenática da figura real de D. Manuel. 

Tal atitude é possível ser justificada por uma série de aspectos: a sua preferência na 

escolha de um mosteiro hieronimita, a poderosa ordem religiosa recentemente escolhida 

por D. Manuel para guardiã do panteão régio; a maneira pela qual se faz representar, 

ajoelhado em oração e igualmente apresentado por S. Jerónimo; e ainda escolhendo o 

mais soberbo artista ao serviço do rei, afamado pelas suas notáveis qualidades plásticas, 

capaz de reproduzir miméticamente a partir do real. Esta última característica sublinha o 

moderno carácter do encomendador, perfeitamente consciente e inserido no espírito do 

tempo renascentista, na importância que confere à verosimilhança da retratação do 

indivíduo. 

Todo este conjunto de circunstâncias e expectativas, certamente evidenciadas pelos 

encomendadores, terão permitido a Nicolau Chanterene iniciar um novo projecto numa 

atitude genuinamente heurística, desta forma iniciando novas tipologias e articulando 

sintagmas arquitectónicos e decorativos de raiz clássica, mas sempre evidenciando e 

privilegiando a escultura de vulto à qual sempre mais se dedicou. 

Sem que se conheçam quaisquer provas documentais que possam testemunhar datas 

ou circunstancias de encomendação, diversas implicações têm levado os vários 

investigadores a deduzir que a conclusão deste retábulo se terá dado entre 1522 e 1523, 

época já posterior à finalização da capela por Diogo de Castilho e do término das obras 

de que tinha sido incumbido o imaginário régio no mosteiro crúzio, em Coimbra. 

É nos textos de frei Adriano Casimiro que se encontra a única prova documental de a 

obra se dever ao lavor do mestre francês, muito embora mais uma vez seja unânime a 

opinião, por variadíssimos motivos, de se lhe atribuir a autoria da mesma. A qualidade 

da execução escultórica deixa transparecer que não lhe é devido todo o trabalho da peça 

– onde podem ser percebidas notórias diferenças na qualidade plástica e no rigor 

artístico – e que esta deva ter sido a empreitada onde existiu uma maior participação de 

colaboradores pertencentes à sua oficina. No entanto, é na avaliação de múltiplos 

factores tais como a idea do projecto global da obra e da composição das diversas cenas, 
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a introdução de novidades na organização total, a escolha dos elementos iconográficos 

clássicos e pormenores decorativos, ou a inclusão de representações de edifícios de 

planta centralizada – até então completamente inéditas no nosso país e só 

posteriormente mais vulgarizadas – que se pode atribuir a Nicolau Chanterene a 

concepção deste retábulo135. 

 

3.2 - Análise Plástica e Iconográfica 

 

3.2.1 - A estrutura retabular 

 

Destinada a ocupar o lugar por detrás do altar e, como tal, projectada para o vão de 

parede a nascente da referida capela, no sentido de conferir a todo o local maior 

sumptuosidade e magnificência, mestre Nicolau terá optado por tomar a altura total 

permitida pelo arco da abóbada de nervuras para implementar a sua estrutura retabular 

(fig.50). 

Com uma organização geométrica menos regular e ainda não inteiramente consciente 

de uma série de aspectos relativos à gramática clássica, este retábulo encontra-se 

estruturado segundo uma habitual trama ortogonal que possibilita a disposição dos 

espaços necessários à implementação dos elementos de suporte e respectivos 

adossamentos decorativos, intercalando episódios narrativos e representações 

iconográficas sob a forma de escultura de vulto e altos-relevos. Optando por uma 

divisão horizontal assimétrica entre os diferentes registos, mestre Nicolau mantém uma 

notável harmonia em toda a obra, apresentando-se o conjunto dividido em três secções 

verticais, onde o primeiro registo toma uma dimensão em altura equivalente à da base e 

predela juntas. Na marcação horizontal, enquanto a base e predela mantêm uma divisão 

em cinco corpos, já o primeiro registo se apresenta segmentado em apenas três, sendo 

que o do centro – o nicho central, elemento fulcral de todo o retábulo – é originado pela 

união dos dois corpos centrais, e tomando uma dimensão vertical que excede os laterais 

em cerca de um terço.  

Com um traçado arquitectónico ainda sem a mesma regularidade de soluções que 

posteriormente virá a empregar, também a decoração se mostra demasiado efusiva e 

abundante, ainda longe da sobriedade que lhe conheceremos. Elementos como os 

                                                 
135 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 615. 
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plintos, frisos, arquitrave e cornija, embora comprovando alguns conhecimentos da 

linguagem arquitectónica de gosto ao antigo, evidenciam uma erudição um pouco 

titubeante e ainda não totalmente imbuída desses mesmos princípios. Ainda que não 

inteiramente patentes e, em alguns casos, deliberadamente fugindo a uma regra, 

verificamos uma série de características de simetria presentes em elementos estruturais 

e decorativos, bem como o uso de uma série de sintagmas de raiz clássica. Tondi, 

pequenos putti, ânforas e urnas, e no caso muito específico deste retábulo, uma série de 

figuras imanentes da literatura mitológica, permitem-nos confirmar o conhecimento e 

gosto de mestre Nicolau por uma gramática e um discurso artístico que convergem num 

sentido classicizante. 

Delimitando lateralmente os nichos de cada registo encontramos pilastras exibindo 

uma estrutura e decoração diversificadas. Assim, e também por via de uma arquitrave 

muito saliente, se na predela estas permitem que sejam incrustados pequenos nichos que 

albergam as figuras de quatro santos, ao nível do primeiro registo podemos encontrar 

pilastras de tabelas lisas ou decoradas com motivos fitomórficos com os respectivos 

enrolamentos, às quais se adossam colunas balaústre ornadas com festões – como 

veremos, soluções muitas vezes exploradas por mestre Nicolau em obras posteriores. Os 

capitéis, não pertencendo a qualquer das tradicionais ordens arquitectónicas, apresentam 

um desenho muito elegante e, rodados a quarenta e cinco graus, permitem acentuar todo 

o carácter decorativo que caracteriza esta obra – numa certa liberdade de representação 

e evidenciando igualmente alguma determinação e liberdade criativa, muito embora, 

simultaneamente, possam mostrar desconhecimento da tratadística. 

No topo da estrutura, os corpos laterais encontram-se coroados por frontões angulares 

de empenas ornamentadas com relevos fitomórficos decorativos, encimados por uma 

pinha-gablete e ladeados nos extremos por duas ânforas clássicas. Já no topo do corpo 

central, nas enjuntas do arco da abóbada de caixotões que coroa o nicho central, vemos 

dois magníficos tondi com uma figura feminina à esquerda e uma masculina à direita, 

ligeiramente reclinadas, olhando na direcção do centro. Coroando este corpo central 

observamos uma figura de Deus Pai Abençoando, com dois putti apartando as abas do 

Seu manto celestial. Este alto-relevo, com uma mão levantada abençoando e a outra 

pousada sobre o globo encimado pela cruz, é circunscrita por um arco em semicírculo 

ornado com elementos decorativos fitomórficos e sobrepujado por uma cruz latina, 

sendo todo o conjunto ladeado por duas ânforas clássicas das quais, no topo, se salienta 

um fogaréu. 
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Também característica fundamental deste retábulo é a policromia que reveste toda a 

superfície dos elementos estruturais, personagens e elementos decorativos, contribuindo 

largamente para a exuberância de toda a peça. Exibindo variadíssimos matizes e 

abrangendo toda uma enorme gama de tonalidades desde os tons pastéis até aos mais 

garridos, o retábulo encontra-se profusamente colorido proporcionando enorme deleite 

visual. 

Embora seja desconhecida a existência de documentação descrevendo a original 

policromia do retábulo, sabemos o quão usual era na época este tipo de intervenção na 

finalização das obras de escultura. No entanto, dadas as características ainda garridas da 

actual pintura, devemos reconhecer que ao longo dos tempos várias intervenções de 

repintes têm sido feitas, algumas delas certamente sem o mesmo esmero plástico e 

artístico e sem a mesma fidelidade iconográfica. Em alguns casos pode mesmo ser 

notado o grosseiro empastamento causado pelos sucessivos repintes que, em certos 

casos, terão retirado a singeleza e candura ao modelado escultórico, “(…) 

irremediavelmente deturpado por uma pintura desastrosa que afogou  as finuras da 

modelação em camadas espessas de óleo”136. 

De um modo geral, a superfície da estrutura retabular é coberta por uma aguada 

branca, sendo que alguns dos elementos arquitectónicos tais como as arquitraves, o arco 

da grande abóbada de caixotões, capitéis, empenas dos frontões e outras marcações 

estruturais estão cobertos a ouro, estabelecendo magníficos ritmos visuais com grande 

parte dos motivos decorativos dispersos por toda a estrutura ostentando o mesmo 

pigmento. Contrastando com as zonas mais claras, as áreas internas das pilastras, frisos 

e colunas balaústre, são pintadas com uma aguada de azul celeste, criando notáveis 

jogos de luminância ampliados pelos alvos motivos vegetalistas e antropomórficos que 

incluem. As personagens apresentam as habituais carnações, sendo que algumas, 

notavelmente, exibem expressivas ruborizações ou os adequados pálidos tons de 

desfalecimento. Exacerbando e enaltecendo toda a minúcia do talhe da pedra, todos os 

ínfimos pormenores desde a arquitectura às indumentárias, apresentam a sua 

caracterização cromática, contribuindo para acentuar a magnificência da peça. 

Esta encomenda trouxe a Chanterene a possibilidade de recriar um peculiar conjunto 

de ambiências muitíssimo proficiente na profundidade e na espacialidade, características 

que desde os relevos do claustro do mosteiro crúzio vinha evidenciando, embora aí 

                                                 
136 Santos, Reinaldo dos, A Escultura em Portugal…, p. 29 
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alcançadas de modo ilusório, e para as quais doravante evidenciará particular 

predilecção numa busca constante e sistemática. Plenas deste carácter cenográfico tão 

paradigmático em mestre Nicolau, cada cena deste retábulo foi tratada com enorme 

esmero e empenho na obtenção da profundidade espacial, na composição dos vários 

planos, na ordenação dos personagens e dos vários objectos intervenientes na narrativa. 

A isenção de contingências relativamente à profundidade da estrutura retabular ter-lhe-á 

facultado a possibilidade de compor e reproduzir uma organização espacial em 

profundidade numa transposição quase mimética da realidade – embora com carácter 

miniatural – magnificamente plasmando e circunstanciando as cenas no quotidiano e, 

assim, suscitando enorme empatia no espectador. Nos seus mais ínfimos pormenores 

todo o conjunto se encontra pleno de volumetria pululante e palpitante, seja nos relevos 

decorativos que adornam toda a estrutura, na enorme volumetria espacial que 

caracteriza cada cena em cada momento narrativo, na apurada e cuidada modelação de 

cada objecto, indo desde os pequenos utensílios do quotidiano, aos elementos 

arquitectónicos. Realçamos em particular a característica de naturalidade de que são 

dotadas as figuras humanas às quais confere graça e singeleza com enorme respeito pela 

proporção, simulação de movimento, atitudes e expressões faciais. 

Existe nesta profusão de suportes, de tipologias, de elementos decorativos, e no não 

cumprimento canónico das ordens, uma nítida liberdade e génio criativo. É patente uma 

veemente vontade de afirmação artística muito para além da aplicação da tratadística ou 

de eficazes fórmulas por outros conseguidas. No entanto, será possível reconhecer 

também essa querença dirigida no sentido da citação do clássico, a única via de 

afirmação da erudição e de conquista do status137. 

 

2.2 - O registo central 

 

A edícula da Lamentação 

 

Como receptáculo da cena central do retábulo e formando um nicho de maior 

dimensão ao centro da estrutura, vemos uma abóbada de caixotões decorados 

intercaladamente com estrelas e florões. Perfazendo um arco de volta perfeita, a 

abobada repousa lateralmente em dois largos pilares atravessados transversal e 
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longitudinalmente por duas galerias abobadadas, possibilitando, assim, uma notável 

articulação entre os diferentes espaços ediculares. Desta forma mestre Nicolau consegue 

estabelecer uma continuidade espacial e narrativa entre diferentes áreas e os diferentes 

espaços deste primeiro registo, que embora individualizados, participam de uma 

organização global, todos concorrendo para uma assembleia narrativa conjunta. 

Como passo estruturante deste programa iconográfico, vemos aqui magnificamente 

retratada a cena da Lamentação de Cristo, de tal forma imbuída de expressão e 

emotividade que, certamente, suscitaria nos crentes – tal como seria pretendido – um 

profundo sentimento de piedade. Segundo as descrições dos textos evangélicos a cena 

desenrola-se no Gólgota, conseguindo o imaginário uma magnífica justaposição dos 

vários planos em profundidade, onde diferentes grupos tomam uma acção específica e 

essencial à narrativa. Mestre Nicolau soube escolher eximiamente o tormentoso 

momento carregado de dramatismo e sofrimento, no qual retrata a mágoa, a agitação e a 

confusão dos consternados participantes ainda atónitos (fig.51). Assim, compreendendo 

um distinto grupo central, vemos o corpo de Cristo perfeitamente inanimado e inerte, 

reclinado e pendente sobre José de Arimateia que ajoelhado o ampara, tentando ainda 

naquela agitação consolar a Virgem Maria. Esta, sobre cujo colo jaz o corpo do seu 

filho morto, na sua imensa plangência e amargura quase desfalece, condolente, 

contemplando os céus em perfeito abandono. João, o apóstolo dilecto, estampando no 

rosto aflição e amargura, tenta amparar Maria na sua dor, olhando perplexo e ainda 

incrédulo o seu mestre já morto. Maria de Magdala, mais próxima de Maria e ajoelhada 

aos pés do Senhor, agarra-Lhe a mão inanimada estendendo já os panos que O cobrirão. 

Todo este grupo central se encontra notavelmente retratado, denotando a enorme 

atenção conferida à modelação dos corpos, num estudo e observação profundos da 

figura humana, na expressão, na postura, e na proporção dos corpos. Também o cuidado 

atribuído às indumentárias é notável, na atenção concedida a cada pormenor das vestes 

– Maria Madalena aparece retratada com um traje cortesão do sec. XVI – no modelado 

dos panejamentos e nos pregueados permitindo a modelação dos corpos, exprimindo e 

acentuando devidamente o movimento. 

Mais à direita deste grupo, um pouco atrás de Maria Madalena, vemos um segundo 

grupo constituído por outras duas santas mulheres desalentadas, uma delas 

transportando também um longo lençol destinado a amortalhar o corpo de Cristo 

segundo os costumes judeus. A outra, evidenciando a sua amargura e tristeza, tapa a 
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boca com a ponta pendente do véu que lhe cobre a cabeça, como que tentando suprimir 

um compulsivo e constritivo lamento. 

Pelo lado esquerdo, já em primeiro plano mas relegados para uma segunda fase de 

leitura, aproxima-se uma turba de cavaleiros seguidos de uma hoste de peões que 

irrompe através de uma das portas da cidade representada ao fundo. Sugerindo enorme e 

generalizada agitação, numa recreação extremamente inovadora e cenográfica, a 

soldadesca surge igualmente pela galeria que permite a passagem para a edícula que lhe 

fica contígua e aonde se encontram ainda alguns elementos que se aproximam. O grupo 

é constituído por uma mescla de soldados, uns ostentando turbantes e túnicas 

representando os judeus, os outros envergando armaduras, capacetes e piques invocando 

as tropas romanas. Particularmente notável é a diminuição de todos os elementos que se 

afastam em profundidade de forma a poder acentuar a noção de distância. Os cavalos 

em primeiro plano, com as patas arqueadas no ar e as cabeças reviradas em diferentes 

direcções, exprimem no trote um carácter espontâneo. Ao fundo e ao alto, já fora das 

muralhas da urbe representada numa arquitectura de fantasia e numa posição mais 

central relativamente a todo o enquadramento edicular, vemos as três cruzes, a de Cristo 

ao centro, já vazia, ladeada pelas do bom e do mau ladrão ainda supliciados. 

 

Os espaços dos doadores 

 

Lateralmente a este nicho encontramos duas edículas com as representações dos 

encomendadores acompanhados por dois santos padroeiros. Do lado da Epístola vemos 

D. Guiomar de Castro acompanhada por S. Marcos, o orago do mosteiro e de toda a 

congregação hieronimita138; do outro lado, à direita, o seu esposo, D. Aires da Silva 

acompanhado por S. Jerónimo, o orientador espiritual e fundador desta ordem à qual 

pertencia o mosteiro (figs.52 e 53). Ambos os nichos apresentam estrutura idêntica, 

encimados por uma abóbada com terceletes fitomórficos muito salientes e puramente 

decorativos, unindo-se ao centro numa chave em forma de florão. O recorte frontal é 

delimitado por um arco trilobado de nervuras que extravasam para uma saliente e 

faustosa ornamentação, composta por ânforas e elementos florais, como se de um 

baldaquino se tratasse. O arco repousa lateralmente sobre duas colunas adossadas de 

fuste lisos e sem qualquer entáse, ostentando capitéis compostos por enrolamentos de 
                                                 
138 Carvalho, J. M. Teixeira de, O mosteiro de S. Marcos…., p. 33 
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folhas de acanto mas que se não inserem em quaisquer das tradicionais ordens 

arquitectónicas. Conferindo um maior carácter decorativo ao conjunto, estes últimos 

encontram-se ainda rodados a quarenta e cinco graus, num rasgo de deliberada 

criatividade e que muitas vezes será usado por mestre Nicolau. 

Ao fundo, a meia altura e acompanhando a superfície concava da estrutura, estes 

nichos têm rasgada uma janela geminada, traçada em dois arcos de volta perfeita, e cujo 

mainel é uma coluna de fuste liso com um capitel aproximado de jónico. Esta janela 

abre-se para uma área subsequente mais profunda, onde mestre Nicolau inclui outras 

personagens que contribuem para acentuar o carácter cenográfico a que nos temos vindo 

a referir. Estas personagens, elementos secundários de todo o processo narrativo e, 

como tal, apartadas do espaço do “sagrado”, incutem maior dinâmica no “espaço-tempo 

figurativo”, e, simultaneamente, criam enorme paralelismo com o papel do espectador 

estabelecendo elevados níveis de empatia devocional. Contribuindo para a congregação 

da acção num espaço assim unificado, as figuras olham em frente, na direcção do 

objecto da sua devoção, e não para o alto, como era o caso das figuras reais no portal do 

mosteiro de Nossa Senhora de Belém, nesse caso olhando a Natividade.  

No espaço à direita da edícula central vemos D. Guiomar de Castro de mãos postas 

em oração e em atitude devocional, ajoelhada sobre uma almofada defronte a um 

pequeno altar coberto por um pano – como se de um genuflexório se tratasse – sobre o 

qual se encontra aberto o Livro das Escrituras. Pautada por uma atitude de sobriedade e 

rectidão, sobretudo ao nível da expressão do rosto e da postura, a imagem dá-nos a 

indicação de estarmos em presença de uma dama de elevado estatuto social. É 

perceptível a minúcia e o esmero empregue pelo mestre francês no modelado dos 

panejamentos e no detalhe das vestes cuidadosamente reproduzidas, todos contribuindo 

para um complexo figurino envolvendo os mais ínfimos pormenores. Assim, vemos a 

cabeça coberta por uma pequena chapeleta da qual sai o cabelo cuidadosamente 

apanhado e entrançado, um fino camiseiro cobrindo o colo ao qual se sobrepõe um 

longo vestido de largas mangas pendentes e de decote quadrado sobre o peito. Segue-se 

o tradicional pano preso a meio ombro por cordões de tecido, e o nobre e dignificante 

manto azul caindo lateralmente sobre as costas confirmando a sua condição social. 

Alguma sobriedade é demonstrada no contido uso das jóias que se restringe apenas a 

um cordão com uma cruz ao peito e um a anel. 

Apresentando a devota senhora, como que amparando-a na sua meditação, vemos S. 

Marcos em majestosa pose, com a mão esquerda segurando as escrituras, e a direita 
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levantada em direcção à cena central norteando a aia da rainha, acompanhando-a e 

orientando-a a no caminho da salvação. O evangelista trás vestida uma túnica abotoada 

no peito e presa na cintura com um cordão, trazendo aos ombros e preso ao pescoço o 

tradicional tabardo com uma lapela revirada. A seus pés, encontramos outro dos seus 

atributos, o leão brincando com uma filactéria. 

Mais atrás, para lá da pequena janela geminada que se rasga ao fundo e já fora deste 

pequeno espaço edicular – contudo ainda lhe pertencendo – um frade perplexo observa 

também a cena da Lamentação. Embora não nos seja dado a ver toda esta figura em 

alto-relevo, com o rosto exprimindo aflição, num contraste magnífico com a serenidade 

do evangelista em primeiro plano, de mãos estendidas o monge parece encaminhar-se 

no sentido da cena principal prestando-se a fornecer qualquer auxílio. Esta figura, na 

sua atitude altruísta, certamente criaria no devoto uma imagem de referência a ser posta 

em prática, simultaneamente aludindo e enaltecendo o carácter da figura aqui em 

destaque, D. Guiomar. 

Do lado do evangelho, o mais dignificante na época, surge-nos D. Aires da Silva em 

pose idêntica, ajoelhado e em veneração face à piedosa cena central, também ele 

defronte a um pequeno altar onde permanece aberto o evangelho. Vemo-lo 

perfeitamente retratado, um homem de meia-idade com as feições muito bem 

delineadas, barbado e já ostentando calvície. Certamente tendo querido ver-se 

representado da forma mais dignificante e adequada, vemo-lo num tradicional gibão 

apertado na cintura e terminando ligeiramente acima do joelho, de mangas 

exageradamente longas e largas, tal como era apanágio dos elevados estatutos. Dos 

ombros pende-lhe uma rica opa de gola plissada, que por inteiro lhe cobre as pernas e os 

pés. Atrás de si, não deixando esquecer os seus intrépidos feitos ao serviço da coroa e o 

seu estatuto de cavaleiro, um pequeno pajem convenientemente ataviado com ricas 

sobrevestes de mangas largas e um gibão curto, presta-lhe devida vassalagem segurando 

o escudo e a espada – não só as suas armas mas também seus atributos.  

Amparando D. Aires Gomes da Silva na sua nobre senda e apresentando-o perante o 

divino, vemos S. Jerónimo, o erudito exegeta tradutor da Vulgata, aqui representado 

como eremita, na sua vertente mais ascética e humilde, apenas semi-coberto por um 

hábito entreaberto que permite ver parte do seu dorso nu, evidenciando a abnegação e o 

desapego dos bens materiais em virtude de uma espiritualidade mais elevada. 

Denotando uma enorme atenção na observação do real e no estudo das formas 

anatómicas é particularmente notável a sobriedade das posturas das personagens, na 
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atitude consciente e condigna da solenidade do momento, onde salientamos o respeito 

pela proporção e módulo na modelação da figura humana, nos gestos e posição dos 

membros, na expressão grave dos rostos e no cair natural dos pregueados. 

Tal como no espaço reservado a D. Guiomar, também para lá do espaço do “sagrado” 

e numa associação tipológica com o estatuto do retratado, vemos vários homens de 

armas – pertencentes ainda à turba da narrativa central – envergando as suas armaduras, 

capacetes, piques e machados de guerra, fazem menção de se dirigir para o local da cena 

principal. 

Será de realçar a qualidade técnica destas representações de enorme realismo que 

mestre Nicolau terá tirado polo natural, perfeitamente prefigurando duas pessoas de 

meia-idade, onde se percebem os rostos muito bem definidos, ricas em pormenores, tais 

como as abotoaduras ou os panejamentos evidenciando pontas reviradas139. 

Depois de apurada análise é impossível não identificar a diferença de qualidade, em 

esmero de talhe e modelação, existente entre as diversas figuras presentes neste 

retábulo. Tem sido opinião consensual dos diversos autores que mais profundamente 

têm estudado este assunto, que se deva tratar de diferentes oficiais laborando na mesma 

empreitada chefiada por mestre Nicolau. As de maior preponderância e assumindo 

inequívoca importância neste programa iconográfico, esculturas de vulto perfeito como 

sejam as do grupo central e as dos doadores acompanhados pelos respectivos patronos, 

devem ser atribuídas ao lavor de Nicolau Chanterene. As outras, com um carácter 

secundário e não constituindo idêntica importância, pelo facto do mestre se poder 

encontrar disperso por outras empreitadas na região, terão sido previamente por si 

modeladas em barro mas passadas à pedra por elementos da sua equipa. 

 

3.2.3 - A predela 

 

Certamente obedecendo a algumas imposições iconográficas, este registo foi 

reservado à representação da vida do santo fundador da ordem e a outros quatro santos 

de devoção pessoal ou de veneração hieronimita, dispostos em torno do sacrário 

colocado ao centro. 

                                                 
139 Carvalho, J.M.Teixeira de, O mosteiro de S. Marcos segundo os ms. de Fr. Adriano Casimiro Pereira e 
Oliveira / introd. e notas por J. M. Teixeira de Carvalho ; pref. Dr. Reynaldo dos Santos.  Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1922., p. 32 
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Quatro salientes pilastras rematadas na sua base com interessantes relevos 

antropomórficos intercalam as quatro cenas alusivas à vida ascética do exegeta. Em 

lugar das habituais tabelas decoradas, as pilastras apresentam nichos rectangulares 

embutidos albergando os quatro santos intercessores. Cada nicho constitui um elemento 

estrutural e decorativo singular, destacando-se as magníficas mísulas de elementos 

decorativos antropomórficos que sustêm os santos, bem como os dosséis finamente 

trabalhados (fig.54). 

Ao centro, concebido como uma pequena edificação arquitectónica de planimetria 

centralizada, o sacrário estabelece um eixo de simetria na disposição das pilastras com 

os nichos dos santos e das edículas reservadas ao programa iconográfico da vida do 

orago. 

 

As quatro edículas relativas à vida de S. Jerónimo 

 

Os espaços ediculares reservados aos episódios da vida de S. Jerónimo apresentam 

duas diferentes tipologias emparelhando-se de forma assimétrica, distinguindo-as 

apenas o seu coroamento sob a forma de vieiras; duas abertas do centro para o topo, e as 

outras duas em posição invertida. As primeiras, terminando num arco de volta perfeita 

são sobrepujadas por dois anjos segurando ao centro um vaso clássico assente numa 

mísula de enrolamentos; as outras, invertidas, apresentam um encosto de volutas 

sobrepujado por uma ânfora. Ambos os coroamentos repousam lateralmente sobre duas 

colunas balaústre demarcando o espaço de representação. Todo o friso existente na 

separação dos dois registos se encontra decorado com diversos tipos de enrolamentos 

variando entre motivos fitomórficos e antropomórficos. Sempre cumprindo uma 

idêntica estruturação, tal como na edícula central e, assim, também aqui se evidenciando 

o debuxo e a atenta orientação do mestre, em primeiro plano estão dispostos os 

elementos centrais à narrativa sendo legados para planos subsequentes as figuras e os 

elementos complementares à istória. 

Factor de importância e realce nestas edículas é a constante recorrência à utilização de 

edifícios arquitectónicos como elementos estruturantes do espaço de representação. 

Dadas as suas características topológicas, o uso destes elementos possibilita ao 

imaginário não só melhor estabelecer e acentuar relações espaciais de profundidade, 

como também lhe permite ainda evidenciar o seu conhecimento de uma erudita sintaxe 

moderna, perfeitamente imbuído de um pensamento artístico quinhentista. Assim, 
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exceptuando a edícula representando a Penitência de S. Jerónimo, necessariamente 

representada num ermo, o imaginário opta por aludir a espaços urbanos modernos 

recorrendo muitas vezes a edifícios de planimetria centralizada, à época sem qualquer 

paralelo em território nacional140. 

Passamos a fazer a descrição das quatro cenas alusivas à vida do santo sem nos 

determos nas características plásticas das peças que, como já tivemos ocasião de referir, 

certamente terão sido levadas à prática por ajudantes pertencentes à oficina de mestre 

Nicolau141, permitindo evidenciar a supremacia da idealização sobre a capacidade 

plástica dos executores. 

Por uma questão de pragmatismo e objectividade de análise propusemo-nos fazer uma 

descrição da esquerda para a direita, seguindo a lógica de leitura, muito embora 

tenhamos verificado não ter sido este o critério escolhido para a disposição cronológica 

das cenas retratadas. Segundo os relatos de Vorragine que nos vêm descritos na 

Legenda Áurea142, depois de ter aprendido as Sagradas Escrituras com S. Gregório 

Nazianzeno, bispo de Constantinopla, S. Jerónimo “internou-se no deserto, onde muito 

sofreu por Cristo (…)”. Só mais tarde daí terá regressado, tendo-se depois dirigido a 

Belém, onde permaneceria por longo tempo, e aí se dedicando a tradução da Vulgata. 

Será neste mesmo mosteiro que se darão os milagres da Cura do Leão, e do 

Arrependimento dos Mercadores. Como verificaremos seguidamente, embora o ciclo 

aqui representado se tenha mantido, em parte, concordante com esta organização 

cronológica, veremos o episódio do eremitério deslocado da sua posição original na 

ordem temporal. 

Assim, da esquerda para a direita, em primeiro lugar surge-nos o episódio do leão 

onde vemos S. Jerónimo sentado sobre uma banqueta, com uma mão segurando a pata 

do leão poisada sobre o seu colo e a outra mão afagando a juba do animal num gesto 

caridoso (fig. 55). A seu lado, um frade perplexo segura aquilo que nos parece ser o 

báculo do Santo – embora tosco e de reduzidas dimensões – e mais atrás um outro frade 

com uma mão na cabeça exprimindo o seu espanto e chamando um terceiro 

companheiro que se refugiava no interior de uma igreja, para que este testemunhasse o 

acontecimento. Constituindo os elementos cenográficos de enquadramento e 
                                                 
140 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 615 – 616. 
141 Dias, Pedro, Nicolau Chanterene…, p. 95.Ver também Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 
571 -572. 
142 Vorragine, Santiago, A Legenda Áurea, apresentação Cardeal Dom José Saraiva Martins; introdução 
Aníbal Pinto de Castro,  Porto, Livraria Civilização Editora, 2000, pp. 197 – 203. Ver também Muela, 
Juan Carmona, Iconografia de los Santos, Ediciones Istmo, Madrid, 2003, pp. 218 – 223. 
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representando o mosteiro em Belém para onde se retirou o exegeta, vemos um conjunto 

de edifícios de gosto tipicamente renascimental, dos quais mais se destaca a pequena 

torre à esquerda pelas suas notáveis características de planimetria centralizada. 

Pertencendo a este conjunto, ainda que numa tipologia contrastante, podemos ver à 

direita uma igreja tradicional em estilo gótico que acaba por perpassar a arcada ao fundo 

numa solução menos bem conseguida. 

Na edícula seguinte (fig.56) observamos a cena do Arrependimento dos Mercadores, 

onde S. Jerónimo surge sentado sobre uma distinta cadeira de braços, com o leão 

deitado a seu lado, e devolvendo aos mercadores os haveres que o burro, conduzido pelo 

leão, tinha trazido para o mosteiro. Evidenciando o seu perdão, S. Jerónimo mostra uma 

mão levantada sobre um dos mercadores que, em sinal de arrependimento, permanece 

ajoelhado a seus pés. À esquerda e num plano mais recuado, podemos ainda ver outros 

dois mercadores descarregando do burro as suas pertenças, enquanto um frade mais 

próximo de S. Jerónimo o auxilia na restituição dos haveres aos arrependidos. 

Tal como na representação anterior, também esta edícula apresenta uma edificação 

como adereço cenográfico e estruturante da composição, evidenciando também uma 

tipologia de influências amalgamadas. O piso térreo exibe uma portada com um arco de 

volta perfeita, e o primeiro piso ostenta uma extensa arcaria com arcos de volta perfeita 

assentes em colunelos. No topo deste conjunto eleva-se uma torre sobrepujada por um 

pequeno lanternim. Num acto tantas vezes repetido pelo mestre, podemos ainda ver uma 

pequena varanda da qual uma personagem assiste ao sucedido. Devemos realçar a 

notável profundidade e tridimensionalidade estabelecida por este edifício apresentando 

uma enorme profusão de reentrâncias e aberturas, portas e janelas, gerando diferentes 

áreas e espaços. 

Na edícula seguinte, já à direita do sacrário, tal como acima evidenciámos, de forma 

incongruente na sucessão cronológica observamos a representação da Penitência de S. 

Jerónimo no deserto (fig.57), aonde assistimos a uma notável súmula de todos os 

atributos deste santo. Assim, podemos ver o anacoreta em prece ajoelhado defronte ao 

Livro aberto sobre uma rocha, com um braço esticado para trás, no acto de mortificação 

batendo com a pedra sobre o peito nu. À esquerda do Livro podemos ainda ver a 

caveira, mais ao lado a capa dobrada e o chapéu cardinalício, ambos pendurados sobre 

um ramo de uma árvore, e ainda o leão deitado a seus pés. Necessariamente cumprindo 

o rigor iconográfico exigido a cena passa-se num ermo representado toscamente por um 

conjunto de rochas e arvoredo disperso, mas dos quais, ao fundo, se destaca uma 
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edificação com um telhado de duas águas e um vão muito elevado, à qual foi adossado 

um arco de volta perfeita. 

Na última edícula, assistimos à exumação do corpo de S. Jerónimo (fig. 58), na qual 

dois frades colocam o seu corpo já rígido sobre o lençol estendido no chão e, mais atrás, 

outros dois frades acendem um círio para as exéquias. Ao lado direito, podemos ainda 

ver presente o leão aí deitado. Ao fundo surge-nos o mais admirável edifício aqui 

empregue, com uma tipologia que podemos identificar como muito próxima daquela 

que viria ser identificada entre nós como uma serliana. Este, apresenta ao centro um 

pórtico maior formado por um arco de volta perfeita, ladeado por dois arcos mais 

pequenos aos quais se sobrepõem dois varandins com arcadas compostas também por 

arcos de volta perfeita separados por colunelos. Numa coroação do corpo central acima 

do grande pórtico, ergue-se uma espécie de botaréu chanfrado lateralmente, em cuja 

face frontal se adossa um crucifixo assente numa esfera que serve de suporte a duas 

tocheiras. 

Tal como em todas as edículas deste retábulo notamos uma evidente preocupação na 

retratação naturalista de cada momento, na sugestão das relações entre personagens, no 

reportar ao quotidiano como uma fatia do tempo retirada do real. 

 

Os nichos dos quatro santos 

 

Seguindo a mesma lógica de leitura também utilizada para o programa iconográfico, 

podemos ver em primeiro lugar S. Gregório Magno de mãos postas, com a sua tiara 

papal de três coroas e os seus paramentos pontifícios escarlates (fig.59). O corpo e a 

cabeça apresentam uma ligeira torção na direcção do observador colocado ao centro e, 

evidenciando uma postura mais natural, com um pé ligeiramente mais à frente do outro. 

Todo um conjunto de notáveis características, tais como a proporcionalidade anatómica, 

a suavidade das feições, o detalhe na modelação do trirrégono, ou as pregas largas dos 

panejamentos a acentuarem correctamente o gesto e a postura, todos nos dão a indicação 

que também este alto-relevo – bem como os outros deste conjunto – se possam dever ao 

lavor de mestre Nicolau. 

A mísula que serve de suporte a este santo é constituída por um encosto de dois 

animais fantásticos, que nos parecem ser grifos ou quimeras, ligados por uma grinalda. 

Apresentando estranhas cabeças semi humanas, asas e seios em corpos com patas de 

vigorosas garras, são unidos ao centro num pequeno crânio ovino. O dossel – diferindo 
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dos três restantes – é constituído por uma vieira sobrepujada por uma estrutura 

arquitectónica de base quadrangular, ostentando um varandim em várias arcarias, e 

rematada por uma cúpula, já acima da arquitrave no espaço reservado ao friso. 

No segundo nicho segue-se uma representação de S. Sebastião num notável 

contraposto, evidenciando apurado estudo anatómico (fig.59). Tal como habitualmente, 

o santo apresenta-se atado à árvore do seu suplício, desnudado e coberto apenas na 

cintura por um pano, no entanto faltando-lhe as setas ou mesmo as chagas 

(provavelmente perdidas nos posteriores repintes) indicadoras do seu martírio. 

Apresentam-se exímias a proporcionalidade anatómica e a expressividade corporal em 

pormenores como a mão apoiada no tronco, ou a definição das feições e o tratamento 

minucioso do cabelo. 

Também a mísula deste nicho apresenta um magnífico carácter decorativo que nos é 

dado pela junção de três cabeças de carneiro, uma de frente, e duas laterais. O dossel, ao 

qual são idênticos os dois seguintes, é também um coroamento sob a forma de uma 

estrutura arquitectónica de base hexagonal exibindo o mesmo tipo de arcaria, sendo 

sobrepujado por uma pequena vieira ladeada por dois pináculos. Acima da arquitrave, o 

conjunto é rematado por uma pequena cúpula. A cobertura interna do dossel é uma 

abóbada de nervuras de perfil rebaixado, formada por um conjunto de terceletes que se 

abrem para o exterior num arco de nervuras trilobado. 

Já à esquerda do sacrário, o terceiro nicho contém uma imagem de S. João Baptista 

vestindo a tradicional pele de camelo e segurando na mão esquerda o Livro das 

Escrituras (fig.59). Também esta peça apresenta idêntico cuidado no tratamento 

anatómico e na proporcionalidade, numa posição natural com uma perna sustendo o 

peso do corpo e a outra ligeiramente avançando, com o corpo e a cabeça em ligeira 

torção em direcção ao observador colocado numa posição central e mais afastada. 

Mais uma vez constituindo um elemento de notável cariz decorativo, a mísula sobre a 

qual assenta este alto-relevo é formada pelo encosto de três admiráveis e expressivos 

mascarões unidos por laçadas na zona da testa e da boca. O dossel difere do anterior 

apenas por pequenas diferenças de dimensões e pela falta de alguns pináculos na zona 

superior da estrutura arquitectónica. 

Encerrando o conjunto dos quatro nichos da predela vemos um santo de que se torna 

difícil a identificação pela falta de suficientes atributos iconográficos. No entanto, 

pensamos poder tratar-se de S. Agostinho, pois apresenta-se paramentado com uma 

magnífica capa pluvial e envergando a habitual mitra bispal, apresentando-nos as 
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Escrituras na mão esquerda e simultaneamente segurando o tradicional báculo ao qual 

falta já o olhal. A mão direita, pelo gesto, poderia segurar a pluma que lhe é atribuída 

como escritor e Doutor da Igreja (fig.59). 

Também a sua mísula constitui um admirável elemento decorativo, formada pelo 

encosto de dois crânios ovídeos olhando para fora e unidos por enrolamentos 

fitomórficos. O dossel em nada acrescenta aos dois últimos descritos. 

 

3.2.4 - A base do Retábulo 

 

Esta área foi reservada à necessária apresentação e identificação heráldica dos 

comitentes. É neste espaço que mestre Nicolau aproveita para explorar uma série de 

motivos directamente retirados da literatura mitológica de raiz greco-romana, então 

absolutamente inéditas na arte portuguesa143, com reminiscências apenas nas duas cenas 

da vida de Hércules que figuram no púlpito da igreja de Santa. Cruz, em Coimbra, obra 

também de Chanterene. Certamente usadas como mais uma afirmação de erudição estas 

citações dos clássicos em muito terão agradado aos comitentes, também eles 

pretendendo evidenciar o seu carácter conhecedor. 

Sustentando cada brasão anunciando cada uma das famílias, vemos homens 

corpulentos montando animais fabulosos, centauros alados, tritões e ninfas, numa forte 

alusão ao mundo clássico cujo conhecimento pretende deixar evidente. 

Em directa associação e por baixo de D. Aires Gomes da Silva, vemos dois 

corpulentos homens montando híbridos cavalos marinhos ostentando longas caudas 

serpentiformes enroladas, os dois sustentando o escudo onde se inscreve o leão 

rampante das armas do Regedor. 

No seguinte relevo dois efebos desnudos seguram um escudo em que apenas se 

inscreve uma elipse ao alto, estando o da direita provido de um ceptro. 

O relevo seguinte mostra-nos dois centauros alados afrontando-se e segurando um 

idêntico escudo também sem qualquer inscrição. O da esquerda segura na mão livre 

uma âncora, enquanto o outro segura uma serpente. 

O último relevo desta série mostra-nos dois estranhos centauros alados exibindo 

longas e contorcidas caudas marinhas serpentiformes, amparando ao colo duas ninfas. 

                                                 
143 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 635. 
Santos, Reinaldo dos, A Escultura em Portugal, Lisboa, Acad. Nac. de Belas Artes, 1948-1950, pp. 29 
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Os quatro sustêm o escudo com as armas dos Castro: do lado esquerdo o leão rampante 

e do direito seis besantes. 

Intercalando os espaços de representação heráldica, os vários plintos incluem ainda 

coroas circulares de folhagens que enquadram clássicos bustos de perfil muito ao gosto 

ao antigo. À esquerda, por baixo do doador, dois bustos femininos olham na direcção 

do centro, à direita, por baixo de D. Guiomar, dois bustos masculinos barbados olham 

também na direcção do centro. Na zona central, nas duas pilastras por baixo do sacrário, 

dois bustos masculinos olham-se frente a frente. 

 

3.2.5 - O sacrário 

 

Com o intuito de criar uma estrutura com espaço suficiente para albergar internamente 

o santo cibório com as hóstias sagradas, mestre Nicolau concebeu um notável edifício 

arquitectónico, em escala miniatural, à imagem de um verdadeiro templo condigno da 

função a que se presta. Inaugurando uma característica inédita em Portugal e que se verá 

recorrente em anos sequentes144, Chanterene cria um tabernáculo sob a forma de um 

pequeno edifício de planta centralizada levantado em três registos (fig.60). Constituindo 

o primeiro registo, um grande portal de madeira, outrora “de prata com figuras de 

relevo”145, serve de acesso ao interior do sacrário, ladeado por dois contrafortes onde se 

inserem dois alto-relevos dos Pilares da Igreja: o de S. Pedro à esquerda, e o de S. Paulo 

à direita. Duas colunas balaústre suportam o arco de volta perfeita que constitui o portal, 

sendo sobrepujadas por dois pequenos anjos segurando uma grinalda. No topo, um friso 

decorado com enrolamentos e uma cornija actuam na separação para o segundo registo 

no qual nasce um frontão com a forma de uma vieira ladeada por enrolamentos. Neste 

segundo registo, ergue-se um lanternim de planimetria circular sobrepujado por uma 

cúpula, do qual se abrem janelas separadas por colunelos. À frente deste e a ele ligadas 

por uma espécie de arcobotantes, duas pequenas torres também de planta circular 

ajudam ao coroamento do anterior registo. No topo, cresce ainda um torreão de secção 

quadrangular, encimado por uma nova cúpula também de planta circular.  

Tanto quanto nos assevera frei Adriano, este sacrário terá constituído enorme 

entusiasmo e encanto devido a um notável artifício gnomónico que a todos maravilhava 

e que seria digno de hoje poder ser restaurado, dado existirem ainda todas as condições 

                                                 
144 Dias, Pedro, O Fydias peregrino…, pp.113. 
145 Carvalho, J.M.Teixeira de, O mosteiro de S. Marcos…, p. 31 
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para que tal dispositivo se mantivesse em funcionamento. Segundo o cronista146, “No 

meio destes quatro nichos está hum Sacrário feito da m.ma pedra d´Ançã em forma de 

huma custodia, que sustentaõ dous anjos; tendo o Sacrario porta de prata com figuras 

de relevo, e pelos lavoures, e vazados de todo o Sacrário se divisavaõ vidraças da cor 

de rubi, e azul celeste entre as quaes estava o cofre com o Santíssimo Sacramento. 

Estas vidraças recebiaõ luz, e clarid.e pela parte de fora da capella mor, que ficava 

voltada ao Oriente, de manr.ª que em todo o anno, quando nasce o Sol entraõ seus 

raios p.r hum grande arco, de que ainda há vestígios p.r detrás da capella mor, 

illuminando as cores das vidraças, o que fazia brilhar toda a Igreja, de tal manr.ª que 

parecia aos que então a ella concorriaõ terem sido transportados as moradas 

celestiaes.”  

Durante as nossas investigações verificámos que no exterior da parede testeira desta 

igreja se encontra ainda um grande tardoz em óptimo estado de conservação, 

consistindo numa grande estrutura de pedra adossada e integrada na estrutura murária, 

como se de um grande botaréu ou gigante se tratasse, mas albergando o dito “arco” que 

proporcionaria a entrada da luz solar matinal (figs.61 e 62). 

Este tardoz, estrutura que num primeiro relance se poderia assemelhar também a um 

largo contraforte, é um paralelepípedo com uma grande inclinação da face superior, que, 

como veremos, faz parte integrante da parede testeira da dita igreja, com dimensões de 

cerca de três metros de largura, três metros e meio de altura, por três metros de 

profundidade. Ao centro, e rasgando toda a estrutura longitudinalmente, de nascente a 

poente, a cerca de um metro e meio do solo, exibe uma pequena galeria abobadada (à 

entrada, com cerca de um metro de largura, e um metro e meio de altura), tornando-se 

progressivamente mais estreita em direcção ao interior e terminando numa abertura 

mais pequena e de idêntico perfil (com apenas cerca de trinta centímetros de largura e 

setenta de altura). 

Sendo possível entrar nesta pequena galeria, analisá-la e percorre-la até ao final, 

verificámos que se encontra emparedada apenas na estreita zona de ligação com o 

interior do sacrário, onde é possível ver-se ainda parte da polida estrutura retabular em 

pedra de Ançã. Também espreitando pelo interior do sacrário é possível ver o mesmo 

tosco emparedamento que oculta esta abertura. 

                                                 
146Carvalho, J.M.Teixeira de, O mosteiro de S. Marcos…, pp. 31-32. 
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Assim, esta fresta com perfil e orientação tão específicos, mantém-se em alinhamento 

perfeito com o “percurso do sol”, mas permitindo, na época, que dentro de determinado 

período diário, às primeiras horas da manhã, os raios de luz por ali penetrassem no 

interior do sacrário. Estando o sacrário revestido interiormente por uma série de 

pequenos vidros “rubi, e azul celeste” cobrindo os pequenos orifícios que constituíam as 

suas pequenas janelas, projectava para o interior da igreja um magnífico espectáculo de 

uma vivaz e intensa luz policroma147. Apesar da nossa apurada análise, não nos foi 

possível verificar a existência destes vidros “rubi, e azul celeste” em quaisquer dos 

múltiplos pequenos orifícios na superfície do sacrário por onde a luz poderia brotar. 

Após demorada análise da dita estrutura através do interior e do exterior da igreja, 

pudemos constatar que esta terá servido também para aumentar o espaço de 

representação da edícula central onde é retratada a Lamentação de Cristo, que apresenta 

uma profundidade de quase o dobro de todo o restante conjunto retabular. Assim, 

podemos afirmar que tal estrutura fará parte integrante da estrutura murária da parede 

testeira da igreja, permitindo incrementar profundidade na edícula principal do retábulo 

que, assim, avança para dentro da área habitualmente destinada à parede fundeira e, 

simultaneamente, servindo de suporte a esta estrutura que de outra forma estaria mais 

fragilizada. 

Segundo apurámos, um idêntico dispositivo gnomónico teria existido na antiga 

capela-mor da igreja do mosteiro de Santa Maria de Belém, antes desta ter sido 

mandada demolir para construção da nova capela-mor, não havendo notícias de que 

posteriormente qualquer dispositivo idêntico tenha sido concebido. Deste engenho 

existente na igreja do mosteiro de Santa Maria de Belém, segundo descrição de 

cronistas hieronimitas, temos notícias de que funcionaria apenas no dia de solstício de 

verão148. 

Certamente, este tipo de dispositivos teria de ser concebido, ou gizado em conjunto, 

com o arquitecto responsável pelo projecto da edificação, e idealizado desde o seu 

início. Se “somente após a conclusão da obra de arquitectura na igreja hieronimita 

seria possível a correcta adequação do projecto chantarenesco ao espaço realmente 
                                                 

147 Em nosso entender, dada a estreita largura e comprimento desta fresta, pensamos que o efeito óptico 
teria lugar apenas numa época muito específica do ano, e que consideramos ser, provavelmente, no 
solstício de verão – ao contrário de “todo o anno”, como assevera frei Adriano. Para que tal sucedesse, a 
mesma fresta teria, obrigatoriamente, de ser muito mais larga de forma a poder abranger todo o desvio 
solar anual. Apesar dos vários contactos e solicitações feitas ao Observatório Astronómico de Lisboa, na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nunca obtivemos qualquer resposta que pudesse trazer 
novas luzes às nossas questões. 
148 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 640 - 641. 
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existente e a avaliação do material necessário à execução do retábulo”149, no sentido 

da execução de tal dispositivo tornar-se-ia necessário demolir parte da parede fundeira 

da igreja, podendo incorrer-se no risco de abatimento de parte da estrutura. O gizamento 

de uma tal estrutura deveria estar, muito objectivamente, relacionado com a fundação e 

orientação ritual do templo, tal como era comum acontecer150. Uma vez sabermos que 

Diogo de Castilho esteve também operante no estaleiro de Santa Maria de Belém onde 

existia idêntico dispositivo e do qual, certamente, conheceria a existência, tendo sido ele 

o mestre-de-obras incumbido do projecto de edificação desta nova igreja, também 

hieronimita e pertencente a um notabilíssimo doador tão próximo da Coroa, 

naturalmente podemos deduzir que idêntico dispositivo tenha estado projectado desde a 

sua encomenda, e que terá decorrido de um estudo conjunto dos responsáveis por ambos 

os projectos: Diogo de Castilho e o imaginário real Nicolau Chanterene.  

Seguramente Chanterene terá antevisto neste retábulo a possibilidade de consolidar a 

sua fama e o seu prestígio, numa encomenda que lhe permitiu inaugurar uma série de 

futuras encomendas para além das obras régias, também junto do clero e da nobreza. 

Nesta obra o mestre francês terá certamente conseguido superar as elevadas 

expectativas dos comitentes, executando um magnífico retábulo como nunca 

anteriormente tinha sido visto, em pedra e de enormes dimensões, permitindo-se 

introduzir novíssimas tipologias151. Apresentando uma enorme profusão de 

personagens, algumas delas tiradas pelo natural, e empregando um vasto conjunto de 

elementos decorativos de um “novo” gosto erudito e em plena afirmação, o imaginário 

terá conseguido incrementar a reputação da sua capacidade plástica e artística de forma 

a consolidar o seu estatuto. Desta forma, ficamos em conhecimento de uma enorme 

capacidade criativa e interventiva que se traduz num todo maior do que a súmula das 

aprendizagens das fontes diversas que afirma conhecer. Estas citações contínuas das 

fontes mais diversas e o uso continuado de motivos estruturais e decorativos que apenas 

mais tarde serão conhecidos, patenteiam não só o conhecimento e a erudição deste 

imaginário como anunciam uma notável atitude demiúrgica que o destaca na vanguarda 

artística coeva. 

 

 
                                                 
149 Ibidem, p. 569. 
150 Sobre a orientação e fundação do templo cristão, e o seu relacionamento com os ciclos litúrgicos e o 
ciclo solar Cf. Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão...,  pp.43-48, 135-143. 
151 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 581. 
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3.3 - Análise geométrica 

 

Uma vez obtida uma fotografia do retábulo, a imagem foi cortada segundo processos 

digitais, obtendo um rectângulo no qual se insere o retábulo tendo em conta os seus 

limites extremos. Seguidamente, foi aplicada sobre rectângulo resultante a Armadura 

NC (fig.63). 

 

3.3.1 - Estrutura Interna 

 

Sendo tão vasto o número de concordâncias verificáveis na aplicação deste traçado 

regulador sobre a obra em análise152, e podendo tornar-se excessivo e menos 

interessante a sua enumeração, tentaremos ser sucintos referindo apenas os seus 

aspectos mais significativos. 

Faremos, em primeiro lugar, a análise das linhas horizontais resultantes dos 

cruzamentos das oblíquas desta armadura e que poderão ter servido como auxiliares na 

disposição dos elementos tectónicos desta estrutura retabular, identificáveis na figura 

64. De cima para baixo, um primeiro segmento poderá ter servido para determinar a 

altura do óculo em semicírculo no qual se inscreve a figura de Deus Pai Abençoando. 

Verificamos depois, o delineamento algo preciso de todo o entablamento no remate do 

corpo central, assim como, um pouco mais abaixo, dos entablamentos dos corpos 

laterais. Ainda neste corpo central, encontram-se bem marcadas as várias segmentações 

dos grossos pilares que delimitam a cena da Lamentação, assim como, ao centro, a 

marcação da altura da abóbada de caixotões. Ainda ao nível deste registo central, 

assinalamos os segmentos horizontais que demarcam o extremo inferior a partir dos 

quais se elevam os coroamentos interiores dos nichos dos doadores, e as várias 

marcações horizontais dos quatro balaústres. 

Igualmente bem delineados nos seus vários elementos, observamos o entablamento 

existente na separação deste primeiro registo para a predela; a arquitrave na divisão 

desta para a base do retábulo; e, por fim, a segmentação desta para o plinto de suporte 

ao retábulo. Ainda na predela serão de assinalar as marcações horizontais sobre as quais 

se elevam os coroamentos das edículas relativas à vida de S. Jerónimo, a marcação dos 

                                                 
152 Igualmente verificável com igual e superior rigor nas obras sequentes. 
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seus extremos superiores, assim como algumas das divisões horizontais do sacrário, das 

mísulas e dos baldaquinos pertencentes aos nichos dos quatro santos. 

Dos segmentos verticais que igualmente possam ter orientado a organização da 

estrutura, assinalamos os eixos que poderão ter estado na marcação nas pilastras laterais 

do primeiro registo, bem como das colunas balaústre que se lhes encontram adossadas; 

os eixos que orientam a estruturação dos pilares ladeando a edícula central e também as 

respectivas colunas balaústre; os eixos que marcam a simetria dos corpos laterais do 

primeiro registo e os respectivos frontões encimados por pinhas gablete; os eixos que 

marcam a simetria das edículas da vida de S. Jerónimo; e, por fim, os eixos que 

ordenam as pilastras nas quais se encontram incrustados os nichos dos quatro santos. 

Devemos ainda sublinhar o alinhamento das quatro urnas no topo da estrutura, bem 

como uma série de outros elementos tais como os extremos laterais das várias pilastras 

em todos os registos 

Seguidamente passaremos a assinalar na figura 65 as linhas oblíquas que poderão ter 

orientado a postura e localização das mais diversas personagens. Observando em 

primeiro lugar o grupo central, é possível verificar o segmento oblíquo que poderá ter 

orientado a posição e inclinação do corpo de Cristo. Seguidamente, confluindo para um 

mesmo ponto – notavelmente, a chaga sobre o Seu coração, coincidindo com o centro 

físico de toda a composição! - observamos os segmentos que marcam a posição das 

personagens em torno de Cristo. Assim, um segmento marca a posição de José de 

Arimateia e a inclinação do seu rosto; seguidamente, um outro orienta a posição central 

de João; um outro segmento marca a posição da figura de Maria bem como a inclinação 

do Seu rosto levantado para os céus; e por fim, um último segmento orientando os 

olhares de Maria Madalena e das duas Santas Mulheres atrás de si. 

Sobre as figuras dos doadores e dos santos padroeiros que os apresentam, verificamos 

a existência de dois segmentos partindo da mediana do marco deste retábulo, no local 

onde termina a cruz coroando todo o retábulo, cada um organizando a posição e 

inclinação do corpo dos comitentes. Atrás de si, as figuras dos santos padroeiros são 

igualmente orientadas por duas linhas simétricas deste traçado regulador. O braço de S. 

Jerónimo que apoia Aires Gomes da Silva é também organizado por um segmento 

assinalado, assim como o antebraço de S. Marcos segurando o Evangelho. Ainda nestes 

grupos, orientados por dois outros segmentos também simétricos, observamos a cabeça 

de ambos os padroeiros em alinhamento com os encomendadores, mais abaixo, 

terminando nas suas mãos postas em oração. 
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Na predela e sobre as figuras de S. Jerónimo, da esquerda para a direita, evidenciamos 

o segmento que partindo do topo do traçado geométrico vem orientar a localização do 

santo, cuja postura é demarcada por um segundo segmento oblíquo aí confluindo. Na 

seguinte edícula, um segmento partindo do centro físico da composição orienta 

igualmente a sua postura. No episódio seguinte, dois segmentos partindo da mediana no 

topo do traçado e outro partindo do centro físico, unem-se num ponto ligeiramente 

acima da figura de S. Jerónimo em penitência. Aí, um novo segmento demarca a sua 

posição. Por fim, na última edícula, o corpo deitado do santo é demarcado por um 

segmento horizontal, que no seu extremo, algures entre o peito e a cabeça, se une de 

novo em direcção ao mesmo ponto no topo da composição. 

No topo da composição, coroando todo o retábulo, a figura central de Deus Pai 

Abençoando encontra-se notavelmente estruturada por dois segmentos pertencentes a 

uma triangulação partindo do topo. 

Finalmente assinalamos ainda uma série de confluências: sobre a figura de Deus Pai 

encontramos três pontos demarcando a Sua altura, o peito, e a mão levantada no gesto 

da bênção; na edícula central, as mãos dos ladrões supliciados encontram-se localizadas 

sobre dois pontos simétricos deste traçado. 

 

3.3.2 - Figuras geométricas 

 

Um considerável número de figuras geométricas foi encontrado nesta composição, 

encontrando-se um considerável número de triangulações (fig.67). 

 Começamos por assinalar o triângulo usando o eixo central da composição como o 

seu eixo de simetria, e com o vértice superior assente na mediana do próprio marco. As 

arestas laterais são tangentes ao semicírculo do óculo no qual se inscreve a figura de 

Deus Pai, e tem por base a arquitrave na qual aquele assenta. 

Mais interior, um novo triângulo toma lugar, partindo do mesmo ponto no topo da 

composição, enquadrando lateralmente os dois anjos que apartam o manto de Deus Pai, 

e assentando sobre a mesma base. 

Ainda mais internamente, com origem no mesmo ponto, temos um triângulo mais 

estreito delineando o corpo de Deus Pai, e terminando na mesma base. 

Pertencentes ainda a este conjunto usando o mesmo vértice superior e tendo como 

eixo de simetria o próprio eixo da composição, mais duas triangulações tomam lugar: o 

primeiro estabelecendo a triangulação enquadrando os comitentes, e por fim, o triângulo 
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que tem por base o conjunto das edículas da vida de S. Jerónimo. Importa referir que 

todo este grupo de figuras assenta sobre o traçado geométrico delineado. 

Seguidamente, ao centro da composição e sobre a edícula central, referimos um 

quadrado cuja medida lateral é determinada, aproximadamente, pela altura do arco da 

abóbada. Ao centro deste, inscreve-se uma circunferência delineada sobre o mesmo 

arco. Referimos ainda que esta circunferência assenta num mesmo ponto de 

confluências sobre o coração de Cristo, e que ambas as figuras partilham o mesmo 

centro geométrico assente sobre o eixo central da composição. 

Também nesta edícula, sobre o grupo central da composição, um novo triângulo foi 

encontrado, tomando o vértice superior acima da cabeça de S. João, formando-se as 

arestas laterais, para a esquerda e para a direita, respectivamente, no alinhamento da 

cabeça e tronco de José de Arimateia, e no alinhamento das cabeças da Virgem e de 

Maria de Magdala. 

Lateralmente a este, sobre as figuras dos doadores e dos seus santos padroeiros, 

também duas triangulações tomam lugar. 

Por fim, sobre o óculo enquadrando Deus Pai mais uma circunferência é possível ser 

traçada, tendo como centro o cruzamento da arquitrave com o eixo central da 

composição. Da mesma forma, sobre os tondi ladeando o arco da abóbada central, 

outras duas circunferências tomam lugar. 

 

3.4 – Estratégias de significação 

 

As mais importantes vertentes de significação deste retábulo centram-se, 

maioritariamente, ao nível do primeiro registo. Neste espaço, embora apresentando uma 

série de compartimentações impostas pela imponente estrutura arquitectónica, elas 

vêem-se notavelmente superadas na construção de um espaço uno e contínuo de 

“tendência humanista italianizante” 153, alargando-se o esquema da composição a todo o 

registo. 

O foco de atenção de todo o retábulo é, sem dúvida, a notável Pietá ao centro da 

composição, soberbamente organizada e composta com o intuito “servir de veículo à 

manifestação de sentimentos de purificação espiritual”, numa atitude “de resgate 

individual, na procura da Salvação”154. 

                                                 
153 Ver nota 63. 
154Baptista Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção.., 2001, p.66. 
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É sobre o centro geométrico de toda a composição que encontramos a magnífica 

imagem do corpo de Cristo morto, coincidindo este ponto, notavelmente, com a chaga 

sobre o Seu Coração. Deste ponto “excêntrico”155 originado pelo cruzamento das linhas 

mais importantes do traçado geométrico operante, veremos nascer uma série de vectores 

apontando na direcção de alguns elementos fundamentais desta composição, e que neles 

tomando eco, de novo, sobre ele confluirão. 

Contrabalançando a estabilização da figura de Cristo, perfeitamente inerte e em 

abandono e que, embora inclinado, encontra forte amparo e equilíbrio na figura de José 

de Arimateia, vemos emanar do Coração de Cristo um poderoso conjunto de vectores 

criando enorme tensão sobre os elementos em seu redor. Esta difusão, como uma 

explosão brotando do peito supliciado de Cristo, actua sobre a figura da Virgem, quase 

como provocando a inclinação da cabeça para trás, e do Seu rosto em direcção ao 

Altíssimo. Toda esta força se repercute irradiante, actuando com idêntica energia sobre 

as figuras de João e de Maria de Magdala, abrindo-se como um leque, criando estas três 

personagens uma idêntica diagonal mais elevada, e fazendo ressoar a obliquidade do 

corpo de Cristo para o alto. Estas três personagens, em si mesmas gerando novos focos 

de excentricidade, por orientação dos seus olhares, estabelecem uma reciprocidade 

inversa à direcção dos vectores originais, reconduzindo-os ao ponto inicial, e 

devolvendo-lhe uma condensação acrescida. 

Mais longe, sobre as Santas Mulheres, mantém-se ainda este poderoso princípio que 

lhes chega com mais fraca intensidade mas numa projecção mais longa do seu efeito e 

deslocando atenção do observador nesta direcção. Em contrapartida, a composição é 

equilibrada pelo grupo de cavaleiros que, do lado esquerdo, se aproxima da “boca de 

cena”. Tal como em circunstâncias idênticas anteriormente analisadas, também neste 

caso devemos observar as diferenças de módulo destes dois grupos apostos como uma 

tentativa de equilíbrio da composição, que de outra forma penderia, necessariamente, 

sobre um dos lados. Enquanto as Santas Mulheres estão mais próximas do grupo central 

e, por isso, devendo “beneficiar” do mesmo módulo, já os cavaleiros, em aproximação, 

deveriam cumprir um maior afastamento (impossibilitado pela profundidade da edícula) 

tendo sido necessário reduzir a sua dimensão com o intuito de ser conseguida essa 

ilusão. Evidentemente, tal como no caso dos supliciados ao fundo, a entrega dessas 

                                                 
155 Arnheim, Rudolph, O Poder do Centro. Trad. port. Lisboa: Edições 70, col. Arte e Comunicação, nº 
52, 1988, pp. 18-38. 
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execuções a oficiais laborando nesta companha, necessariamente resultaram em peças 

sem o mesmo brio formal. 

Tal como anteriormente nos foi possível observar, sobre esta edícula central ainda 

outras duas figuras geométricas tomam lugar: um quadrado no qual se inscreve este 

corpo central de maiores dimensões, e uma circunferência que se desenha segundo o 

arco da abóbada de caixotões. Na conjugação que aqui tomam, acrescida dos seus 

significados particulares, adquirem um mais elevado e importante nível simbólico. 

Quando isolado, por oposição ao círculo aludindo ao mundo espiritual transcendente e 

perfeito, o quadrado simboliza a existência terrena, a matéria e o universo criado156. 

Directamente associado com a circunferência, inscrevendo-a, simboliza a relação entre 

o céu e a terra, a união da divindade com a humanidade, o símbolo da presença divina 

entre os homens157. Assim, podemos ver simbolizada a essência divina de Cristo 

dissociando-se da Sua materialização terrena, como que libertando-se por aquele ponto 

específico sobre o Seu coração e abandonando a sua natureza corpórea, elevando-se 

para o Pai. As estrelas e florões que ornamentam o interior da abóbada de caixotões 

aludem directamente ao seu significado de paraíso celestial. 

A circunferência e o triângulo que se desenham sobre o óculo no qual se inscreve a 

figura de Deus Pai, no coroamento da estrutura, dada a forte simbologia que as duas 

figuras geométricas encerram, deverão ser observadas como um poderoso reforço 

simbólico da “imagem” divina: o círculo, simbolizando a figura imutável e perfeita, sem 

começo nem fim, alpha e ómega, origem, subsistência e consumação de todas as coisas, 

exprime a “manifestação universal no Ser único e não manifestado”; o triângulo, pela 

sua intricada simbologia ligada ao número três, traduzindo-se no universo cristão na 

personificação da entidade divina, o símbolo da Santíssima Trindade, simboliza Deus 

Uno em três Pessoas158. 

Esta poderosa figuração na evidente triangulação que sobrepuja todo o quadrado 

formado pelo corpo central, poderá ainda tomar um mais avultado sentido. O quadrado 

toma um paralelismo directo e imediato com o quaternário, assim como o triângulo, 

como vimos já, com o ternário. Segundo as teorias platónicas, o primeiro relaciona-se 

                                                 
156 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, pp. 201-204, 548-551. Ver também 
Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, pp. 28-30. 
157 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, pp. 202-203. Ver também Casimiro, 
Luís Alberto, A Anunciação do Senhor pp. 992-994. Ver ainda Ver também Hani, Jean, O Simbolismo do 
Templo Cristão…, pp. 28-30. 
158 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, pp. 201-204, 657-658. Ver também 
Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, pp. 28-30. 
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com a materialização das ideias, e o segundo, com a ideia ela mesma, ou seja: ao alto, 

mais elevada, a figura geradora de Deus, da qual emana, em baixo, a materialização 

terrena das ideias159. Simultaneamente, a forte imposição do arco de circunferência 

sobre o quadrado, sugere dinamismo e movimento, numa “mudança da ordem ou do 

nível”, traduzindo a natural aspiração humana ao transcendente universo celeste. 

Os comitentes, acompanhados pelos respectivos padroeiros, embora individualizados 

em dois espaços contíguos à edícula central, perfilham da continuidade da composição, 

habitando o mesmo espaço do episódio bíblico, a ele assistindo directamente e em local 

privilegiado. Desta forma, o casal prefigura uma piedosa e louvável atitude, activamente 

participativa desta compadecida manifestação de bondade e compaixão, compartilhando 

todo o momento e os mesmos sentimentos de condolência, praticamente unindo-se ao 

elenco narrativo, mas simultaneamente prestando condigna veneração. 

No entanto, sobre o eixo vertical e no topo da composição, toma lugar o ápice de uma 

maior triangulação, adoptando por vértices da base as figuras dos comitentes, 

empossando-se estas de uma mais peculiar simbologia. O número três – tomando as 

devidas ressonâncias na figura geométrica do triângulo – simboliza o Cosmos, enquanto 

resultado directo da soma de um com dois, o produto da união do Céu e da Terra, 

notavelmente assumida nesta figuração, respectivamente, pelas figuras de Deus Pai e do 

casal encomendador160. Desta forma, protegidos sob o misericordioso manto do 

Altíssimo, estas duas figuras assumem aqui uma privilegiada relação que lhes advém da 

sua atitude piedosa e do lugar destacado que tomam na adoração da cena central da 

Lamentação, simultaneamente, investidos na terra por Deus Pai para cumprimento dos 

mais elevados desígnios. Os soldados atrás de Aires Gomes da Silva reforçam a sua 

imagem enquanto nobre cavaleiro empenhado na insigne missão da cristianização, 

enquanto D. Guiomar se associa directamente às piedosa e humanísticas acções que o 

frade atrás de si personifica.  

Também em função da triangulação que se forma entre o ponto localizado no extremo 

superior do eixo central e a sequência narrativa da vida de S. Jerónimo, na predela, 

poderá assumir, uma análoga simbologia: a vida beatífica conduzida pelo santo na terra, 

inspirada pela “luz” de Deus, orientou-o segundo um percurso de virtude e santidade ao 

                                                 
159 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos. Lisboa, Editorial Teorema, 1994, pp. 
548 e 657. 
160 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos. Lisboa, Editorial Teorema, 1994, p.654 



 117

longo de uma série de obras piedosas, caritativas, e penitenciais, que o conduziram, no 

final da sua existência terrena, ao trono de Deus e à Salvação Eterna. 

 

 

 

4 - Retábulo de S. Pedro na Sé Velha de Coimbra 
 

4.1 – Contextualização 

 

É no ambiente cultural e artístico de Coimbra de quinhentos, erudito e investidor 

cultural, conhecedor das obras ao antigo, que iremos encontrar a figura mecenática na 

origem deste retábulo. Pertencente a uma distinta família desde há muito ligada à arte e 

à cultura, D. Jorge de Almeida foi Bispo de Coimbra por mais de cinco décadas, e 

reconhecido como homem de vasta cultura161. A sua acção mecenática no seu prelado 

estendeu-se, entre outras, à construção do altar-mor da Sé Velha, numa encomenda a 

Olivier de Gand e Jean d´Yprés, da Porta Especiosa, a João de Ruão, e à sua capela 

sepulcral, sobre a qual, neste momento nos deteremos162. 

Atento e interessado no gosto artístico que então se importava de Itália, consciente da 

sua vetusta idade, terá pensado em fazer-se sepultar no absidíolo da colateral do 

evangelho da sé a que havia dedicado grande parte da sua existência. Para tal, e 

seguindo uma tendência que se vinha a sentir na época, iniciada por D. Manuel na igreja 

do Mosteiro de Santa Maria de Belém e muito seguida por leigos e eclesiásticos de 

antenho, preferiu um campa rasa da qual subsiste ainda no local a lápide de pedra 

lavrada. Provavelmente com o intuito de conceder maior sumptuosidade àquele pequeno 

espaço que seria a sua última morada, terá decidido complementar o fundo do absidíolo 

com obra maior, como tão habitualmente sucedia. 

Sem que seja conhecida qualquer documentação comprovativa da contratação, das 

circunstâncias da execução, dos honorários ou da proveniência de materiais, por vários 

                                                 
161 D. Jorge de Almeida era filho de D. Lopo de Almeida e de D. Beatriz da Silva, da família de D. Aires 
Gomes da Silva; era tio da abadessa de Celas, Leonor de Vasconcelos; e irmão, entre outros, de D. Pedro 
da Silva, o embaixador de Portugal em Roma, e de D. Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei da Índia. 
Cf. Nogueira, Pedro Álvares, Livro da Vida dos Bispos da Sé de Coimbra, Coimbra: Universidade, 
Arquivo e Museu de Arte, 1942, pp. 155 e ss.  
162 Como veremos, mais recentemente novas possibilidades foram avançadas quanto a um possível 
desenho da Porta Especiosa por Chanterene. Sobre este assunto ver Craveiro, Maria de Lurdes, O 
Renascimento em Coimbra, Tese doutoral em História de Arte, Coimbra, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 2002, p. 437. 
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anos alguma contenda se fez sentir quanto à atribuição desta obra. No entanto, mais 

recentemente, vários têm sido os autores que trataram este assunto em profundidade e 

através da análise de variadíssimos factores, com alguma segurança, têm asseverado que 

esta obra deva ser atribuída a Nicolau Chanterene163. 

 

4.2 - Análise plástica e iconográfica 

 

4.2.1 - A estrutura retabular 

 

A pequena capela a que se destinou este retábulo, no absidíolo esquerda da sé, 

apresenta dimensões relativamente reduzidas não ultrapassando os cinco metros em 

profundidade e três e meio de largura, aproximadamente. Sendo que a parede de fundo à 

qual o retábulo foi adoçado apresenta uma típica curvatura, no sentido de melhor 

aproveitar o espaço da abside em profundidade, para um maior afastamento e, assim, 

conseguir maior projecção visual da obra, mestre Nicolau terá tido necessidade de 

adaptar e ajustar a estrutura retabular à curvatura côncava original, como era usual 

acontecer, e de cujo o altar-mor da mesma sé, já anteriormente referido, é exemplo 

próximo. Por outro lado, torna-se importante referir que este retábulo foi construído 

praticamente encostado à única fonte de luz natural existente nesta abside, o que terá 

igualmente determinado a sua zona de implementação. 

 Assim, o mestre optou por cindir a estrutura retabular de suporte na marcação vertical 

dos três corpos, de forma a melhor a poder adequar à curvatura original, mas seguindo e 

mantendo a linearidade de cada um. O corpo central toma uma maior dimensão 

relativamente aos laterais excedendo-os em cerca de um quinto em altura e em pouco 

mais do dobro na dimensão lateral – tal como se de um tríptico de volantes móveis se 

tratasse (fig. 67). 

Os três corpos encontram-se limitados por pilastras de tabelas decoradas com motivos 

fitomórficos e grutescos, às quais se adossam finas colunas balaústre de fuste ornado 

com festões – característica esta tão comummente explorada por Chanterene quer nos 

relevos do mosteiro crúzio, no retábulo da Lamentação em S. Marcos ou, mais tarde, no 
                                                 
163 Correia, Vergílio, A escultura em Portugal no primeiro terço do século XVI, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1929, pp.45-46. Ver também Craveiro, Maria de Lurdes, O Renascimento em Coimbra…, 
p. 437. Ver também Dias, Pedro, A Arquitectura de Coimbra na Transição do Gótico para Renascença 
(1490-1540), Coimbra, EPARTUR, 1982, pp. 204-6. Ver ainda Grilo, Fernando, Nicolau Chanteren…, 
pp. 682 – 685. 
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retábulo da igreja do mosteiro de Nossa Senhora da Pena. O traçado arquitectónico 

revela maior regularidade nas soluções de suporte relativamente a obras anteriores, 

inclusivamente usando pela primeira vez colunas estriadas na delimitação dos nichos. 

Plintos, frisos, arquitrave e cornija, evidenciam a qualidade da traça que nos revela o 

conhecimento da linguagem arquitectónica que vinha já caminhando numa tendência 

mais ao gosto classicizante italiano. Os capitéis apresentam-se muito elegantes e com 

um cesto muito elevado, muito embora não pertençam a qualquer das ordens 

tradicionais. A decoração simétrica dos frisos, tabelas e fustes das colunas balaústre 

demonstram este mesmo gosto pela uniformidade clássica, todos concorrendo para um 

conjunto proporcionado, coerente e harmonioso. 

Ladeando o arco de volta perfeita da abóbada de caixotões do nicho central, uma 

arquitrave muito saliente sobre os colunelos do primeiro registo serve de suporte a 

imagens dos profetas, das quais restam apenas duas. Sobrepujando o arco deste nicho 

central, ladeado por dois pequenos tondi já muito desgastados, um friso largo exibe 

notáveis enrolamentos fitomórficos. 

Particularidade tão característica de mestre Nicolau, que poderíamos ver, também, 

como uma assinatura chantarenesca neste retábulo, são as pequenas loggiæ com que 

enriquece as áreas dos corpos laterais que sobrepujam os nichos dos apóstolos (fig.68 e 

69). Mestre Nicolau representa aí dois pequenos varandins dos quais se debruçam 

algumas personagens – como que ocupando um camarote – assistindo e comentando o 

desenrolar da narrativa exposta. Desta forma, o imaginário confere um carácter de 

encenação a toda a representação, simultaneamente referenciando e circunstanciando o 

quotidiano e, dessa forma, invocando a presença do espectador. Realçamos a 

proporcionalidade das figuras face ao conjunto arquitectónico do anteparo gradeado e 

encimado com arcos de volta perfeita, enquadrados por pequenas pilastras às quais se 

adossam colunas de fuste liso. Embora com carácter miniatural, é notável o esmero em 

toda a concepção onde não são esquecidos nem a profundidade do espaço sugerida pela 

dupla arcada mais interior, nem a delicadeza das figuras numa atitude natural em 

conversação e argumentação, os seus atavios, ou os pormenores dos capiteis, ou dos 

balaústres dos varandins. 

No topo da estrutura, nas marcações mais sobressalientes da arquitrave por cima das 

pilastras e colunelos, vemos ainda quatro pináculos rematando todo o conjunto. 

Enquanto os corpos laterais se vêm sobrepujados com um menos tradicional frontão 

curvilíneo de empenas invertidas – eles próprios rematados por uma urna encimada por 
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um arco encerrando uma vieira e um pináculo no topo – o corpo central encontra-se 

coroado por um tondo com a imagem de Deus Pai abençoando, enquadrado por duas 

volutas e encimado por uma urna clássica sustida por dois anjos (numa reiteração do 

modelo utilizado em S. Marcos). 

É necessário realçar aquela que consideramos ter sido a primeira concretização mais 

objectiva e significativa de mestre Nicolau na tentativa de projectar visualmente a sua 

obra no sentido de uma ilusão perspectiva, e que, de alguma forma, podemos chamar 

uma assinatura chantarenesca. Como tivemos ocasião de referir anteriormente, em 

alguns dos relevos do claustro do mosteiro crúzio tais soluções haviam já sido 

tenuemente ensaiadas, mas ainda sem a mesma magnitude e efeito visual. Na elaboração 

deste retábulo, mestre Nicolau distorce alguns elementos da estrutura de forma a 

dinamizar todo o conjunto, enfatizando-a aos olhos do espectador e, assim, conferindo-

lhe maior monumentalidade. Para tal, amplia para fora entablamentos, arquitraves e 

cornijas, acentuando essa distorção nos níveis mais elevados (fig.70). 

O ângulo que se forma entre os corpos laterais e o corpo central terá sido efectuado 

para que fosse conseguida uma maior área de exposição visual da obra, numa adaptação 

da máquina retabular à curvatura original da parede absidiolar. Caso o retábulo tivesse 

sido concebido sem esta angulatura e no alinhamento dos extremos laterais mais 

avançados, não só teria menor leitura devido à fraca iluminação rasante que entra pela 

única pequena abertura existente neste absidíolo, como, por outro lado, se tivesse sido 

inteiramente concebido no alinhamento do corpo central, a sua largura seria muito mais 

reduzida, o impacto visual menor, e os extremos laterais teriam muito menor 

profundidade, oferecendo menor possibilidade de intervenção plástica. Esta mesma 

imposição da curvatura da parede original, levou à distorção dos nichos dos Apóstolos 

que, caso contrário, seriam obrigados a penetrar o espaço da parede da abside, ficando-

se a dever a sua distorção apenas à adequação ao espaço absidiolar original (fig.71). Por 

outro lado, a curta profundidade da edícula central terá determinando a parergia aí 

existente164, tendo de obedecer a uma execução num muito suave baixo-relevo sem a 

mesma profundidade anteriormente alcançada (mesmo em Santa Cruz). Este painel de 

fundo com apenas escassos centímetros de espessura, seguramente, terá obedecido a 

esta mesma imposição (também nas figuras 68 e 69 nos é dada a possibilidade de 

                                                 
164 Ver nota 115. 
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verificar esta reduzida profundidade, podendo ser visto, ao fundo, o painel de azulejo 

original por entre as os vários elementos das loggiæ)  

Contudo, esta realização onde se consolidam e afirmam as primeiras experiências de 

distorção das estruturas ensaiadas timidamente pela primeira vez em Santa Cruz, 

constitui o mais importante protótipo para a obra que o imaginário virá a edificar em 

Sintra. 

 

4.2.2 - O primeiro registo 

 

A edícula central – Quo Vadis, Domine? 

 

Episódio fundamental na vida de S. Pedro, encontramos o Quo Vadis, Domine como 

tema iconográfico central deste retábulo. Relata-nos o texto de Voragineque durante as 

perseguições levadas a cabo por Nero, Pedro, a pedido da comunidade cristã, 

abandonava Roma em busca de um local seguro165. Eis que no seu caminho lhe aparece 

o Senhor, e em resposta a esta sua pergunta, Cristo lhe responde que se dirigia a Roma 

para, de novo, por ele, voltar a ser crucificado. De imediato Pedro entende que ali deve 

voltar a fim de se fazer crucificar, mas entendendo que não seria digno de sofrer o 

martírio de forma idêntica à do Mestre, pediu que a sua cruz fosse invertida. 

 Neste nicho encimado por uma abóbada de caixotões apoiada lateralmente por finas 

colunas de fuste canelado, num usual protagonismo conferido à representação humana, 

vemos de Pedro ajoelhado e de mãos levantadas, numa figura imbuída de enorme 

dinamismo e muito expressiva, beneplácito, em sinal de aquiescência perante Cristo 

transportando a sua cruz. É notável e de grande esmero o tratamento sensível e 

verosímil dado à expressão dos rostos; o pregueado natural dos panejamentos 

delineando os corpos, sugerindo e acentuando o movimento; a correcta modelação dos 

corpos, da postura e da torção dos membros: o de Cristo, na sua pesada caminhada, 

requebrado sob o peso da cruz, e o de Pedro, ajoelhado, como que em êxtase, atónito e 

anuente face ao entendimento e à acepção que teve nesse momento. É notável a 

qualidade da escultura onde permanece eximiamente expressa a comunicação e a 

                                                 
165 Voragine, Santiago, Legenda Áurea, Porto, Livraria Civilização Editora, cop. 2000, p. 332. Ver ainda 
Rèau, Louis, Iconografia del Arte Cristiano, Iconografía de los Santos, Tomo 2, Volume 5, De la P a la 
Z, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998, pp, 64 – 65. 
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relação empática entre as personagens, bem patentes nas expressões faciais, nas atitudes 

e na acção (fig. 72). 

Ao fundo, num leve stiacciato, vemos uma idealização da capital romana que por 

entre um emaranhado de edificações exibe uma muralha e os seus merlões, conferindo-

lhe um carácter fortificado, mas desta forma, situando também a cena fora dos limites 

da cidade. Notável é o carácter fornecido pelo imaginário a esta veduta ideata, muito 

mais próxima da paisagem coimbrã do que da original romana, quer topológica, quer 

arquitectónicamente, e que, certamente, o mestre desconheceria166. 

Diferindo particularmente das “cenografias ensaiadas” que elabora para os seus 

fundos onde joga com uma enorme profundidade espacial e volumetria dos diversos 

elementos constituintes, desta forma evidenciando complexos jogos de contrastes de luz 

e sombra sempre em sugestão da profundidade, as parergia deste retábulo caracterizam-

se por apenas ligeiras gradações volumétricas de planos que se sucedem em altura mais 

do que em profundidade. Assim, é empregue um ligeiro modelado onde uma ilusão 

perspética de sobreposição de planos é empregue, como se de uma pintura ou gravura se 

tratasse. Não nos deverá ser alheia a pouca profundidade da estrutura retabular que já 

anteriormente referimos, bem como a enorme área que representa este nicho central 

relativamente a toda a máquina retabular. Pensamos que se uma maior profundidade 

fosse procurada poderia pôr em risco a integridade de toda a peça167. 

Será de sublinhar a forma como mestre Nicolau desenvolve toda a cena, onde as 

personagens extravasam os limites impostos pela estrutura retabular, solução que temos 

visto constantemente cultivada e renovada ao longo da sua obra, numa exploração 

magnífica da profundidade e da volumetria, bem como uma certa correlação entre os 

espaços de representação. Assim, num enorme naturalismo do tratamento da figura 

humana, Cristo surge-nos da esquerda, aproximando-se através de uma abertura ainda 

não inteiramente ultrapassada, tal como Pedro, que permanece em parte oculto por uma 

abertura idêntica, à direita da mesma edícula. Importa referir que este efeito é também 

conseguido nos encasamentos da predela. Será de notar que neste retábulo estas 

passagens são meramente fictícias, não existindo transição para os espaços que lhe são 
                                                 
166 Dias, Pedro, Nicolau Chanterene: escultor da Renascença, Lisboa, Ciência e Vida, 1987. 
167 Fernando Grilo levanta como hipótese de trabalho uma possível colaboração de João de Ruão neste 
relevo deste retábulo, uma vez que o uso desta técnica era mais frequente neste artista, que nesta data, 
supostamente, estaria laborando já na execução da Porta Especiosa da mesma Sé. Contudo, Lurdes 
Craveiro assinala com alguma veemência a inteira atribuição deste retábulo a mestre Nicolau, afirmando 
também a preponderância no debuxo de Chanterene na Porta Especiosa, na qual, só posteriormente, se 
veria envolvido João de Ruão na sua passagem à pedra. Cf. Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 
688 e 690, e Craveiro, Maria de Lurdes, O Renascimento em Coimbra…, pp. 319 – 323, e p. 437. 
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adjacentes, tal como acontece noutros retábulos do mestre francês – mais uma vez, 

porventura uma solução não permitida pela menor profundidade desta estrutura (figs.73, 

74 e 75).  

No topo deste corpo central, ocupando os encasamentos do arco de volta perfeita que 

coroa esta edícula central, podemos ainda ver dois tondi, muito ao gosto romano, 

prefigurando dois bustos, um masculino e outro feminino. 

 

S. Pedro e S. Paulo 

 

Os dois nichos laterais deste segundo registo evidenciam duas representações em 

vulto perfeito dos dois grandes pilares da igreja, S. Pedro e S. Paulo, duas peças de 

elevada qualidade revelando enorme sensibilidade e apurada perícia. Os dois nichos, 

coroados com uma vieira, são rematados por arcos de volta perfeita assentes em colunas 

caneladas, exibindo nos fundos um esbatido baixo-relevo simulando a representação em 

profundidade de um espaço de planta supostamente circular, centralizada. O espaço é 

representando delimitado por uma primeira arcaria mais próxima, à qual se segue, num 

raio mais alargado e em profundidade, uma segunda arcada concêntrica, intercalando 

com a primeira o alinhamento dos pilares de suporte e dos espaços intercolúnios. 

 No nicho da esquerda, o do lado do Evangelho e o mais dignificante na época, 

ligeiramente voltado para o centro e olhando em frente, vemos o orago da capela, 

seguramente a figura cimeira de devoção do prelado, assumindo correctamente a 

magnificência do seu estatuto numa postura grave e num elegante contraposto, 

segurando com determinação, na mão esquerda, aberto, o Livro das Escrituras. A mão 

direita, ao mesmo tempo que sustém a Chave do Reino dos Céus, segura e levanta 

ligeiramente a túnica que cai em suaves pregueados, modelando e evidenciando o joelho 

e a perna, e deixando exposto o pé e o tornozelo do Apóstolo que avança já para além 

dos limites da estrutura do nicho que o acolhe. Deste modo, o santo, autêntico e vivaz, 

avança para além da estrutura pétrea inerte, magnificamente demarcando-se numa 

superação do abismo, sugerindo-nos uma continuidade do espaço de representação para 

o espaço do real (fig.76). 

À direita do nicho central, vemos S. Paulo, com enorme dignidade no porte e na 

postura, também ele voltado para o centro parecendo presenciar aquele momento 

crucial, mas, simultaneamente, observando Pedro, olhando-o como exemplo. Segurando 

o Livro na mão esquerda, simultaneamente o seu braço dobrado ampara contra o corpo 
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o punho da espada – o objecto do seu martírio e seu atributo – com a ponta crivada no 

solo junto a seus pés. O braço direito, num gesto elegante e de grande espontaneidade, 

permanece cruzado sobre o abdómen, com a mão livre conferindo-lhe enorme 

espontaneidade. O modelado das pregas da sua túnica sugerem delicadamente o 

delineamento do corpo enquanto, simultaneamente, pronunciando um suave movimento 

induzido também pela barba puxada no sentido contrário ao da torção do pescoço e do 

rosto. Embora numa atitude e postura mais moderada, também ele se evidencia e avança 

para além da estrutura arquitectónica que o alberga, no entanto, perfeitamente 

enquadrado e projectado para o espaço a que se destina (fig.77). 

No encasamento do arco de volta perfeita de ambos os nichos, à semelhança do que 

acontece na edícula central, podemos ver dois pequenos tondi, hoje muito desgastados, 

mas dos quais se pode ainda discernir um busto masculino e outro feminino. 

 

4.2.3 - Os relevos da predela 

 

Certamente cumprindo os requisitos de uma iconografia orientada pelo bispo 

comitente, seguramente baseado nos escritos religiosos que à época alcançavam maior 

difusão no nosso país, ao nível deste registo encontramos três cenas também alusivas à 

vida de S. Pedro: a Crucifixão, o episódio da Queda de Simão Mago, e o 

Arrependimento de S. Pedro (figs.78, 79 e 80). 

 

A Crucifixão de S. Pedro 

 

De maior importância iconográfica, ao centro e em perfeita associação tipológica com 

a cena fulcral do retábulo, vemos a crucificação de S. Pedro. Seguindo as descrições das 

fontes literárias168, plena de movimento e de intensidade emotiva, a cena evidencia o 

sempre tão particular carácter cenográfico das representações de mestre Nicolau. Assim, 

rodeado por uma numerosa e tumultuosa assistência, vemos Pedro a ser preso à cruz por 

alguns soldados, ao mesmo tempo que outros, de forma algo apressada, erguem já o 

madeiro. A multidão, esbracejante e de rostos crispados, amotina-se e insurge-se contra 

Agripa agindo a mando de Nero. Todo o conjunto é enquadrado por um vasto conjunto 

arquitectónico executado num muito ténue e esbatido alto-relevo, onde a atenção é 

                                                 
168 Cf. Voragine, Santiago, Legenda Áurea…, p. 334. 
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suscitada por subtis jogos de luz e sombra. Conhecedor, atento, e exímio na modelação 

e na composição, mestre Nicolau executa cada personagem de forma individualizada 

nos gestos, na postura, na acção e nas expressões, tornando cada elemento essencial ao 

processo narrativo. 

 

A Queda de Simão Mago 

 

Relata-nos a cena169 que o mago Simão querendo afirmar a sua divindade 

publicamente, intentou voar, lançando-se do alto de uma torre. Dizem-nos os textos que 

dois demónios auxiliaram o mago no seu intento, e logo S. Pedro e S. Paulo iniciaram 

intensa oração no sentido de o desmistificar. Com as suas preces os demónios foram 

afugentados e, abandonando o corpo do mago, precipitaram-no no abismo causando-lhe 

a morte. 

A cena é representada num cenário de urbe onde figuram grupos distintos, sempre 

cumprindo a sua função específica na narrativa. Assim, à esquerda, presenciamos um 

ajuntamento de homens ainda estupefactos em volta de um contorcido moribundo 

deitado no chão. Neste estremo da edícula, de lado, abrindo o espaço frontal para o 

observador e permitindo-lhe um lugar privilegiado no testemunho da cena, alguns deles 

olham ainda os céus, assombrados e incrédulos. De frente para o observador, outros 

dois, boquiabertos, observam, o desmistificado mago já morto, deitado à sua frente, de 

costas no chão. Deitado de costas no chão, o mago, encerra uma admirável descrição 

figurativa da torção corporal demonstrando uma apurada sensibilidade e um cuidado 

estudo anatómico. Com a cabeça contorcida e os membros desarticulados e em 

desalinho, com o rosto exprimindo ainda o sofrimento, o seu corpo é abandonado por 

dois demónios dos quais é possível ver ainda parte das asas de morcego já muito 

mutiladas. Do lado direito, vemos os dois apóstolos em oração, um deles, Pedro, 

ajoelhado e de mãos postas, e Paulo, de pé e de mãos erguidas para o céu. São notáveis 

e facilmente identificáveis as magníficas semelhanças físicas entre as figuras dos dois 

santos aqui representados com as suas respectivas figurações nos nichos anteriormente 

descritos, demonstrando a enorme destreza e a exímia qualidade escultórica de mestre 

                                                 
169 Ibidem, p. 332. 
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Nicolau, bem como o apurado cumprimento iconográfico que caracteriza cada um dos 

apóstolos170. 

Mais acima, não pertencente a nenhum destes grupos e na sua qualidade perfeitamente 

individualizado num varandim tão ao gosto de Chanterene, vemos Nero assistindo a 

todo o sucedido, acompanhado por um criado ou um escudeiro, como se de um típico 

pajem do séc. XVI se tratasse. 

A representação da urbe mantém a já referida sobreposição dos planos num ténue alto-

relevo do qual se evidenciam as personagens numa maior volumetria. Embora não 

sejam evidentes as obliquas que auxiliem à ordenação dos vários elementos no espaço 

da composição, os elementos arquitectónicos, como habitualmente, ajudam à marcação 

dos espaços necessários á implementação de cada grupo, demarcando-os e 

individualizando-os. 

Neste mesmo conjunto, ao alto e à direita, embora já muito desgastada pelo tempo, 

podemos ainda ver uma personagem debruçada de um varandim assistindo ao sucedido, 

naquela que vimos constatando como sendo das mais queridas e recorrentes 

representações de mestre Nicolau.  

 

O Arrependimento de S. Pedro 

 

Tendo “chorado amargamente” após ter negado o Mestre três vezes, pelo seu 

arrependimento, Pedro é considerado o primeiro penitente. Mais tarde este episódio terá 

ganho grande acolhimento no seio da comunidade católica pois exaltava o sacramento 

da confissão na pessoa do primeiro apóstolo171. 

Por diversas vezes este episódio do arrependimento é referido como tendo sido aquele 

que o Apóstolo muito lamentava, amargurado com a sua acção naquela noite, e que nos 

sequentes anos, na sua consciência, o perseguia de tal forma que “quando se lembrava 

que tinha negado o Senhor, derramava tantas lágrimas que, com o habito de chorar, o 

seu rosto estava todo marcado por elas”172. 

Facilmente encontramos a legitimação da sua inclusão neste conjunto, dado o 

ascetismo de Pedro, o seu altruísmo, o seu muito sentido arrependimento e a sua 

                                                 
170 Cf. Rèau, Louis, Iconografia del Arte Cristiano, Iconografía de los Santos, Tomo 2, Volume 5, De la P 
a la Z, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998. pp. 62-63. Ver também Duchet – Suchaux, G.  e 
Pastoureau, M. , La Bible et Les Saints – Guide Iconographique, Flamarion, Paris, 1994, p. 274 e 284. 
171 Cf Rèau, Louis, Iconografia del Arte Cristiano…, p. 366. 
172 Cf. Voragine, Santiago, Legenda Áurea…, p. 328. 
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constante afirmação e entrega à causa de Cristo. Desta forma estabelece-se, também, 

uma associação tipológica a todo o conjunto de narrativas, revelando e justificando a 

autenticidade e a universalidade dos ensinamentos de Cristo. 

Já muito polida pelos desgastes do tempo e facultando uma muito difícil leitura, a 

edícula representa uma figura de S. Pedro ajoelhada em prece num fundo de uma 

paisagem exterior que, pela sobreposição e diminuição modular dos planos sequentes, 

nos permite deduzir o seu afastamento. Esta representação de uma paisagem campestre, 

de alguma forma inédita na escultura portuguesa coeva173, exibe alguns conjuntos 

dispersos de rochedos e arvoredos, representados em sucessões de planos sobrepostos 

em altura e nos quais figura ainda uma ovelha. Uma série de pequenos montículos 

confluem no seu afastamento e diminuição, perpassando uma arcada que, ao fundo, 

remata a composição. Usando os artifícios de diminuição de planos em afastamento 

habitualmente empregues em representações perspéticas, mestre Nicolau evidencia 

notavelmente a sempre tão procurada profundidade espacial, assim, manifestando os 

seus conhecimentos desta prática figurativa. 

 

As imagens dos quatro santos 

 

Numa solução já ensaiada em S. Marcos e de novo aqui explorada, a meio das tabelas 

faz uso de pilastras com nichos incrustados, dos quais se salientam as mísulas e os 

baldaquinos (muito deteriorados) plasmando edifícios arquitectónicos de planta 

centralizada: um pequeno lanternim ostentando colunelos suportando arcos de volta 

perfeita, é encimado por uma cúpula de calote esférica sobrepujada por um gablete. 

Estes nichos albergam estatuetas de vulto de quatro santos que, embora muito 

mutilados, são ainda reconhecíveis pelos seus atributos. Assim, da esquerda para a 

direita, temos S. Sebastião, facilmente identificável pelo torço desnudo, apenas com um 

pano cobrindo-lhe a cintura, atado a uma árvore, e embora lhe faltem as flechas do seu 

suplício, podem ainda ser vistas algumas das chagas por elas provocadas (fig.81). 

Seguidamente, encontramos S. João Baptista, do qual pode ainda ser reconhecida a 

pele de camelo com que se cobre, segurando na mão esquerda o Evangelho e, sobre 

este, a taça com que derramava a água sobre os baptizados. O braço direito, embora em 

                                                 
173 Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p.686. 
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parte mutilado, avança num gesto que poderia anunciar o bordão que também 

tradicionalmente comporta174(fig.82). 

Depois temos um santo de difícil identificação, mas que devido a parte do atributo 

mutilado que segura na mão direita – duas hastes paralelipipédicas e cruzadas em aspa – 

podemos dizer ser, talvez, S. André, cujos atributos são a cruz aspada do seu martírio e 

os peixes175. O atributo que segura na mão direita está já muito polido pelo tempo, o que 

torna difícil a sua identificação (fig.83). Por outro lado, uma vez que foi André quem 

levou Pedro a conhecer o Senhor, quiçá existiria um qualquer paralelismo vivido por D. 

Jorge com um dos seus irmãos, constituindo este um dos santos da sua devoção privada. 

 Em último lugar temos S Jerónimo Penitente, facilmente identificado pela presença 

inconfundível de um grande número de atributos: as suas vestes que lhe deixam o 

tronco a descoberto, a mão esquerda segurando a caveira, na direita a pedra com que se 

mortificou, e a seus pés, o leão (fig.84). 

 

4.2.4 - A base do retábulo 

 

Na base deste retábulo encontramos uma série de motivos decorativos fitomórficos e 

heráldicos de cariz renascimental, já anteriormente conhecidos e utilizados por 

Chanterene desde Santa Maria de Belém, onde as tabelas evidenciam a simetria da 

ornamentação apresentando os comuns enrolamentos. Ao centro, vemos duas figuras 

antropomórficas com um corpo humano metamorfoseando-se em pássaro de longa 

cauda, originando depois enrolamentos vegetalistas que de novo se transformam em 

quimeras, e segurando ao centro o brasão do prelado. Os dois encasamentos laterais 

ostentam figuras zoomórficas, ornatos vegetalistas e conjuntos de laçarias. Os quatro 

plintos apresentam relevos muito ao gosto ao romano, com bustos masculinos nos 

extremos, de perfil e olhando o centro, e ao meio, dois bustos femininos afrontando-se. 

 

 

 

 

                                                 
174 Cf. Duchet – Suchaux, G. e Pastoureau, M., La Bible et Les Saints…, p. 192 - 193. Ver também Rèau, 
Louis, Iconografia del Arte Cristiano…, p. 237 – 238. 
175 Cf. Duchet – Suchaux, G. e Pastoureau, M., La Bible et Les Saints – Guide Iconographique, 
Flamarion, Paris, 1994, pp. 27 – 28. Ver também Rèau, Louis, Iconografia del Arte Cristiano…, p. 237 - 
238 
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4.3 - Análise geométrica 

 

Uma vez obtida uma fotografia do retábulo, a imagem foi cortada tendo em conta os 

limites extremos da obra, tendo sido obtido um rectângulo sobre o qual aplicámos a 

Armadura NC (fig.96). 

 

4.3.1 - Estrutura Interna 

 

Depois de aplicada a Armadura NC sobre a imagem do retábulo, foi-nos possível 

verificar um grande número de concordâncias dessas linhas orientadoras com a obra em 

questão, e que passaremos a analisar seguidamente. Seguindo a metodologia proposta, 

em primeiro lugar assinalaremos na figura 97 as linhas horizontais e verticais resultantes 

dos cruzamentos das oblíquas desta armadura, e que possam ter estado na génese desta 

estrutura retabular. 

Começando pelas linhas horizontais e de cima para baixo, pode ser identificado o 

segmento que terá permitido determinar a altura do óculo no qual se inscreve a figura de 

Deus Pai Abençoando. Nos seus extremos podem ainda ser verificados quatro 

segmentos, simétricos dois a dois, que parecem determinar o local onde foram 

colocados os dois putti adossados e, mais abaixo, os enrolamentos das volutas que o 

ladeiam. Logo abaixo deste coroamento é possível averiguar o delineamento da 

arquitrave e do friso do entablamento. Mais abaixo, ao centro e ladeando o arco da 

abóbada, averiguamos a marcação horizontal das cornijas dos corpos laterais. Um pouco 

mais abaixo, sobre a edícula central, verifica-se também a existência de dois segmentos 

localizando a transição do arco da abóbada para os capitéis das colunas estriadas que a 

suportam. Seguidamente, podem ser observados uma série de segmentos demarcando a 

altura do entablamento na separação do primeiro registo para a predela e a tabela aí 

existente, as marcações da altura do encasamento da Crucifixão, mais abaixo a 

separação para a base do retábulo e, por fim, o seu remate junto ao altar. 

No conjunto dos segmentos verticais podemos observar as marcações bem delineadas 

das pilastras à altura da base e da predela; os eixos verticais orientado a localização das 

quatro colunas balaústre e das colunas estriadas no suporte da abóbada central; 

lateralmente ao arco, o delineamento das quatro pilastras pertencentes ao entablamento 

dos corpos laterais; acima destas, as pilastras que ladeiam, de cada lado do retábulo, as 

duas pequenas loggiæ, e também a marcação do colunelo separando os dois arcos; no 
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topo dos corpos laterais, a marcação vertical do eixo de simetria dos dois frontões; e por 

fim, a localização dos dois putti adossados ao óculo central. 

Na figura 98 assinalaremos as linhas oblíquas que poderão ter orientado a postura e 

localização das diversas personagens. Na edícula central, sobre a figura de Cristo 

podemos observar um vasto conjunto de segmentos orientando a sua postura. Um 

primeiro segmento pode ser observado orientando a inclinação do seu corpo curvado 

sob o peso da cruz. Outro segmento orienta a inclinação da coxa esquerda mais 

avançada até à ponta do pé sustendo todo o peso do corpo, enquanto um outro segmento 

orienta a posição da coxa direita recuada. Mais abaixo, dois segmentos estabelecem a 

articulação flectida das pernas. Ainda outros dois segmentos podem ser observados, 

estabelecendo a posição do antebraço direito segurando a cruz e a respectiva manga da 

túnica pendente. A mão de Cristo suportando o peso da cruz encontra-se astuciosamente 

colocada sobre o centro geométrico de toda a composição. 

À frente de Cristo, sobre a figura de Pedro ajoelhado, também um notável conjunto de 

linhas pode ser observado. Um conjunto de três segmentos permite estabelecer uma 

pirâmide cujo vértice superior se encontra sobre a sua cabeça, estendendo-se até aos 

seus joelhos assentes no chão. Dois destes segmentos estabelecem a inclinação frontal 

do corpo, delimitada frontalmente na zonal dos joelhos, por um segmento que os 

intersecta. Um terceiro segmento delimita a inclinação das suas costas. Ainda outros três 

segmentos podem ser observados na orientação da coxa, e dos dois braços levantados. 

De importância maior neste grupo, um último segmento constitui, notavelmente, a 

relação empática e comunicativa entre Cristo e Pedro ajoelhado. 

No nichos laterais, sobre as figuras dos dois Pilares da Igreja, podemos observar a 

existência de dois segmentos verticais, simétricos, e que guiam a postura grave e 

distinta dos dois Apóstolos num sóbrio contraposto. Realçamos a notável regularidade 

simétrica usada nesta composição, na colocação de cada uma das figuras, das suas 

cabeças, das suas mãos, e dos seus atributos, todos em locais bem precisos e 

devidamente assinalados na figura 98. Por via das linhas oblíquas deste traçado 

geométrico estabelecem-se admiráveis correspondências entre o ponto médio do lado 

superior deste marco – o extremo vertical do eixo de simetria e de todo o retábulo – e os 

pontos assinalados sobre o pescoço de cada um dos Apóstolos, bem como sobre cada 

uma das suas mãos segurando os seu atributos. Inevitavelmente, de tais 

correspondências e das suas possíveis interpretações simbólicas nos debruçaremos 

posteriormente. 
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Nos encasamentos da predela assinalamos, da esquerda para a direita, a posição de 

Pedro, ajoelhado e ligeiramente inclinado para diante, perfeitamente orientado por dois 

segmentos delineando a inclinação do corpo e das pernas ajoelhadas, encontrando-se a 

sua cabeça assinalada sobre um cruzamento de oblíquas. Mais à direita, no episódio da 

Crucifixão, a posição de vários algozes pode ser identificada sobre o traçado regulador, 

bem como a relação de olhar entre Agripa e S. Pedro, cuja cabeça praticamente coincide 

com um cruzamento de oblíquas sobre o eixo vertical de simetria de toda a composição. 

No encasamento de Simão Mago, mais à direita, vemos a posição do corpo de S. Pedro 

orientada sobre um segmento oblíquo, ligeiramente inclinado para trás, de cabeça 

erguida aos céus. Sobre um outro segmento, os seus braços também erguidos e de mãos 

postas encontram idêntica orientação em direcção ao centro geométrico da composição. 

No topo da estrutura retabular, sobre a figura de Deus Pai, de novo temos uma muito 

idêntica prefiguração à outra idêntica anteriormente encontrada em S. Marcos. De modo 

notavelmente concordante e preciso, sobre os mesmos cruzamentos de oblíquas que na 

obra anterior assinalámos, se encontra a fronte, o peito, a mão levantada abençoando e, 

apenas neste caso também coincidente, a mão assente sobre o globo. Tal analogia 

compositiva não só nos comprova uma mesma estratégia organizativa e metodológica, 

como simultaneamente nos fornece fortes indícios da sua elaboração por parte de um 

mesmo autor. 

Por fim, referimos o escudo das armas de D. Jorge de Almeida, na base do retábulo, 

também situado sobre um cruzamento de oblíquas. 

 

4.3.2 - Figuras geométricas 

 

Também neste retábulo um considerável número de figuras geométricas foi 

encontrado, contando-se entre eles um igualmente importante número de triangulações 

(figura 99). Torna-se ainda necessário salientar que todas estas figuras têm o seu centro 

sobre o eixo de simetria da composição e, no caso dos triângulos, eles são desenhados 

sobre as linhas do próprio traçado geométrico. 

 Assinalamos em primeiro lugar a circunferência desenhada sobre o óculo no 

coroamento de todo o retábulo. Seguidamente, sobre este, desenha-se um triângulo 

tendo como vértice o ponto da mediana do lado superior deste marco, cujos lados se 

abrem tangentes à circunferência, para encontrarem a respectiva base no segmento sobre 

a arquitrave. Partindo deste mesmo vértice, desenha-se um novo triângulo enquadrando 



 132

os dois Apóstolos, unindo-se as arestas oblíquas pela horizontal tomada à altura dos 

seus pés. Ainda um outro triângulo com origem neste mesmo vértice, toma como base a 

linha horizontal unindo os vários episódios da vida de Pedro. Por último, referimos o 

triangulo invertido que se estabelece sobre a Crucificação de Pedro, com o vértice 

inferior praticamente incidente com a localização da sua cabeça, tendo como arestas a 

linha que une a cabeça de Agripa com a de Pedro e a sua simétrica que a une com o 

cotovelo do algoz levantando a cruz. 

Sobre a edícula central, duas circunferências tomam lugar: a primeira desenhando-se 

sobre o arco frontal da abóbada; a segunda, de maior importância, é estabelecida pela 

curvatura do corpo de Cristo, assentado sobre a Sua coxa e acompanhando o braço 

direito levantado de S. Pedro e, por fim, acompanhando também a inclinação do seu 

rosto. 

Ainda sobre esta edícula podemos desenhar um rectângulo que se inscreve no vão 

aberto pelas duas colunas caneladas, tomando a altura destas, da base ao capitel. 

Notavelmente, o centro geométrico desta figura coincide com o centro geométrico do 

retábulo e do pequeno círculo descrito sobre Cristo e Pedro, acima referido. 

Também sobre cada um dos nichos de S. Pedro e S. Paulo encontrámos uma idêntica 

configuração, um rectângulo sobrepujado por um arco (fragmento de uma 

circunferência), embora estas respectivas figuras geométricas não tivessem sido 

assinaladas devido aos ângulos que a estrutura apresenta nestes dois corpos, motivo pelo 

qual apareceriam escorçadas. 

 

4.3.3 - Perspectiva 

 

Pondo em prática soluções anteriormente ensaiadas em Santa Cruz, são também aqui 

ampliados, para a frente e para fora, entablamentos, arquitraves e cornijas – deformação 

esta mais acentuada nos níveis mais elevados – no sentido de conferir maior imponência 

à sua obra. 

No entanto, no que respeita às áreas de representação, não esteve operante qualquer 

tipo de intenção de representação ilusionista do espaço seguindo de uma metodologia 

geométrica perspectiva. 

Na edícula central as personagens foram representadas sob a forma de vultos 

perfeitos, e a parergia ao fundo emprega um stiacciato onde é aplicada a habitual 
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redução modular dos objectos em profundidade, mas sem que exista qualquer 

possibilidade de verificação através dos métodos das ortogonais projectadas (figura 85). 

Da mesma forma, também os nichos dos Apóstolos exibem idênticos relevos 

esbatidos muito ténues, simulando a representação de duas arcadas contíguas em 

profundidade, organizadas segundo uma planimetria circular centralizada. No entanto 

estes relevos não permitem a identificação de uma metodologia geométrica com o 

intuito de uma representação mensurada e sistemática desse espaço. Embora os pilares e 

os arcos sejam representados evidenciando a sua tridimensionalidade (figuras 89 e 90), 

não denotam a existência de uma formulação organizadora segundo um sistema 

perspético e de um ponto de fuga único. Notámos apenas que foi feita esta 

representação segundo a aplicação de um desenho a estas superfícies côncavas, 

repetindo-se simetricamente de um nicho para o outro. Por outro lado, é também 

possível identificar que esta representação não foi feita de acordo com o olhar à altura 

de um espectador médio, mas sim tomada de frente, à mesma altura do olhar dos santos. 

 

4.4 – Estratégias de significação 

 

Tal como em todas as obras retabulares, é ao centro que toma lugar a representação 

fulcral constituindo a temática dominante à qual foi consagrada a obra, aí ganhando a 

devida ênfase não só pelas dimensões acrescidas relativamente às restantes 

representações anexas, mas, sobretudo pela inequívoca importância que o centro toma 

em qualquer composição176. Neste retábulo de S. Pedro, certamente por vontade do 

esclarecido prelado, esta representação central foca, objectivamente, o momento da 

visão de Pedro que o faz retornar a Roma, fazendo-se sacrificar num supremo gesto 

exemplar perante a acossada proto-comunidade cristã de que era mentor, por desígnio 

de Cristo, incitando-a à veemente afirmação da fé. 

 Como veremos, dada a meticulosa e atenta organização dos vários elementos desta 

composição, Chanterene consegue, de novo, direccionar o foco primordial e inequívoco 

de significação – a abnegação salvífica de Cristo – mas orientando-o para Pedro, 

realçando o seu gesto mártir e exultando o seu carácter altruísta e beatífico. 

Sobre o ponto onde se constitui o centro geométrico da composição – o cruzamento 

das diagonais e das medianas do marco no qual se inscreve a obra – mestre Nicolau 

                                                 
176 Cf. Arnheim, Rudolph, O Poder do Centro…, pp. 31 e ss. 
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opta, objectivamente, por situar o mais preponderante aspecto a realçar nesta 

representação e aí criando um “microtema”177: as mãos de Cristo suportando o peso da 

Cruz, no gesto simbólico do seu sacrifício redentor. Notavelmente, caracterizando este 

importante encontro, uma poderosa linha oblíqua, energicamente sublinhada pela 

inclinação do braço transversal do madeiro, estabelece um expressivo diálogo empático 

entre as duas personagens, onde pressentimos uma passagem de testemunho de Cristo 

entregando a Pedro a Sua cruz, símbolo maior de penitência, sacrifício, expiação e 

redenção178. Aquiescendo, Pedro estende os braços preparando-se para tomar a cruz 

sobre os seus ombros, num claro gesto simbólico da acção que viria a empreender, 

aludindo à abnegação, entrega e sacrifício na confirmação da fé. 

A circunferência que vemos desenhada sobre a figura de Cristo e Pedro, enquanto 

forma envolvente e, simultaneamente, simbolizando a ausência de distinção ou de 

divisão, estabelece um poderoso elo de união entre as duas figuras, indicando a sua 

extrema proximidade, congregando-os sob o mesmo auspício179. 

A conjugação desta circunferência inscrevendo-se no rectângulo que se desenha sobre 

a edícula180, evoca a centelha do fogo divino, “o sopro da divindade” no âmago da 

matéria, animando-a181. Neste contexto simbólico cristológico, estabelece-se um 

magnífico paralelismo com o elenco figurativo, onde o coração de Pedro é insuflado 

pelo sopro divino para o cumprimento de um acto magnificente. 

De modo idêntico, o rectângulo sobrepujado pelo arco (excerto de uma 

circunferência) na origem desta estrutura edicular, é “espontaneamente interpretada pelo 

psiquismo humano” como o carácter divino e transcendente para o qual o homem, no 

plano terreno, ascende, podendo aqui ser vista como pura aspiração ao mundo celeste. 

Estas mesmas implicações deverão ser tomadas em conta nas estruturas dos nichos dos 

Apóstolos, onde encontramos idêntica configuração, apesar da evidente angulatura 

relativamente ao ponto de vista central. O recorte frontal destes, bem como as 

representações das arcadas em subtis stiacciatos nos fundos atrás dos Apóstolos, 

ganham a simbologia do “contorno perfeito dum homem aureolado. Convém sobretudo 

                                                 
177 Ibidem, p. 287 
178 Fergunson George. Signs & simbols in Christian art…, p. 164-165. 
179 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p. 201-204. 
180 O rectângulo adquire frequentemente a simbologia geral do quadrado. Cf. Chevalier, Jean; Gheerbrant, 
Alain – Dicionário dos Símbolos…, p. 564. Ver também, Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, 
p.28, n. 2 
181 O rectângulo adquire frequentemente a simbologia geral do quadrado. Cf. Chevalier, Jean; Gheerbrant, 
Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p. 202-203. Ver também, Hani, Jean, O Simbolismo do Templo 
Cristão…, pp. 27-33. 
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ao santo, homem em que está concluída a assunção da carne pelo espírito, em quem se 

realizou o mistério da habitação divina, simbolizado pela igreja de pedra”182. 

A triangulação originada no topo, sobre a figura de Deus Pai, conflui sobre as duas 

figuras dos apóstolos, enquadrando-os, e aí estabelecendo os dois vértices da sua base. 

Esta forma assume-se de relevada importância pelo facto de manter em união as figuras 

dos Apóstolos com a figura do Altíssimo, cruzando os pontos sobre as suas gargantas, e 

sobre as suas mãos comportando os atributos. Desta forma, constitui-se uma forte 

simbologia sobre as figuras dos dois Apóstolos, identificando-os como verdadeiros 

”pilares de sustentação” na base da edificação cristológica, veículos de teofania sob as 

formas do apostolado e da evangelização. Directamente providos por Deus derramando 

sobre ambos a clarividência e o discernimento, os apóstolos são empossados dos meios 

e das faculdades para, junto do homem, difundir e glorificar a Sua mensagem. 

Em função da triangulação que se forma entre o centro geométrico do retábulo e os 

três episódios narrativos da vida de S. Pedro presentes na predela, novos e mais 

elevados níveis de significação se estabelecem. Tal como vimos no capítulo anterior, 

estas três figurações encontram-se, notavelmente, interligadas por uma comum 

horizontal, todas elas mantendo uma ligação directa com o vértice superior do triângulo, 

com vimos já, o mais poderoso “campo de forças visuais” em toda a obra. Assim, não 

só dele emana um vasto conjunto de vectores, como, simultaneamente, sobre ele se 

estabelece um forte poder “atractivo”. Dada esta triangulação estabelecida com as três 

representações, mais fortemente se sente este carácter dual no conjunto. No episódio do 

Arrependimento de Pedro, preconiza-se a invocação directa da misericórdia de Cristo 

para remição dos pecados, aludindo ao acto do arrependimento e exaltando o 

sacramento da confissão que se pretenderia ver observado e difundido; o episódio da 

Queda de Simão Mago, simboliza a grande batalha entre a fé cristã e a magia diabólica, 

“o combate entre a falsa sabedoria humana e o conhecimento místico de Deus”183, uma 

contenda que, certamente, D. Jorge de Almeida travaria com alguma preocupação, dada 

a forte presença da universidade em Coimbra; por fim, o episódio da Crucificação de S. 

Pedro alude directamente à total abnegação em prol da afirmação da fé na certeza da 

Salvação. Enriquecidas pela vigorosa carga simbólica presente no “microtema” da 

composição, as três representações colhem mais avultado poder de significação, e que 
                                                 
182 O rectângulo adquire frequentemente a simbologia geral do quadrado. Cf. Chevalier, Jean; Gheerbrant, 
Alain – Dicionáro dos Símbolos. Lisboa, Editorial Teorema, 1994, p.470. 
183 Baptista Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção…, p.286. 
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aqui tomando eco, de novo a ele reconduzem, aumentando o seu potencial semântico 

por intermédio das múltiplas correspondências simbólicas. 

Tal como identificámos anteriormente, o coroamento no topo da estrutura onde figura 

a representação de Deus Pai encontra-se descrito segundo um triângulo inscrevendo 

uma circunferência, notavelmente, repercutindo idêntico modelo encontrado no retábulo 

da Lamentação, em S. Marcos. Deste modo, executado com o mesmo pressuposto – 

quiçá, cumprindo uma específica vontade do prelado, com o intuito de que aqui 

constasse uma mesma figuração – de modo idêntico, toda a simbologia inerente se 

mantêm presente, ou seja, como um poderoso reforço simbólico à “imagem” divina, do 

ser perfeito, constante e imutável, uno em três Pessoas. 
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Capítulo III: 
O Retábulo da igreja do mosteiro hieronimita de Nossa Senhora da 

Pena, em Sintra 

 

1 – Contextualização histórica do mosteiro 
 

As primeiras e breves notícias fazendo qualquer referência ao local, segundo alguns 

cronistas, dão-nos conta de aí existir uma gruta; ou segundo outros, uma pequena capela 

românica dedicada a Nossa Senhora da Penha, onde os priores da igreja de S. Pedro de 

Penaferrim (S. Pedro de Sintra) iam todos os sábados oficiar missa por ordem de D. 

João I184. Segundo a tradição, foi neste local testemunhada a aparição de Nossa Senhora 

sobre uma penha, tornando-se, por isso e desde então, local de devoção cristã e, como 

tal, dando lugar à referida capela.185 

Nos escritos de Garcia de Resende encontramos uma descrição dizendo que, em 1493, 

D. João II aí se deslocará em peregrinação com sua mulher, D. Leonor, com o intuito de 

pagar um voto, e permanecendo no local durante onze dias em novena. 

Corre ainda a lenda que no ano de 1502, estando o rei D. Manuel a caçar na serra, de 

lá terá avistado a chegada da nau de Nicolau Coelho regressando das índias. Por tal 

graça concedida, em 1503 mandou o rei erguer o Real Mosteiro de Nossa Senhora da 

Pena, confiando-o à Ordem de São Jerónimo. Para o efeito, terá mandado cortar as 

fragas e proceder à terraplanagem do local, dando-se início à construção de um pequeno 

edifício construído em madeira, originalmente uma pequena comunidade hieronemita de 

dezanove monges em estreita relação com o mosteiro da Penha Longa e com o mosteiro 

de Santa Maria de Belém186. 

Mais tarde, em 1511, o Venturoso promoverá a sua reconstrução em cantaria, sendo o 

responsável pela edificação o mestre pedreiro Boitaca, constando a planta de "igreja, 

claustro, dormitório, oficinas e campanário"187. Concluída por volta de 1513, a 

edificação foi sendo ocupada por um crescente número de frades, e posteriormente 

                                                 
184 Carta de 8 de Ag. de 1387. 
185 Martins Carneiro e Paulo Pereira, O Palácio da Pena, IPPAR, Lisboa, 1999, p.17-19. 
186 Ibidem 
187 Abade Castro e Sousa, Memória descritiva sobre a origem e fundação do real mosteiro de Nossa 
Senhora da Pena, 1841. 
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concedidas ao mosteiro várias mercês, privilégios e doações, tais como trigo, 

porcelanas, panos pintados para as cortinas dos altares, e dinheiro para várias obras. 

O interesse e protecção que D. João III dispensa ao referido mosteiro prender-se-á, 

certamente, com a crescente protecção de D. Catarina pela ordem hieronimita (para 

além do facto das terras de Sintra serem terras da rainha e que normal seria que velasse 

por sua protecção), talvez por influência e intervenção de Frei António de Beja (ou de 

Barros) 188, o reformador de Santa Cruz de Coimbra que terá professado também neste 

mosteiro. 

 

 

2 – Do retábulo – encomenda, intenção, encargo, datação. 
 

Numerosos têm sido os autores a estudar e a citar este retábulo, uma das mais notáveis 

obras deste período clássico no nosso país e em toda a Península, e aquela que se 

anuncia como a sua obra-prima189. 

A encomenda do retábulo para o mosteiro hieronimita da Serra de Sintra encontra-se 

devidamente documentada, embora desconhecendo-se as razões que terão levado D. 

João III a encomendar este retábulo a mestre Nicolau, e especialmente nesta época190. 

A encomenda dever-se-á relacionar directamente com a estadia do rei e a sua corte em 

Coimbra, fugindo à peste que assolava então a região de Lisboa, por um período que se 

terá estendido de 1527 a 1532, altura em que a corte se irá estabelecer em Évora. Culto 

e interessado nas artes plásticas – tanto quanto nos afirma Francisco de Holanda – muito 

agradado se terá mostrado D. João III com a obra do seu imaginário nesta região do 

Mondego, propiciando, assim, a encomenda desta magnífica peça. 

O retábulo exibe apenas a prova de dedicação do rei à celebração do nascimento do 

infante D. Manuel, embora esta não possa servir para explicar a original intenção do 

monarca quatro anos antes. Contudo, a cronologia do nascimento da infanta D. Maria 

servirá melhor as circunstâncias desta encomenda – feita por volta meados de 1527 – 

uma vez que cerca de um ano antes se havia dado a morte do infante D. Afonso, e que 

existiria uma enorme expectativa perante o novo nascimento. 
                                                 
188 A sua obra Breve Doutrina e Ensinança dos Príncipe, torna-se imprescindível para a compreensão da 
política governativa de D. João III. Cf. Buescu, Maria Leonor Carvalhão, Imagens do Príncipe. Discurso 
Normativo e Representação, (1525 – 1549), Lisboa, 1996, pp. 143-154, e 321, n.12. 
189 Serrão, Vítor, História da Arte em Portugal. O Renascimento…, p. 143. 
190 Cf. Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 810-832. 
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 Após a morte de um primeiro filho varão, é natural que o monarca desejasse 

veementemente celebrar o nascimento de um próximo filho com uma obra grandiosa, e 

recorrendo ao seu insigne artista. 

De alguma forma, também a temática iconográfica corrobora esta mesma ideia, uma 

vez que todas as cinco cenas principais, Anunciação, Nascimento e Adoração dos 

pastores, Adoração dos Magos, Apresentação no Templo, e a Fuga para o Egipto, se 

centram sobre a figura de Maria e a infância de Jesus, sendo relegadas para um segundo 

plano as cenas da Paixão de Cristo presentes na predela e nas várias cenas do interior do 

sacrário. 

Uma vez ultrapassados os primeiros meses críticos sobre o nascimento do infante D. 

Manuel – dada a enorme taxa de mortalidade infantil que à época se vivia e o surto de 

peste que se vinha fazendo sentir nos últimos anos – é natural a enorme exultação que 

os monarcas terão sentido, e que o retábulo em fase de finalização tenha sido 

aproveitado para celebrar o grandioso e certamente esperado nascimento de um varão, 

sobrepondo-se ao inicial motivo da sua encomenda. 

 

 

3 – A estrutura retabular: arquitectura dentro da arquitectura 
 

Nos dois retábulos anteriormente executados – no mosteiro de S. Marcos, próximo de 

Tentúgal, e na capela de S. Pedro, na Sé Velha, em Coimbra – mestre Nicolau faz uso 

de um habitua traçado ortogonal no qual são estabelecidos os espaços necessários à 

implantação das representações iconográficas, elementos de suporte, e elementos 

decorativos. Nessas primeiras obras cada representação tem o seu lugar, sem 

interferências com as adjacentes e sempre individualizada, seguindo a ordem e a 

sequência estabelecida. Como seguidamente veremos, esta regra foi deliberadamente 

suplantada no retábulo em estudo (figura 89). 

Embora algumas soluções possam ter sido antevistas pelo mestre durante a viagem a 

Saragoça – nomeadamente o dispositivo do sacrário rotativo do retábulo da Catedral de 

Toledo, pela mão de Filipe Bigarny – Chanterene elabora uma notável e inovadora 

composição retabular evidenciando opções divergentes, e que se revela o produto de 

uma importante reflexão teórica sobre a estética e a arte clássica. Em todos os aspectos, 

este retábulo apresenta-se como um verdadeiro factor de mudança num acto de génio 
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criativo, identificável na concepção global da composição, na orgânica da estrutura 

retabular e dos elementos de suporte, na ordenação e disposição das cenas, numa maior 

profundidade e refinamento dos espaços retratados, mas sobretudo, na exploração da 

dinâmica compositiva. 

Reveladora de alguma complexidade na sua composição, esta estrutura retabular 

evidencia uma muito cuidada elaboração. Salientamos que nunca anteriormente mestre 

Nicolau havia citado Sagredo ou Cesariano, motivo pelo qual se pode depreender que só 

durante a sua viagem a Saragoça terá contactado com tais obras, pensando-se, 

inclusivamente, que terá sido ele a introduzir a tradução de Cesariano no nosso país. 

Também por comparação com a linguagem e sintaxes utilizadas nos dois retábulos 

anteriores se pode intuir a aproximação a estes tratados, mas sem que se verifique que 

estes tenham operado de modo coercivo ou condicionante do ponto de vista criativo ou 

estilístico. 

Apresentando uma constante reformulação do discurso da ordem clássica, o conjunto 

retabular global não pode ser visto como jónico ou coríntio, embora use capiteis jónicos 

perfeitamente ortodoxos nas pilastras do primeiro registo, e mostrando-se concordante 

com a articulação e posicionamento com os diversos componentes da estrutura de 

suporte – métopas, triglifos e respectivos denticulados. A correcta aplicação da ordem 

coríntia evidencia a actualidade dos conhecimentos de mestre Nicolau, seguindo sempre 

a referência do modelo italiano, embora preferindo desenvolver uma organização 

compositiva própria, num gesto de afirmação pessoal e de perfeita liberdade criativa. 

De forma extremamente inovadora introduz e combina materiais de diferentes 

colorações, e até de diferente natureza, inclusivamente a madeira, sendo utilizada na 

estrutura retabular uma pedra negra de textura uniforme, e reservado o alabastro para a 

escultura de vulto e em relevo. Esta marcação da estrutura retabular com a pedra negra 

incute uma acentuada marcação rítmica e regular aos elementos tectónicos de suporte, 

da qual se destacam proeminentemente “luminosas” as cenas narrativas com as suas 

vivazes esculturas de vulto, e os sinuosos elementos decorativos. 

Um aspecto que importa desde já salientar mas que em altura própria analisaremos 

detalhadamente, é adequação perspética de uma série de elementos estruturais à visão 

do observador. Assim, verifica-se a alteração da cimalha e do friso, que junto à estrutura 

muraria executam uma acentuada curvatura para poderem ganhar a desejada projecção, 

ou a distorção para fora dos extremos laterais dos entablamentos e cornijas na separação 

entre registos. 
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Em todo o retábulo pode ser percebida a utilização não uniforme dos capitéis. No 

primeiro registo é usada a ordem jónica, fazendo-se depois uso de um capitel com cesto 

muito elevado e decorado com folhagens, motivos fitomórficos e grutescos. Da mesma 

forma, e evidenciando um constante incumprimento do cânone e das tipologias 

estabelecidas, assiste-se à inversão sistemática do sentido do enrolamento das volutas. 

Peculiar também, é o uso singular e deliberadamente criativo que faz de um capitel 

ostentando volutas e decorações em acantos, aproximando-se do coríntio, utilizado nas 

colunas duplas e rodado em cerca de quarenta e cinco graus, evidenciando três das 

quatro volutas e, assim, ganhando acentuado valor decorativo. Uma tal ousadia no uso 

deliberadamente adulterado de um tão importante elemento como o capitel – já 

anteriormente observado em S. Marcos – não deverá se considerado um 

desconhecimento, mas sim como uma clara intenção de alcançar um maior efeito visual 

e decorativo. 

De forma idêntica, ultrapassa constantemente a “normalização” tratadística e os 

ensinamentos vitruvianos, fazendo uso de decorações profusas recorrendo ao universo 

fantástico dos grutescos, na utilização de guirlandas e de um pequeno friso de métopas e 

triglifos. Contudo, baseia-se em Cesariano para o desenho de vários elementos 

importantes tais como o traçado do capitel e a articulação de múltiplos elementos do 

sistema jónico – a medida dos entablamentos, frisos e cornijas, assim como outros 

componentes de cariz mais decorativo. 

Também nas Medidas del Romano poderá ter recolhido o traçado das métopas de 

inspiração jónica e o uso do frontão curvo que aparece em vários outros locais do 

retábulo. O uso da coluna abalaustrada – embora criticado por Sagredo – é explorado 

como elemento polivalente, revestindo-se de valores decorativos volumétricos e 

cromáticos, mais do que tomando apenas uma função de suporte. 

O espaço para onde o retábulo viria a ser implementado forma um ângulo recto na 

união das áreas da igreja com o coro dos monges, não cumprindo, assim, uma 

planimetria convencional (fig. 90). Factor determinante na sua localização terá sido, 

certamente, a “orientação” geográfica da própria igreja, devendo a parede testeira – o 

local de implementação do retábulo por detrás do altar – ficar situada a nascente. Assim, 

situado na zona de contacto entre os dois espaços, com a iluminação conseguida através 

da janela lateral na parede que lhe fica contígua e da janela frontal ao fundo da igreja, as 

principais preocupações ter-se-ão orientado para a escala das figuras escultóricas que o 

programa iconográfico exigiria e para o ponto de vista segundo o qual a obra é 
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observada. Se, por um lado, num espaço de tão reduzidas áreas seria inadequado o 

emprego de figuras de grandes dimensões impossibilitando a sua correcta leitura, por 

outro lado, a maior proximidade do observador permitiria a inclusão de um número 

maior de episódios narrativos, permitindo ao imaginário evidenciar a sua mestria e 

capacidade plástica numa maior perfusão de esmerados detalhes escultóricos. 

Tal como nos casos anteriores, torna-se evidente a adequação do retábulo à dimensão 

do espaço arquitectónico, ajustando-se e usando a totalidade da altura permitida pela 

abóbada, e a largura da parede ao qual o retábulo se iria adoçar. 

Organizado em três registos em altura acima da predela, e três corpos em largura, 

numa trama ortogonal ordenando a distribuição lógica e proporcional dos diversos 

espaços, recorre à implementação dos frisos, arquitraves, e cornijas destacados em pedra 

negra sobre os restantes elementos num claro e translúcido alabastro.  

Tal como acontece nos retábulos anteriores, o corpo central assume uma 

predominância de medida relativamente aos corpos laterais, embora destacando-se já da 

habitual tipologia emulando um “painel central” sobre o qual se fechariam os “volantes 

móveis”. Todo o corpo é dinamizado em altura pela sequência dos elementos 

escultóricos, gerando um desfasamento da ordem estabelecida, e elevando-o acima da 

trama ordenadora. De facto, o nicho central onde se inscreve o sacrário e a cena de 

Cristo Deposto pelos Anjos, parte da mesma base das edículas laterais. Contudo, 

apresentando maiores dimensões impostas pela altura do arco da abóbada ligeiramente 

rebaixado, é superada a compartimentação estabelecida para os corpos laterais. Desta 

forma, também a edícula que se lhe sobrepõe e onde se encontra a Virgem em 

Majestade, se eleva acima das edículas laterais pertencentes ao segundo registo. Acima 

desta edícula, a representação da Natividade com a Adoração dos Pastores ergue-se 

para o alto numa justaposição de elementos escultóricos devidamente enquadrados e 

coabitando num cenário de formas arquitectónicas, rompendo e desprendendo-se do 

rigor normativo da trama ortogonal. 

Salientando-se e avançando para além de toda a estrutura, este corpo central gera 

ainda uma ampliação do espaço retabular para fora, numa extensão volumétrica que 

confere a toda a composição uma magnífica dinâmica. A sua maior proporção, a 

libertação volumétrica que o fazem avançar para além de toda a estrutura, e a elevação 

acima dos corpos laterais, destacam-no da restante trama criando um modelo de 

excepcional brilhantismo compositivo. 
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Acentuando este carácter volumétrico, mestre Nicolau projecta para fora os suportes 

do retábulo, adoçando novos elementos de suporte – colunas duplas e balaústres – 

obrigando a que, necessariamente, entablamentos, frisos e cornijas sejam também 

ampliados para as poder abarcar. Desta forma, tornou-se possível adoçar colunas de 

fuste liso, com a clássica entáse preconizada por Vitrúvio e Cesariano, encostadas a 

pilastras com tabelas decoradas com baixos-relevos esbatidos. Do mesmo modo, 

salientam-se colunas balaústres a enquadrar o corpo central, assentando no banco do 

altar e modificando também o perfil da predela, da qual se destaca, também 

proeminente, o sacrário rotativo. As estruturas de suporte assim “projectadas” adquirem 

um desempenho fundamental, pois não só permitem um melhor aproveitamento do 

espaço em profundidade, como simultaneamente conferem ao retábulo um enorme 

dinamismo volumétrico, introduzem um factor de maior enriquecimento compositivo, e 

ainda contribuem para a ampliação da sua magnitude visual. 

Nesta preocupação depositada na concepção de uma obra verdadeiramente excepcional, 

Chanterene congregou toda a sua capacidade demiúrgica para a elaboração de uma 

composição verdadeiramente inovadora e que lhe permitisse a afirmação do seu génio 

criativo. Certamente querendo afirmar e elevar o seu estatuto e pretendendo equiparar-

se ao arquitecto, concebe uma obra de arte escultórica de extraordinária qualidade 

plástica, criando uma notável estrutura arquitectónica para disposição e ordenação dos 

vários elementos do elenco figurativo, onde evidencia o seu conhecimento erudito numa 

notável e complexa articulação dos mais avançados vocábulos arquitectónicos. 

Assim, tal como temos vindo a observar, mestre Nicolau ter-se-á visto impelido a 

reformular por completo a sua organização retabular, gerando uma nova solução 

compositiva. Nesta reestruturação, e por comparação com os dois retábulos que 

anteriormente executa, a predela em baixo-relevo assume dimensões acentuadamente 

reduzidas relativamente à restante composição. Esta diminuição modular da predela, 

onde figura um extenso ciclo da Paixão de Cristo, terá surgido como uma opção que lhe 

permitiu criar mais espaço em altura na organização dos registos superiores, conferindo 

maior relevo aos cinco paços da vida de Maria e da infância de Cristo, possivelmente, 

incidindo e projectando-se sobre um conjunto de episódios votivos e devocionais 

respondendo aos requisitos específicos dos encomendadores. Deste modo, a Pietá, 

ocupando o grande nicho central, tendo de permanecer num plano de proximidade com 

o ciclo ao qual pertence, teve necessariamente de “descer” para o primeiro registo, num 

gesto de grande arrojo e inovação nunca antes observado. 
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Sendo sua intenção criar uma obra de excepção, facilmente podemos depreender que 

também o coroamento do retábulo tenha obedecido a outro tipo de pressupostos. Assim, 

declaradamente pretendendo estabelecer um forte sentido ascensional a todo o conjunto, 

destacou em lugar cimeiro a Natividade juntamente com a Adoração dos Pastores, 

numa estrutura que parece emancipar-se e pairar sobre o restante retábulo. Destacando e 

enaltecendo este tão paradigmático momento do universo cristológico, Nicolau 

Chanterene reserva-lhe o local de maior proeminência, enquadrando-o numa sumptuosa 

estrutura de tipo arquitectónico. Neste pequeno “edifício”, o imaginário emprega 

colunas duplas com capitéis de tipo coríntio, contrapostas a pilastras capitalizadas de 

jónico, que veremos aplicadas variadíssimas vezes no restante retábulo. Esta pequena 

edificação conjuga uma grande diversidade de planos e uma notável volumetria, sendo 

inteiramente concebida em perspectiva em função do ponto de vista do observador. Ao 

centro deste pequeno templo situa-se a Sagrada Família, os Pais ladeando o Menino 

deitado sobre uma mísula em lugar de destaque, e um pouco por todos os lados vão 

surgindo os pastores em adoração. Por fim, uma cercadura de flores, frutos, e folhas, de 

clara inspiração italiana, envolve toda a cena. 

Os dois corpos laterais são coroados de modo tradicional pelo encosto de duas volutas 

que suportam um guerreiro clássico. Estabelecendo uma inter-relação entre os vários 

módulos, o imaginário concebe uma extraordinária grinalda de alabastro que parte da 

abóbada simulada amparando-se em dois putti no extremo da cornija saliente, caindo 

simétrica de ambos os lados do retábulo unificando os três corpos e, assim, criando uma 

tipologia inovadora que não mais voltaria a ser repetida.  

Numa maior profusão do que a que encontrámos em S. Marcos, constantemente 

observamos elementos sobrepondo-se a outras áreas também esculpidas e de grande 

valor plástico. Neste retábulo, todas as colunas se adossam a pilastras admiravelmente 

esculpidas impedindo uma correcta leitura e apreciação, chegando mesmo a dar-se o 

caso, no primeiro registo, de serem lançadas duplas colunas frente a notáveis 

representações de S. Roque e S. Sebastião (fig.91). 
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4 - Análise plástica e iconográfica 
 

4.1 - O sacrário-tempieto 

 

 Este sacrário mostra-se de importância fundamental, certamente apresentado-se como 

um protótipo muito apreciado na época, tanto pelo ineditismo da solução cenográfica 

como pela inovadora forma arquitectónica, pois foi tratado como se de um pequeno 

edifício se tratasse (fig.92). Concebido como um pequeno templete, a peça revela-nos 

um estudo completamente inovador, exibindo um espaço centralizado, com uma cúpula 

gomada a servir de cobertura. Nada havia sido construído na época que apresentasse tal 

organização planimétrica, ou decorativa, ou na regularidade da traça, pelo que, 

naturalmente, terá sido apreciada como muito moderna. 

O corpo central do sacrário é formado por dois registos, sendo o primeiro composto 

por um conjunto regular de pilastras com capiteis jónicos, ainda que não inteiramente 

dentro do cânon por falta da tradicional base. O segundo registo é constituído por uma 

elemento cilíndrico central, corpo do templete, no qual foi esculpida uma arcada num 

baixíssimo relevo provocando uma sucessão de arcos centrados, e criando uma notável 

noção de profundidade espacial. Cada um destes arcos se encontra separado por 

pilastras salientes do edifício, que da mesma forma ostentam capitéis jónicos, criando, 

assim, uma estrutura de arquitraves e cornijas. 

Sobre a arquitrave que faz a transição entre os dois registos estão dispostas colunas, 

cujos espaços intercolúnios são preenchidos por vieiras envolvidas por uma estrutura 

coroada com uma espécie de vaso de terminação semicircular. Frente a cada coluna e 

entre cada um destes conjuntos exibindo conjuntos de anjos alados, que reclinados, 

sustentam cartelas e globos. Cada um dos membros deste sistema de suporte é coroado 

com um frontão semicircular que compreende uma vieira. 

A base do sistema rotativo do sacrário, como vimos já, encontramo-la na Catedral de 

Toledo, no retábulo do Descimento de Nossa Senhora, denominado do Pilar ou da 

Imposição da Casula a Santo Ildefonso, obra de Vigarny191. Durante muito tempo não 

foi possível ver todas as cenas esculpidas em baixo relevo nas placas de alabastro, “tão 

finas que deixam passar a luz de uma vela colocada no interior”, porque encontrando-se 

o tambor do sacrário indevidamente inclinado e deslocado no seu eixo vertical, não 

permitia o funcionamento do sistema de rotação, inclusivamente notando-se em 
                                                 
191 Cf. Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, pp. 750-751. 
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algumas das cenas a raspagem da pedra provocada pelo indesejável contacto com o 

exterior da estrutura. 

 

4.2 - O ciclo iconográfico 

 

O esquema iconográfico do retábulo em estudo apresenta-se algo complexo, embora 

cumprindo a tradicional tipologia e os núcleos temáticos fundamentais192. As imagens 

devocionais de Cristo Deposto, e da Virgem Entronizada estabelecem um eixo central, 

em torno do qual estão dispostas várias cenas narrativas pertencentes aos ciclos das 

Alegrias e das Dores da Virgem, complementadas na predela e no sacrário rotativo com 

um extenso conjunto de representações pertencentes ao ciclo da Paixão de Cristo. 

Podemos enquadrar-se a sua narrativa na tipologia em espiral enunciada por Marylin 

Lavin193, encontrando as representações de maiores dimensões sobre o eixo central e as 

restantes dispostas em seu redor. 

 

A Deposição do corpo de Cristo por três Anjos 

 

De inequívoca importância e em maior evidência pela carga psicológica e ideológica 

que implica no seio da Ordem Jerónima, a imagem devocional de Cristo deposto pelos 

Anjos assume o devido destaque dimensional relativamente às restantes representações. 

Pertencente ao ciclo da Paixão de Cristo, surge-nos numa representação muito pouco 

habitual, sendo a imagem de maior importância em todo o conjunto retabular, e 

ocupando o corpo central do primeiro registo (fig.93).  

O nicho onde se encontra serve de elemento arquitectónico ordenador da composição, 

ladeado por duas colunas de capitel jónico, que encimado por um arco ligeiramente 

rebaixado sugere uma abóbada de berço limitada por uma profusa decoração. Ao fundo, 

reforçando a curvatura do arco, uma exuberante decoração de volutas, elementos 

fitomórficos e cornucópias enquadram uma vieira que reforça e destaca ao centro a 

cabeça de Cristo. 

Constituindo o conjunto de maior importância visual do retábulo, o grupo de Cristo 

Morto Amparado por Três Anjos assume uma inequívoca importância não só por uma 

                                                 
192 Baptista Pereira, F.A. Imagens e Histórias de devoção…, pp. 488-499. 
193 Marylin Aromberg Lavin, The Place of Narrative. Mural Decorationn in Italian Churches, 431 – 1600, 
Chicago e Longres, Chicago University Press, 1990, pp. 7-91. 
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questão de escala, mas sobretudo, pela carga dramática devocional que a cena encerra. 

Numa composição única onde se patenteia notavelmente explorado e aprimorado o 

tratamento da figura humana, encontramos Cristo perfeitamente inanimado, rosto 

inexpressivo, cabelo em desalinho, o corpo muito longo e emagrecido, sustentado pelos 

três anjos, que cuidadosamente o reclinam. O corpo sem vida, suscitando piedade e 

compaixão, está representado com especial cuidado e esmero numa modelação do 

tronco que, uma vez mais, afirma uma especial atenção na observação do real, estando 

todos os membros, músculos e ossos, correctamente representados. 

 

A Virgem em Majestade 

 

A escultura de vulto de Nossa Senhora Entronizada com o Menino ao Colo assume 

um destaque crucial neste conjunto retabular. Constituindo uma imagem de manifesta 

importância – figura central no conjunto dos intercessores e modelo de mulher e de mãe 

– assume relevada importância tanto pelo seu trabalho escultórico como pelo esmerado 

cuidado concedido à elaboração compositiva, apresentando-se-nos como uma peça da 

mais elevada qualidade (fig.94).  

Entronizada numa estrutura arquitectónica própria, enaltecida de enorme dignidade e 

altivez, ocupando lugar de extraordinário destaque no limite superior do corpo central, 

mestre Nicolau representa a Rainha dos Céus, magnânime, e em soberana pose sentada. 

Proporção e módulo encontram-se perfeitamente estabelecidos em função do espaço 

ocupado, bem como o menino ao colo e os restantes elementos constituintes. Talvez 

como em nenhuma outra obra mestre Nicolau ter-se-á esmerado na irrepreensível 

qualidade da imagem que analisamos. De finíssimo talhe magnificamente polido e 

trabalhado, toda a peça no seu conjunto se mostra de sublime qualidade plástica. O 

modelado dos panejamentos e os detalhes das vestes com o corpete de renda, a 

gargantilha, o arranjo do cabelo, a suavíssima expressividade do rosto, todos os 

elementos evidenciando o talhe esmerado e um cuidado minucioso, denunciando um 

escultor exímio e perfeitamente idóneo na plenitude das suas capacidades artísticas 

(fig.95). 

De igual forma o Menino merece também todo o empenho do imaginário, no que 

podemos considerar a súmula e síntese perfeita de todo um conjunto de profundos 

estudos de movimento. O Menino sentado ao colo de Sua Mãe exibe a natural 

irrequietude tão própria de uma tão tenra idade. O gesto é perfeitamente natural e de 
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correctíssimas proporções entre os membros e em toda a postura: na torção do corpo e 

das pernas colocadas de lado, separadas pelo volume encoberto da perna de Nossa 

Senhora, majestosa, impávida e serena, segurando o livro da sabedoria. Certamente o 

mestre terá pretendido impressionar com uma obra de tão elevado realismo e 

naturalidade de postura e atitudes. Numa época em que a figura humana é ainda muitas 

vezes executada de forma muito convencional, esta peça terá sido alvo de grande 

admiração e celebridade, constituído motivo de grande distinção para o escultor. 

 

A Anunciação 

 

Naturalmente orientados pela direcção do rosto da Virgem somos instintivamente 

levados ao primeiro passo deste ciclo, A Anunciação, constituindo um particular 

exemplo da mestria artística do imaginário. No seguimento directo desta linha 

encontramos Maria ajoelhada, surpreendida na sua leitura, num misto de surpresa e 

aceitação, restituindo o olhar segundo o qual encontramos o Arcanjo Anunciador 

(fig.96). 

Todos os pormenores foram minuciosamente cuidados de forma a produzir no 

espectador o fascínio, tendo sido todos os elementos da composição meticulosamente 

pensados. A proximidade relativa do observador implica uma enorme profusão de 

elementos e detalhes que captam a atenção a cada movimento do olhar, esmerando-se o 

mestre em cada ínfimo pormenor. O modo como é mantido aberto o baldaquino sobre o 

leito, permite uma óptima iluminação do seu interior e uma maior profundidade da cena. 

Enquadrando a figura da Virgem virando-se, somos afastados do que é supérfluo na 

composição centrando-nos no essencial, traçando de imediato a relação com a figura do 

Arcanjo. 

Os detalhes de modelação empregues acentuam e integram perfeitamente a istória no 

quotidiano. Podemos perceber a representação das várias texturas dos tecidos, a finura 

dos panejamentos, o véu que cobre o cabelo da Virgem, o detalhe das mangas da camisa 

a verem-se sob o vestido e o manto, os dedos ligeiramente entreabertos entre as páginas 

do livro, todos contribuindo para um enorme efeito visual.  

O nicho é elaborado sob a forma de uma estrutura arquitectónica coberta por uma 

abóbada de berço e óculo central, compreendendo ainda um pórtico ao fundo gerando 

uma enorme espacialidade na qual um enorme conjunto de detalhes de composição 

tentam captar o quotidiano repentinamente quebrado pela presença do Anjo e da Pomba 
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do Espírito Santo. Ainda reforçando este momento inesperado, aparece-nos uma figura 

transportando uma bilha à cabeça, e um busto de um anjo reclina-se de um varandim, 

assistindo a toda a cena. 

Toda esta série de pequenos detalhes nos levam a pensar que, muito objectivamente, 

Nicolau Chanterene terá encontrado no livro de Sagredo os ensinamentos de Alberti 

quanto aos detalhes e pormenores necessários para que o espectador agradeça “ao pintor 

a sua abundância”194. Assim, e juntando-se-lhes, o cesto de costura com trabalho 

displicentemente poisado sobre a banqueta, as ferragens da arca minuciosamente 

detalhadas, o panejamento sobre o leito, os balaústres da armação, todos concorrem para 

a “circunstancialização” da istória num perfeito enleamento no enredo, bem ao modo 

Quinhentista.195 

O Arcanjo evidencia-se como uma das esculturas de maior dinamismo criadas pelo 

mestre, revelando-nos a sua perícia numa plena conjugação da atitude física com um 

adequado tratamento dos panejamentos para a sugestão do movimento. Seguindo o 

olhar de Nossa Senhora o Arcanjo surge-nos repentinamente, inesperado, impetuoso, 

mas sereno (fig.108). Misto paradoxal de agitação e tranquilidade, com os panejamentos 

ainda revoltos e segurando o ceptro no qual se enrola a filactéria esvoaçante, as suas 

asas exprimem ainda o abrandamento e suavização do movimento da chegada, 

perfeitamente adequadas e em uníssono com a também recente chegada do sagrado 

sopro divino materializado na Pomba do Espírito Santo descendo em voo junto à 

abóbada de caixotões. 

 

A Natividade e Adoração dos Pastores 

 

O passo seguinte, O Nascimento de Cristo, foi usado como coroamento do retábulo, 

enquadrado numa estrutura arquitectónica que tivemos já a possibilidade de analisar 

(fig.97).  

No topo do arco que marca este espaço, dois anjos afrontando-se seguram numa mão 

uma palma, e com a outra afastam uma pequena cortina revelando uma filactéria. Este 

motivo “revelando o milagre” é uma referência clara ao universo italiano dos retábulos 

e frontais de altar do Quatrccento. 
                                                 
194  «Com efeito, quanto mais os espectadores são demorados pelas coisas que observam, mais agradecem 
ao pintor a sua abundância.» Alberti, De La Peinture / De Pictura, cit., Livro II, p. 170, in Baptista 
Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção…, p. 63. 
195 Ibidem, pp. 45-46. 
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Significativo é a representação em perspectiva de toda a estrutura da construção, bem 

como das mísulas sobre as quais residem as figuras principais. 

O trabalho apresenta-se de excelente qualidade, nomeadamente os anjinhos que 

adossam o centro do arco, bem como o notável tratamento da figura humana – ainda que 

miniatural – nas imagens de Nossa Senhora, de S. José e do Menino deitado, 

adequando-se à inclinação da mísula que o suporta, e perfeitamente concordante com o 

ponto de vista. De igual interesse podemos ainda constatar as figuras dos pastores que 

vieram em adoração, em naturais representações espelhando o quotidiano 

circunstancializado nas suas posturas, nos seus olhares de pasmo em busca da estrela 

anunciadora, ou nas bochechas tensas e túmidas devido ao sopro do toque de uma gaita-

de-foles. 

De forma notável, o mestre organiza o espaço interligando ambos os episódios e 

provocando a afluência de personagens e de sentidos entre cada um dos espaços 

tratados, enriquecendo a sua istória e o ciclo iconográfico. 

 

A Adoração dos Magos 

 

Tal como já vimos na Anunciação, a Adoração dos Magos, ocupa o segundo registo 

do corpo central do retábulo, e completa também o seu sentido iconográfico em função 

da imagem de Nossa Senhora e o Menino. Nesta articulação, assume-se como notável 

pólo de equilíbrio compositivo com a cena oposta, conferindo uma certa unificação 

espacial a todo este conjunto. 

Imbuída de um enorme dinamismo, possui um magnífico equilíbrio na condução do 

olhar do observador ao longo da imagem. Evidenciando um profícuo tratamento da 

profundidade, permite-se alargar os espaços narrativos ao longo do tempo, construindo 

uma istória em pequenos “actos” (fig.98).  

Mestre Nicolau terá concebido esta composição desenvolvendo-a em semi-espiral, do 

centro para a direita, e depois para a esquerda e para o alto, na direcção de Gaspar que 

entrega a sua oferenda a um menino que espontaneamente a recebe de braços 

estendidos, encerrando, assim, o fluxo narrativo. 

A condução da narrativa é estabelecida do centro, ao fundo, para a direita través do 

tumultuoso grupo de cavaleiros, criando assim um forte movimento para o primeiro 

plano. Os cavaleiros que se encontram já à “boca de cena” refreiam os cavalos, 

enquanto a restante turba ainda se aproxima. Dois dos cavalos da frente, domados por 
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um peão que os governa, inclinam-se já para a esquerda induzindo o olhar na transição 

desta cena para a que se situa em primeiro plano. Aqui, frente a toda a trupe de 

cavaleiros, um soldado, envergando uma túnica e armadura romanas, tira de uma arca 

um pote de distinto carácter, e que entrega prontamente a seu amo. De importância 

fulcral no primeiro plano da composição, a acção destas duas personagens inflecte a 

deslocação do olhar do espectador, de baixo para cima, num movimento em que o 

serviçal, de braço estendido, entrega a seu amo o objecto a ofertar, enquanto o sábio se 

requebra para o receber. 

Já alguns degraus acima do nível do solo desta mesma cena, encontramos o sábio 

negro, de imediato deixando antever a sua intenção, deixando ver atrás de si Baltazar, 

pacientemente esperando a sua vez de prestar homenagem ao Salvador. No final, e 

concluindo o movimento, vê-se já o primeiro sábio, Gaspar, que, próximo do Menino, 

lhe faz a sua oferenda. 

Absolutamente notáveis são todas as figuras que temos vindo a referir, quer no 

tratamento da figura humana, quer na sugestão do movimento, particularmente 

conseguida na figura de Melchior. O escultor elabora-o num intricado jogo de acções, 

em transição entre dois níveis diferentes, com as pernas afastadas em procura de 

estabilidade e com um pé ainda não completamente assente no degrau, o rosto 

expressivo, e o braço estendido na recepção da oferenda. 

Também de notável qualidade se reveste a figura do sábio Gaspar, envergando o traje 

de um guerreiro, a cota de armas, o gibão, a espada, o turbante numa mão, ajoelhado 

numa nobre atitude e estendendo a sua oferenda, prestando homenagem ao mais excelso 

dignitário. 

Aproveitando as linhas das impostas, o imaginário concebe a estrutura arquitectónica 

para este nicho criando arcos e passagens de acesso ao corpo central do retábulo, 

permitindo uma lógica e fluida circulação do grupo de personagens principal, criando 

também um importante jogo de iluminação. 

 

A Apresentação no Templo 

 

Embora a sequencia não seja imediata, sendo o observador conhecedor da história, 

facilmente encontra o seguimento das unidades narrativas. Desta forma, encontramos de 

imediato o próximo passo deste ciclo. Nesta Apresentação no Templo, o primeiro 

episódio do ciclo das Dores da Virgem, tomando lugar na edícula esquerda do primeiro 
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registo, encontramos todas as personagens tradicionais da cena, incluindo ainda três 

figuras adicionais (fig.99).  

A cena encontra-se claramente dividida em dois grupos colocados frente a frente. 

Seguindo o sentido de leitura, vemos um grupo de personagens ao centro do qual se 

destaca Nossa Senhora recebendo o Menino nos braços. Em Seu redor encontramos 

ainda a figura de um homem barbado e uma jovem estendendo um pano. Mais abaixo, 

no chão, uma criança brinca com um cão. Do lado oposto, Simeão devolve o Menino a 

Sua Mãe, e S. José – retratado como um cavaleiro da época e ostentando ainda as 

esporas – transporta o tradicional cestinho com as rolas. 

Mais uma vez, para elaboração do fundo, Chanterene recorre a uma estrutura 

arquitectónica. Do lado direito, um pórtico monumental é lançado em perspectiva, onde 

colunas duplas assentes em plintos elevados suportam o entablamento de uma abóbada 

de caixotões, apoiada em impostas salientes, e encimada por uma grinalda que, 

apartando-se de uma urna clássica, é suspensa lateralmente por dois putti, numa 

repetição do motivo coroando o retábulo. Do outro lado, encontramos um pórtico com 

um coroamento composto por dois amorinos beijando-se. A destreza técnica e a 

admirável qualidade escultórica e plástica do imaginário constantemente se revelam 

numa enorme profusão de finíssimos pormenores, desta feita abrindo um pequeno e 

muito subtil nicho por de trás de cada par de colunas, onde inscreve duas pequenas 

esculturas masculinas, e entre elas, ao centro do pórtico, a representação de um pequeno 

altar sobrepujado por um dossel.  

 

A Fuga para o Egipto 

 

Ocupando o nicho da direita deste primeiro registo, e finalizando este ciclo 

iconográfico das Dores da Virgem, encontra-se a Fuga para o Egipto. Salientamos que 

ambos os relevos deste segundo registo excedem o espaço que lhes é concedido, 

inclusivamente ocupando algum espaço correspondente à estrutura arquitectónica, 

avançando para além dos limites impostos pela traça retabular (fig.100). 

Sugerindo uma grande distância e profundidade, a cena organiza-se em torno de um 

eixo central constituído por uma palmeira que comporta um anjo entre a folhagem 

(fig.101). Ao fundo, o imaginário esculpiu uma paisagem montanhosa em baixo-relevo, 

como que esbatida pela distancia. Ao centro, por trás da palmeira, sobre um monte 

rochoso salienta-se uma construção fortificada num vulto escorçado, sugerindo a cidade 
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deixada. O imaginário tenta criar um ilusório afastamento em distância na justaposição 

dos vários planos, sendo ainda possível distinguir, mais atrás e à esquerda do grupo, o 

boi do presépio que os seguiu e atrasou a sua marcha, e mais ao fundo um grupo 

armado, aludindo à perseguição promovida por Herodes (fig.102).  

Já em primeiro plano, esculpido em alto-relevo, o grupo de S. José puxando a 

montada de Nossa Senhora com o Menino, toma o devido destaque. Sempre conferindo 

detalhe e contextualização narrativa, o mestre opta por evidenciar o traçado do caminho 

seguido, ladeado por uma cerca entrançada, e passando por cima de um ribeiro. Uma 

segunda árvore mutilada, certamente também uma palmeira, acentuaria um profícuo 

jogo de profundidade tridimensional neste espaço.  

Também aqui se mostra notável a mestria que o imaginário demonstra na ordenação 

de toda a composição, e na difícil execução do grupo principal. Como é seu hábito, são 

de grande minúcia os rostos e panejamentos, não se limitando ao tratamento do grupo 

central, mas conferindo particular cuidado a todos os detalhes que possam conceder 

maior realismo ao conjunto. Assim, um vasto conjunto de pormenores é introduzido e 

cuidado: a pequena ponte e a ondulação do rio, o entrançado do cercado, o pequeno cão 

que observa a passagem do grupo, ou o movimento da marcha sugerida pela pata 

levantada do burro. 

Sem dúvida podem ser afirmadas semelhanças entre este relevo e a xilogravura de 

Albrecht Dürer com o mesmo título, de 1503, o que apenas poderá vir confirmar o 

conhecimento e o apreço que mestre Nicolau tinha pela obra mestre alemão. 

 

A predela e o sacrário rotativo – Os baixos-relevos da Paixão de Cristo. 

 

Até muito recentemente inédito e hoje na Biblioteca Nacional, encontramos o 

documento Da antiguidade do Mosteiro de Nossa Senhora da Pena na Serra de Sintra, 

termo da dita Vila196, contendo a única descrição conhecida deste sacrário, da autoria de 

Frei Claudino de S. José. Descreve-nos o frade: “(…) segue-se o sacrário que é uma 

peça riquíssima, que anda em roda com os paços seguintes: o primeiro é a prisão do 

Senhor, o segundo é o Senhor atado à coluna e açoitado, o terceiro passo é o Senhor 

mostrado ao povo, Ecce Hommo; no quarto passo é Pilatos lavando as mãos dizendo 

que não achava culpa no Senhor para que fosse morto; no quinto passo é o Senhor 

                                                 
196 B.N.L., Arquivos Eclesiásticos-Monásticos, Ordem de S. Jerónimo, Caixa 19, documento avulso, 
citado por Grilo, Fernando, Nicolau Chanterene…, p. 895. 
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saindo da cidade de Jerusalém com a cruz às costas; no sexto passo é o descimento da 

cruz; os profetas despregando o Senhor da cruz e o puseram nos braços de Nossa 

Senhora. Segue-se por cima do sacrário o Senhor morto, estão os anjos a sepultar o 

Senhor (…)” 197. 

Assim, pode ser depreendido que Nicolau Chanterene terá aproveitado o sacrário 

rotativo para alargar o espaço da narrativa e, deste modo, podendo representar todo o 

ciclo da Paixão, do qual, singularmente, está ausente a crucificação. Toda a sequencia 

se completa com este conjunto e com os relevos da predela, indo da Última Ceia até à 

Descida Ao Limbo, tendo todos sido esculpidos num fino stiacciato – o baixo relevo 

esbatido – técnica na qual o escultor se vinha desde há muito afirmando exímio. 

Apenas quatro espaços são ocupados na predela para a inclusão do ciclo da Paixão de 

Cristo, tendo sido deixadas para o interior do sacrário as restantes descritas por frei 

Claudino. O ciclo inicia-se da esquerda para a direita, seguindo a lógica da leitura, 

começando pela Última Ceia (fig.103), obviamente cumprindo os requisitos 

iconográficos inerentes. A cena inclui ainda uma criança servindo o pão e o vinho ao 

grupo, conferindo à cena o seu sempre a sempre tão habitual naturalidade. De alguma 

forma incute tenção e dinamismo ao conjunto, representando a cena num interior de 

uma sala travejada, reforçando o centro e a figura de Cristo com um medalhão mesmo 

por trás do Salvador. 

Sucede-se Cristo no Horto (fig.104) que, embora muito compacta, apresenta a cena 

muito equilibrada. Cristo aparece em correspondência dialogante com o anjo que lhe 

apresenta o cálice. Mais abaixo pode ver-se um apóstolo a dormir e com o corpo 

representado em perfeito abandono, e ao longe, a cercadura do horto onde podemos ver 

o mesmo tipo de entrançado representado na cena da Fuga para o Egipto. Também aqui 

a cena se estende para além dos seus limites, sobrepondo-se ao enquadramento 

arquitectónico.  

Tal como foi já referido, o ciclo iconográfico prossegue no sacrário. As cenas 

esculpidas nas finíssimas placas de alabastro são acedidas por rotação conferida da 

direita para a esquerda – cumprindo, talvez, o movimento sequencial da passagem das 

folhas de um livro – sucessivamente ocupando cada uma o lugar destinado na abertura 

que permite o acesso ao interior do sacrário. 

                                                 
197 Documento publicado por Carlos Manique, “A propósito de uma memória oitocentista do mosteiro de 
Nossa Senhora da Pena”, Jornal de Sintra, nº 3151, 29-03-96. 
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É importante realçar que desde há muito, e até muito recentemente, o mecanismo que 

possibilitava a rotação do tambor do sacrário se encontrava danificado. Deste modo não 

se tornava desejável rodá-lo pela abrasão que causaria às placas interiores de alabastro, 

chegando mesmo algumas delas a evidenciar alguns sinais de desgaste. No entanto, uma 

muito almejada acção de restauro levada a cabo desde 2002 permite aceder já a todas as 

cenas do interior do sacrário, durante muito tempo ocultas, tornando possível, neste 

estudo, a apresentação inédita de imagens das mesmas. 

Com a observação assim possibilitada, verificámos não existirem seis, mas cinco cenas 

representadas, tendo sido encontrados apenas os episódios de Cristo Preso, a 

Flagelação, Ecce Hommo, o Caminho Para o Calvário, e a Deposição da Cruz. 

Provavelmente, o engano de frei Claudino terá decorrido do carácter ambíguo da 

própria representação e que em momento oportuno esclareceremos. 

Todas as representações se mostram de magnífica qualidade e excelência, quer no 

tratamento e mestria plástica evidenciadas por mestre Nicolau, quer pela notabilíssima 

qualidade pictórica das imagens representadas. Torna-se importante realçar que, 

exceptuando a cena da Lamentação, todas as cenas apresentam fundos e 

enquadramentos marcados por edifícios, provavelmente, tentando evidenciar erudição 

no domínio da linguagem arquitectónica e dos códigos da perspectiva. Em todas 

percebemos a exímia mestria de mestre Nicolau na execução dos stiacciatos, onde, 

embora miniatural, a figura humana se apresenta sempre muitíssimo expressiva e bem 

integrada em subtis profundidades criadas e inseridas nos ambientes arquitectónicos. De 

uma forma geral, existe sempre uma notória preocupação em conferir este efeito a todos 

os pormenores, desde os panejamentos às expressões dos rostos, e que, amiúde, 

podemos ver constantemente observados nestes baixíssimos relevos esmagados sobre 

estas tão finas placas de alabastro. 

A primeira cena que encontramos à direita da porta de madeira que permite o acesso 

ao interior do sacrário é A Prisão de Cristo. Toda a cena se passa no interior de um 

edifico de magníficas qualidades arquitectónicas e espaciais. O espectador é colocado já 

avançando sobre o espaço da cena, para o qual se sobe por uma fileira de degraus, 

marcado na sua abertura por pilastras que suportam uma estreita abóbada com apenas 

duas fileiras de caixotões. Simulando um enorme átrio interior, o espaço é coroado ao 

fundo por uma enorme vieira evidenciando, para a frente, o seu recorte ondulado 

(fig.105) 
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Por uma porta lateral abrindo-se à esquerda deste espaço surge-nos uma multidão de 

soldados armados de piques, espadas e escudos, envergando uniformes à “romana” com 

as respectivas túnicas e armaduras. Ao centro, vestindo uma túnica e de pulsos 

amarrados, vemos Cristo sendo puxado por alguns soldados mais adiantados. Mais 

atrás, uma abertura contígua a esta primeira, permite-nos observar a turba que acede ao 

espaço central, induzindo a profundidade, a interpenetrarão e a fluidez entre os espaços, 

num efeito já anteriormente explorado no retábulo do mosteiro de S. Marcos. Tal como 

acontece num grande número de representações ao longo deste retábulo, um pouco 

afastado e ainda nos degraus, um cão segue a multidão. 

Preocupando-se sempre em respeitar o módulo da figura humana, os corpos 

evidenciam o movimento da caminhada, as tenções de força entre o soldado que puxa e 

a figura oprimida de Cristo, assim como, conturbados, os rostos exprimem bem os 

sentimentos avassaladores da turba interveniente no tumulto. 

A Flagelação é representada num interior muito bem traçado, e inequivocamente 

inspirado na ilustração de Cesariano da Sala Tetrástila de Vitrúvio (fig.106 e 113) mais 

uma vez confirmando o pleno conhecimento que Nicolau Chanterene tinha da referida 

obra. Todos os elementos essenciais do desenho se encontram patentes mas, não se 

cingindo a uma mera cópia, mestre Nicolau acrescentou alguns pormenores eliminando 

o piso superior que conhecemos do original, rematando o espaço com uma elevada 

abóbada de caixotões com uma abertura circular ao centro. Uma série de fiadas de 

tijolos foram adicionadas também, acentuando as linhas de perspectiva e destacando a 

acção que se desenrola no espaço central. 

Sobre a esquerda vemos Cristo atado a uma coluna – curiosamente, uma das que se 

constitui como elemento de suporte da estrutura arquitectónica, em vez de ter sido 

circunscrita uma nova ocupando lugar central na composição ou no referido espaço 

representado como acontece, por exemplo, na Flagelação de Piero della Francesca – 

sendo açoitado por três soldados colocados em seu redor, um deles sentado e outro 

evidenciando um formidável estudo de movimento. Do lado oposto, sentado num trono, 

vemos Pilatos assistindo ao tormento.  

Mais uma vez, e repetindo-se sempre em todo o retábulo, a forma arquitectónica 

aparece como elemento ordenador da composição, salientando sempre a figura humana. 

Vários efeitos reforçam a naturalidade das imagens, aplicados nos estudos dos 

movimentos, nas expressões, mas sobretudo nas roupagens, panejamentos. 
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Será de realçar que nas suas “intervenções” sobre este modelo retirado das ilustrações 

de Cesariano, o imaginário demonstra entendimento pleno das regras de construção 

perspectiva, mantendo-se estes elementos adicionais em perfeita concordância 

geométrica com o restante espaço reproduzido. 

No relevo representando Ecce Hommo encontramo-nos assistindo à cena do exterior, 

olhando para o edifício onde se encontra Cristo, Pilatos, a soldadesca e, mais abaixo, o 

gentio esperando a sentença e o cumprimento da mesma (fig.107). A cena toma lugar 

num complexo conjunto arquitectónico, apresentando-se descrito segundo uma 

profunda ambiguidade espacial. 

Procurando estabelecer uma separação entre as várias cenas que irá esculpir na face 

externa do cilindro rotativo, Chanterene optou por estabelecer uma sucessão de cinco 

arcos suportados por pilares quadrangulares, separados a distâncias regulares, criando 

assim os diferentes espaços necessários à implementação dos vários episódios. Contudo, 

nesta representação, a coluna que se destaca sobre a escadaria ao centro do edifício que 

é representado num plano posterior, paradoxalmente, integra também a estrutura do arco 

em primeiro plano, dividindo esta estrutura original em dois arcos. Uma vez que a 

coluna integra duas estruturas tectónicas diferentes localizadas a diferentes distâncias 

em profundidade, é aí gerada uma forte ambiguidade visual. Por outro lado, a coluna 

actua como elemento de separação entre os dois espaços onde se encontram Cristo 

mostrado ao povo, à esquerda, e o varandim onde se encontra Pilatos exprimindo um 

gesto de anuência, à direita. Sem que Frei Claudino se tenha apercebido que cada 

representação se deveria ajustar à medida da abertura do sacrário, todos estes motivos 

tê-lo-ão conduzido a uma interpretação errónea. 

Assim, é-nos descrito um notável edifico arquitectónico do qual se destaca uma 

escadaria representada num esmerado talhe, irrompendo pelo arco da esquerda e 

acedendo a uma área coberta por uma abóbada de caixotões contígua ao edifício. A 

construção apresenta-se oblíqua ao plano de representação, ostentando pelo menos três 

registos: um piso térreo com uma portada e uma janela gradeada numa cave; um 

primeiro piso onde se passa a acção central da narrativa e ao qual se acede pela 

escadaria; e ao alto, um último andar que aparenta ser já um terraço com um varandim.    

Ao cimo da escadaria, reproduzido numa figura de notável qualidade plástica e 

evidenciando um cuidado estudo do corpo humano, encontramos Cristo em primeiro 

plano, voltado para o povo e coroado com os espinhos, seguido do verdugo que abre o 

manto mostrando o Seu suplício. Para a direita, por de trás da arcada, vemos uma loggia 
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suportada por mísulas salientando-se do edifício, da qual, por entre a colunata, uma 

série de personagens observa também o acontecimento. Mais à direita, ainda no espaço 

da loggia, mas separado pela incongruente coluna, ocupando um espaço eminente, 

vemos Pilatos de braços estendidos com as palmas das mãos para cima, em gesto de 

anuência 

No piso térreo, à esquerda da escadaria, encontramos uma janela gradeada atrás da 

qual se percebe um homem preso, possivelmente Barrabás. À direita da mesma, no 

exterior do edifício, a multidão espera alvoroçada. 

Muito expressiva e bem integrada no ambiente formado pelos edifícios 

arquitectónicos, a figura humana encontra-se notavelmente representada neste baixo-

relevo esmagado, evidenciando sempre expressivos estudos de movimento e do corpo 

humano, quer nas expressões, quer mesmo nos panejamentos. Notável é, também, a 

forma como o mestre simula a profundidade na continuidade espacial do interior do 

edifício, nomeadamente no espaço atrás de Pilatos. 

O Caminho do Calvário é a cena onde, talvez, se patenteie o melhor enquadramento 

de edifícios arquitectónicos, o realce e destaque das figuras em primeiro plano, e a 

excelência do fino talhe do baixo-relevo esbatido (fig.108) 

A cena apresenta uma grande profundidade espacial dada pelo finíssimo baixo-relevo 

esmagado, representando um cruzamento de duas grandes artérias num espaço urbano 

de grande magnificência. 

Em primeiro plano abre-se uma enorme abóbada de caixotões pertencente a um arco 

monumental, e cujos pilares se constituem como edifícios de dois pisos. No andar térreo 

vemos representada uma arcada da qual, pelo lado esquerdo, surge o préstito; num 

segundo piso, abrem-se varandas das quais se debruça a assistência por entre os 

colunelos. 

Para lá deste espaço, e num segundo plano ainda próximo, ergue-se um arco encimado 

pela junção de duas volutas, abrindo o espaço em profundidade para uma alameda 

ladeada por um notável conjunto de construções. Do lado esquerdo, num piso térreo, 

prolonga-se uma sucessão de arcadas suportadas por pilastras, comportando ainda um 

piso superior do qual se abrem uma série de janelas. Há direita, um edifício mais baixo, 

permite uma melhor leitura de num edifício monumental no término desta artéria, 

ostentando um portal constituído por um arco ladeado por colunas e terminando num 

imponente frontão. Ainda fazendo parte desta construção e compondo o seu corpo 
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central, uma torre encimada por uma cúpula coroa todo o edifício exibindo uma 

bandeira hasteada. 

É no espaço em primeiro plano e em pleno cruzamento que encontramos a acção 

central de toda a cena. Assim, vemos Cristo saindo do edifico da esquerda, de mão e 

joelho em terra, quebrantado pelo peso da cruz e ajudado no seu tormento por Simão 

Cireneu. Um algoz tem o braço levantado como que brandindo um açoite, e mais à 

frente um soldado puxa o supliciada na direcção do calvário. Como que seguindo o 

cortejo, afluindo por uma artéria paralela, surge ainda um grupo armado de 

cavaleiros198. 

Nesta Descida da Cruz, pretendendo acentuar toda a carga dramática deste momento, 

mestre Nicolau depura todo o espaço de quaisquer excessivos elementos, concedendo à 

cena uma enorme carga emocional (fig.109). A cena desenrola-se num plano 

relativamente próximo, ocupando o espaço intercolúnio sob o arco que demarca a 

própria representação. Ao centro, vemos a figura de Cristo sustentada por um grupo de 

quatro homens que, em cima de duas escadas encostadas aos braços da cruz, se 

esforçam por retirar o Seu corpo. Mais abaixo, já ao nível do chão, num segundo grupo 

vemos Maria desfalecida, amparada nas costas por João e reanimada por uma mulher 

que lhe acaricia o rosto, enquanto a plangente Maria Madalena permanece ajoelhada e 

de mãos postas. 

Realçamos os admiráveis estudos do corpo humano que exibem as complexas 

posturas dos homens atarefados, as expressões dos rostos, o tratamento dos 

panejamentos e das texturas.  

Algo estranha é a sequência dada ao ciclo após a sequência do sacrário. Segundo a 

hierarquia cronológica, seguidamente encontramos a Ressurreição (fig.110) – não se 

explicando, inclusivamente, a ausência da Crucificação, um dos momentos cruciais de 

todo o ciclo. Neste quadro, surge-nos Cristo vitorioso e triunfante, pairando sobre o 

túmulo fechado, numa posição estranhamente idêntica à que Miguel Ângelo irá conferir 

ao seu Cristo no Juízo Final na Capela Sistina anos mais tarde. Não se constata a 

habitual abundância de imagens enriquecendo o fundo da composição, muito embora 

exista algum detalhe nas representações das fardas e das armas dos guardas em primeiro 

plano. É particularmente notável a forma como um dos soldados aparenta esconder os 
                                                 
198 Embora os Livros de Arquitectura de Sebastião Sérlio sejam todos posteriores à realização deste 
retábulo, não podemos deixar de referir algumas semelhanças existentes entre este relevo e algumas das 
ilustrações desses tratados, das quais apresentamos reproduções no índice iconográfico deste estudo 
(figs.114 e 115). 
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olhos com um braço segurando uma espada, como que ofuscado pela intensidade 

luminosa emanada de Cristo, induzida e evidenciada pela vieira que coroa o nicho. 

Numa fantasiosa sugestão de atavios romanos, os soldados envergam armaduras e 

túnicas, numa perfeita alusão aos clássicos.  

Encerrando o ciclo, a Descida ao Limbo mostra-se-nos algo incongruente dentro da 

representação iconográfica, uma vez que costuma ser apresentada antes da 

Ressurreição. Sabendo que a responsabilidade deste programa iconográfico não fosse 

da inteira responsabilidade de mestre Nicolau, e que, provavelmente, algum dignitário 

da ordem o terá supervisionado, supõe-se não ter decorrido um engano. 

Separada em dois núcleos distintos, embora um deles notoriamente mais favorecido 

que o outro (fig.111), a cena mostra-nos Cristo salvando e resgatando as almas das 

mandíbulas do demónio, representado aqui sob a forma de uma admirável cabeça de 

leão. Num primeiro núcleo, à esquerda, imponente e vitorioso, Cristo arranca do fogo 

eterno três almas, naturalmente despidas: uma feminina, de cabelo apanhado numa 

trança, a outra masculina, barbada, ambas de mãos postas, e uma terceira, de braço 

estendido esperando o salvador. Ainda três demónios alados com asas de morcego estão 

representados: um primeiro revelando um complicado estudo de movimento no ataque 

com uma clava que pretende desferir contra Cristo, enquanto os outros dois, já 

pertencentes a um segundo núcleo, espreitam por uma fenda da qual saem igualmente 

chamas. Ao fundo, abrindo o espaço entre os dois grupos, num relevo mais esbatido, 

surge uma paisagem de um vale com uma cidade. Ao alto, vemos ainda uma vieira 

distorcida de forma englobar e coroar todo este espaço de representação. 

 

 

Para finalizar esta análise pensamos ser importante sublinhar ainda alguns aspectos de 

assumido interesse. Por um lado, referimos a presença sistemática de elementos 

exteriores às cenas, como sejam o caso de cães (maioritariamente), crianças e outros 

personagens, bem como objectos variados. Todos estes pormenores revelam a mestria 

do autor, cumprindo, talvez, uma função acessória da narração, numa perfeita 

circunstanciação através da reprodução e retratação do real e do quotidiano, factor de 

assumida importância no período em questão. 

Um segundo aspecto de maior interesse, é o modo como o escultor direcciona o 

observador para cada cena e ao longo de cada uma delas. A imagem da Virgem em 

Majestade torna-se elemento central do retábulo e de todo o desenvolvimento narrativo 
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iniciando e encerrando, objectivamente, a primeira parte do ciclo inerente à Vida da 

Virgem, numa perfeita confluência entre edículas e respectivas narrativas, tendência que 

vemos generalizada no sentido de uma concentração espacio-temporal de forte 

inspiração humanista renascimental que vemos igualmente presente em cada episódio. 

Senão vejamos: partindo desta imagem maior de devoção devido à sua “pose litúrgica”, 

o percurso do Anjo Gabriel faz-se “dos céus à terra”, descendente, conduzindo-nos ao 

mistério da Anunciação, da qual faz parte integrante; o percurso do primeiro rei é 

inverso, subindo a escadaria e prestando a sua homenagem ao Menino e à Virgem. Todo 

o espaço central é origem e destino cénico daquelas personagens. Deste modo somos 

sempre conduzidos ao grupo central, por dedução e por indução. Notável é a forma 

como o mestre conjuga todas as peças da composição que se organizam em função das 

necessidades específicas de cada cena e do ciclo iconográfico apresentado criando estas 

zonas de fluência entre espaços. 

 

 

5 - Análise geométrica 
 

5.1 - Estrutura Interna 

 

Com o intuito de conhecer um possível traçado geométrico na génese organizativa 

deste retábulo procedemos aos mais diversos tipos de divisão do marco em que a obra 

se inscreve. Qualquer das diferentes metodologias empregues – quer observando a 

divisão segundo a sua Secção Áurea ou segundo a Regra Geral dos Rectângulos – não 

apresentaram suficientes concordâncias das tramas encontradas com a presente obra em 

análise. Da mesma forma, uma vez que este marco não se insere em nenhuma das 

tipologias de rectângulos estáticos enunciados no Quadro B, também as divisões 

observando as consonâncias musicais não lhe são aplicáveis. 

Tal como temos vindo a referir, considerando a obra retabular como uma composição 

una na qual se harmonizam os seus mais diversos vocábulos – quaisquer dos elementos 

tectónicos estruturais, ou pertencentes ao elenco figurativo – todos, necessariamente, 

devem obedecer a uma organização segundo um mesmo traçado ordenador. 
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Foi com a aplicação de um processo de divisão mais intricado resultando de um 

desenvolvimento da Regra Geral dos Rectângulos199 que encontrámos aquela que 

denominámos Armadura NC, tendo então sido encontrado um vasto número de 

concordâncias entre este traçado geométrico e a obra que de momento analisamos 

(fig.116). 

Recordamos que de todas as linhas estruturantes pertencentes ao traçado regulador, o 

artista poderá fazer uso apenas das que considerar úteis à estruturação da sua 

composição, na disposição dos mais variados elementos. Da mesma forma, poderá 

também optar por projectar alguns dos pontos de intersecção destas oblíquas no sentido 

de traçar linhas horizontais e verticais que usará, no todo ou em parte, com esse mesmo 

intuito. 

Começamos por indicar em primeiro lugar as linhas horizontais e verticais resultantes 

dos cruzamentos das oblíquas desta armadura que possam ter servido a ordenação dos 

elementos tectónicos desta estrutura retabular, devidamente assinaladas na figura 117. 

Começando pelas linhas horizontais, de cima para baixo, identificamos o segmento 

que poderá ter determinado a altura do pináculo no topo da estrutura, a partir do qual 

pendem também as duas guirlandas que vêm enfeitar lateralmente toda a estrutura. Logo 

mais abaixo, pode ser observado o segmento assinalando a base do mesmo pináculo, 

assente sobre o arco da pequena edificação que acolhe a Natividade. Ainda neste nicho, 

podemos observar a marcação do entablamento sob o arco e, no extremo inferior, dos 

plintos que lateralmente suportam as colunas duplas. 

No topo da estrutura, podem ser observados os segmentos que poderão ter orientado a 

altura dos dois putti segurando a guirlanda nos topos laterais da cornija; a altura das 

duas figuras masculinas que coroam os frontões dos corpos laterais; e ainda a altura dos 

dois vasos que ladeiam a Natividade. 

Logo abaixo, assinalamos os segmentos que poderão ter orientado as marcações das 

cornijas mais salientes, bem como o delineamento do friso e da arquitrave no remate 

dos corpos laterais. Do mesmo modo, este delineamento pode ser observado sobre o 

entablamento na separação do primeiro para o segundo registo, na separação do 

primeiro registo para a predela, e no remate desta para o plinto. 

Seguidamente referimos os segmentos que podem ter organizado a marcação 

horizontal acima da qual se elevam os arcos das abóbadas das quatro edículas laterais, 

                                                 
199 Em nossa opinião, supostamente decorrendo de uma metodologia pessoal de mestre Nicolau 
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identificável também na edícula da Deposição do Corpo de Cristo. Nesta última, ainda 

uma série de marcações podem ser observadas sobre as várias secções de que é 

composto o túmulo. 

Por fim, ao centro, assinalamos os segmentos que marcam o extremo superior da base 

circular do trono da Virgem; logo abaixo, a marcação horizontal da estrutura 

arquitectónica que serve de suporte a toda a edícula; assim como, nos extremos desta, 

sublinhando o local onde terminam as escadarias onde se encontram já o Arcanjo 

Gabriel e o rei Gaspar. 

Antes de procedermos ao passo seguinte onde analisaremos os segmentos verticais 

decorrentes deste traçado regulador, importa voltar a referir que procurámos sempre 

identificar apenas os segmentos verticais resultantes das intersecções de obliquas que se 

apresentam simétricos relativamente ao eixo vertical de toda a composição. Da mesma 

forma, é importante referir ter sido este o retábulo no qual encontrámos um maior 

número de “desvios” a este eixo de simetria, ao qual não devem ser estranhos a enorme 

complexidade desta obra, a profusão de elementos de extrema delicadeza, bem como o 

facto de ter subsistido “relativamente impune” ao terramoto de 1755. 

Assim, no conjunto dos segmentos verticais, ao nível do primeiro registo, podemos 

observar as marcações dos eixos das duplas colunas nos extremos laterais do primeiro 

registo; das colunas balaústre na separação para o corpo central; e das colunas coríntias 

que suportam o arco da abóbada da edícula da Deposição do Corpo de Cristo. Ainda 

neste registo, podemos observar as marcações dos ângulos articulando as zonas mais 

sobressalientes do entablamento com a face externa das edículas laterais, bem como a 

marcação interna a partir da qual a edícula central toma aprofundamento. 

Ao nível do segundo registo assinalamos os segmentos que poderão ter orientado os 

eixos sobre os quais encontramos as colunas coríntias nos extremos laterais da estrutura, 

bem como, ao centro, os das colunas balaústre na separação para o corpo central. 

Ainda neste segundo registo, assinalamos os extremos laterais das edículas encostadas 

às pilastras decoradas, assim como a marcação do eixo central do corpo lateral esquerdo 

(havendo um desvio relativamente ao seu simétrico), no topo do qual o frontão e a 

figura masculina perfeitamente se alinham. 

Na edícula central, assinalamos os segmentos que poderão ter orientado os apoios 

frontais dos braços do trono da Virgem (embora apresentem também um pequeno 

desvio); as colunas que mais atrás elevam o espaldar; e ainda os limites externos das 

duas abóbadas laterais simuladas. 
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No que se refere à estrutura arquitectónica desta edícula central, sobre as escadarias, 

assinalamos o segmento que marca a posição vertical da voluta servindo de apoio ao 

corrimão do lado direito, bem como por baixo desta, a marcação do ponto a partir do 

qual a escadaria toma o seu declive (embora o seu recíproco esquerdo evidencie 

também um desvio). 

Na estrutura arquitectónica da Natividade corando todo o retábulo, assinalamos os 

segmentos que demarcam os plintos no suporte das duplas colunas, bem como a 

marcação destas e dos extremos interiores do arco. 

 

Dada a maior complexidade compositiva desta obra relativamente aos outros retábulos 

anteriormente analisados, no seguinte passo da nossa análise tornar-se-á necessário 

observá-la segundo uma metodologia mais detalhada e segmentada. Assim, em primeiro 

lugar reservamos uma especial atenção ao enorme número de pontos resultantes das 

intersecções de oblíquas do traçado geométrico que terão determinado a localização 

precisa e tão específica das mais diversas personagens ou dos seus membros, e que 

virão a assumir inequívoca importância na sua intricada organização significativa 

Em primeiro lugar, sobre o importante eixo de simetria de toda a composição, 

observemos na figura 118 as importantes intersecções de oblíquas que aí tomam lugar. 

Começando pelo topo da composição, assinalamos um importante cruzamento de 

oblíquas que poderá ter determinado o centro do arco no coroamento da pequena 

edificação que acolhe a Natividade. Logo mais abaixo, o cruzamento de uma das mais 

importantes horizontais deste traçado regulador com o eixo de simetria da composição 

poderá ter determinado o local onde encontramos deitado o Deus Menino. 

Um pouco mais abaixo, sobre este mesmo eixo, podemos observar o ponto que parece 

ter determinado a posição da cabeça da Virgem Maria, bem como o ponto que localiza o 

Seu ventre, coincidindo, em profundidade, com o local em que a Virgem se encontra 

majestosamente sentada. Ainda sobre o eixo central da composição, ao nível do 

primeiro registo, localiza-se o ponto a cuja altura se encontraria a cabeça de Cristo caso 

estivesse sentado segundo uma habitual posição erecta. Reparemos ainda na intersecção 

que parece determinar o ponto sobre o qual, mais abaixo, se encontra o Seu pé numa 

“ambígua” posição. Por fim, no extremo inferior do eixo, pode ainda observar-se as 

intersecções que parecem ter determinado o centro exacto da calote esférica que 

constitui a cúpula do sacrário, bem como, mais abaixo, a localização da respectiva 

porta. 
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Na edícula da Anunciação, observemos os pontos que parecem determinar a 

localização do Arcanjo Gabriel; o ponto que poderá ter indicado a localização da cabeça 

da Virgem Maria; o ponto aproximado da localização da figura transportando a bilha à 

cabeça; e por fim, o ponto central do qual pende o dossel sobre o leito da Virgem. 

Do lado oposto, na edícula da Adoração do Magos, observemos o ponto sobre o qual 

se ergue o braço de Gaspar estendendo a sua oferenda; um pouco mais abaixo, o ponto 

sobre o qual permanece a sua mão segurando o turbante; seguidamente, o ponto 

assinalando a posição de Melchior, e por fim, a localização da arca de onde provem a 

dádiva deste último. 

No registo inferior, na edícula da Apresentação de Jesus no Templo, observemos os 

pontos que localizam à esquerda a criada de Maria, e à direita José segurando a cestinha 

com as rolas. Na edícula da Fuga para o Egipto, podemos observar o ponto sobre o qual 

se encontra localizada a cabeça da Virgem, e mais à direita, o ponto assinalando a 

posição de José, indicando igualmente a posição da cabeça da montada. 

Pensamos ser importante referir que um grande número de intersecções de oblíquas 

que tomam lugar sobre o eixo de simetria deste retábulo, notavelmente, assinala com 

alguma precisão a localização de importantes elementos da composição. 

 

Observemos seguidamente, na figura 119, as linhas que poderão ter orientado o 

imaginário na colocação e orientação das posturas das suas personagens. 

Começando pelo topo, sobre a Natividade quatro importantes segmentos podem ter 

indicado a inclinação dos rostos e dos corpos de Maria e José: as duas linhas superiores 

orientam ambos os olhares em direcção ao Menino, e as inferiores, estabelecendo, a da 

esquerda, o alinhamento entre o cotovelo levantado de José, a sua mão apoiada ao 

centro sobre o cajado e, por fim, toda a inclinação do dorso do Menino; e o da direita, 

mantendo em alinhamento as mãos postas da Virgem entre o Seu ombro e as pequenas 

coxas naturalmente erguidas do Redentor. 

No grupo central da Virgem em Majestade, identificamos as linhas que poderão ter 

estabelecido a orientação do Livro aberto sobre o colo de Maria; a linha que poderá ter 

orientado o movimento inclinado do Menino, desde a ponta do pequeno pé até ao 

extremo das mãos estendidas em direcção à prenda; a linha que demarca a inclinação do 

Seu pequeno corpo; e, por fim, a linha que poderá ter conduzido a orientação do braço 

direito da Virgem segurando o Livro. 
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Sobre o grupo de Cristo deposto pelos três Anjos, um novo conjunto de linhas pode 

ser observado. Em primeiro lugar, uma linha oblíqua partindo da intersecção acima da 

cabeça de Cristo poderá ter determinado a inclinação do corpo inerte. Um segmento 

horizontal cruza o segmento anterior na zona da anca, orientando a postura da perna 

esquerda a ser cuidadosamente deposta sobre o túmulo. À esquerda, um terceiro 

segmento terá permitido a inclinação do braço pendente amparado pela mão do anjo. O 

olhar e a inclinação do tronco do anjo à esquerda, amparando o braço e as costas de 

Cristo, poderão também ter obedecido ao segmento que aí assinalamos. Sobre o anjo de 

pé à direita, o segmento na diagonal entre o ombro e o cotovelo do braço que segura 

delicadamente a mão de Cristo poderá ter fornecido a inclinação do seu corpo. Por fim, 

sobre o anjo sentado que ampara a perna de Cristo, dois segmentos poderão ter 

auxiliado a estruturação da sua postura: por um lado o segmento sobre o braço unindo o 

ombro e a mão que levanta a perna de Cristo, e neste seguimento, a orientação do pé; 

por fim, o segmento permitindo a orientação do seu tronco voltando-se para Cristo. 

Na edícula da Anunciação dois importantes segmentos orientam a postura de Maria. O 

primeiro, indiciando a inclinação para a frente do corpo da Virgem, partindo da cabeça e 

orientando a posição do braço, acompanhando a queda das suas vestes até à ponta dos 

pés ainda cobertos pelo manto. O segundo, estabelecendo a inclinação do pescoço e do 

rosto virado na direcção do Arcanjo, e indicando a orientação frontal na leitura do Livro 

aberto sobre o atril. Um terceiro segmento pode ainda ser observado podendo ter 

fornecido ao imaginário a localização e inclinação do Arcanjo surgindo ainda em voo. 

Do lado oposto, na edícula da Adoração dos Magos, podemos observar um 

considerável número de segmentos que poderão ter auxiliado o mestre na estruturação 

da composição e na ordenação das personagens. Em primeiro lugar, sobre Gaspar, 

assinalamos o segmento partindo do ponto acima da sua cabeça e que poderá ter 

sugerido a inclinação de todo o seu corpo, sublinhado pela inclinação do braço mais 

recuado, segurando o turbante na mão. Seguidamente, o segmento que, partindo do 

mesmo ponto, sugere a inclinação do seu rosto, e nesta continuação, do braço estendido 

para diante. Por fim, referimos o segmento que, partindo do cotovelo, poderá ter 

orientado a suave inclinação do seu antebraço e da oferenda que segura na mão em 

direcção ao Deus Menino. 

Mais à direita, ainda nesta edícula, podemos observar uma série de segmentos que 

poderão ter determinado toda a postura do rei negro dirigindo-se ao seu súbdito, 

orientando a postura de ambos os braços, da sua coxa, e de toda a sua dinâmica. 
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Assinalamos seguidamente um segmento vertical segundo o qual é orientada a oferenda 

estendida pelo serviçal a seu amo, repercutindo-se para o alto no alinhamento do cavalo 

que se aproxima. Também o rosto e o braço do criado parecem ter seguido a orientação 

fornecida por um segmento que, de forma idêntica, poderá ter orientado a inclinação da 

cabeça do cavalo atrás de si. Mais à direita, um segundo segmento poderá ainda ter 

servido a orientação da perna inclinada do serviçal, bem como a inclinação do pescoço 

do cavalo. Finalmente, ao centro, um último segmento poderá ter ajudado a fornecer a 

inclinação do peão que refreia os cavalos. 

No registo inferior, na edícula da Apresentação de Jesus no Templo, um primeiro 

segmento pode ser observado, podendo ter auxiliado a inclinação do corpo de Maria e 

da sua criada, recebendo nos braços o Menino que Lhe é entregue por Simeão. Um 

segundo segmento pode ser assinalado, estabelecendo a orientação de Simeão de braços 

estendidos na direcção de Maria com Menino ao colo, terminando no pano aberto que a 

criada, mais atrás, segura aberto nas mãos. Mais à direita, assinalamos três segmentos 

que poderão ter orientado a postura de José. Um primeiro, estruturando a sua postura 

vertical; o segundo, estabelecendo a atitude do oferecimento, entre a cesta com as rolas 

e a mão supostamente levantada na direcção da acção central; e por fim, um último 

segmento que orienta a sua suave inclinação para a frente, mais marcada pela posição 

do braço direito ligeiramente arqueado. 

Do lado oposto, na edícula da Fuga para o Egipto, um primeiro segmento poderá ter 

sugerido a inclinação do rosto de Maria, voltado para a esquerda e em alinhamento com 

o corpo do Menino ao colo; o segundo segmento, estabelecendo a orientação do seu 

olhar, do ombro e do manto caindo sobre a garupa da montada. Por outro lado, sobre a 

figura de José, um segmento parece ter delineado a Sua inclinação para diante impondo 

a marcha e, um outro sugerindo a inclinação da cabeça do burro e do cajado que S. José 

trás ao ombro. 

 

5.2 - Figuras geométricas 

 

Na análise deste retábulo foi encontrado um vasto e complexo número de figuras 

geométricas que passamos a assinalar na figura 120. Em primeiro lugar assinalamos os 

quatro circunferências concêntricas que definem os contornos do arco e das arquivoltas 

da abóbada simulada que sobrepuja todo o retábulo, e cujo centro se encontram sobre o 

eixo de simetria da própria composição. Na edícula da Natividade, assinalamos a 



 168

circunferência que define a enorme grinalda de flores e frutos que inscreve esta pequena 

estrutura arquitectónica, bem como uma segunda circunferência mais pequeno 

delineando o interior do arco que remata este pequeno “edifício”. Embora excêntricos, 

ambas as circunferências têm o centro assente sobre o eixo de simetria da composição, 

sendo que o menor reside sobre uma importante confluência de oblíquas anteriormente 

assinalado. Por fim, assinalamos ainda o quadrado que tem por medida do lado a 

distância entre as duas colunas interiores que ladeiam a estrutura, e por altura a medida 

entre o segmento horizontal da mísula onde se encontra deitado o Menino e o extremo 

inferior do entablamento sobre o qual assenta o arco. 

Sobre as quatro edículas laterais pertencentes ao primeiro e segundo registos, quatro 

circunferências podem ser observados no delineamento do arco da abóbada de cada 

edícula. No segundo registo, ao centro de cada edícula, o remate fundeiro sob a forma 

de vieira pode também ser inscrito numa nova circunferência. Também a calote esférica 

da cúpula do sacrário rotativo, com centro no ponto anteriormente descrito, permite a 

circunscrição numa circunferência devidamente assinalado. 

Sobre o grupo da Virgem Entronizada evidencia-se um triângulo partindo do vértice 

situado sobre a mísula que ampara o Deus Menino, abrangendo lateralmente o espaldar 

do trono da Virgem e as duas personagens que se encontram sobre as escadarias 

adjacentes, constituindo estes os dois vértices inferiores e cuja união origina a base do 

triângulo. Ainda sobre a figura da Virgem, uma circunferência inscreve o coroamento 

sob a forma de vieira que remata o topo do espaldar. 

Na edícula de Cristo deposto pelos três Anjos, estabelece-se um complexo conjunto 

de figuras. Em primeiro lugar referimos as três circunferências concêntricas que se 

desenham sobre o arco que delimita a edícula: dois demarcando-o interior e 

exteriormente, e uma terceira circunferência, mais interna, formada nos extremos dos 

pequenos pingentes apontando o centro. Logo abaixo desenha-se um quadrado com a 

medida do lado igual à distância entre o par de colunas que ladeiam a edícula, e com a 

altura compreendida entre a base e o capitel das mesmas. 

No entanto é sobre o grupo de personagens aí presente que se estabelece o mais 

importante e complexo conjunto de figuras geométricas. Tal como podemos observar na 

figura 121, uma nova circunferência se inscreve acompanhando a curvatura da orla 

inferior do lençol que cobre Cristo, tomando continuidade no local onde se encontra o 

pé poisado sobre o sacrário. Seguidamente, prossegue sobre a curvatura da asa do anjo 
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segurando a perna de Cristo, confluindo depois sobre a cabeça do anjo atrás e à direita 

do grupo, e por fim, no topo da asa do anjo à esquerda. 

Se sobre esta circunferência traçarmos geometricamente um pentágono cujo primeiro 

vértice seja coincidente com o ponto onde pé de Cristo permanece apoiado sobre a 

sacrário – localizado sobre o eixo de simetria da composição e eixo vertical do próprio 

circunferência – obteremos com alguma precisão todos os mesmos pontos 

anteriormente assinalados. Por fim, por via da união interna dos vértices deste 

pentágono, obteremos uma nova figura geométrica dela surgindo naturalmente, o 

pentagrama. O simbolismo presente nestas figuras será, mais tarde, devidamente 

esclarecido. 

 

5.3 - Perspectiva 
 

5.3.1 - O conjunto retabular 

 

Aplicando alguns princípios já várias vezes ensaiados, quer nos relevos do claustro do 

Silêncio como no retábulo de S. Pedro, mestre Nicolau impõe uma acentuada distorção 

a esta estrutura retabular de forma a dinamizar todo o conjunto, enfatizando-o aos olhos 

do espectador. Assim, nos seus limites laterais são ampliados para fora alguns destes 

elementos de suporte – entablamentos, arquitraves e cornijas – incrementando-se esta 

acentuação no sentido ascensional. Fazendo uso de um processo meramente ilusório – 

ampliando para fora a dimensão de alguns destes elementos estruturais horizontais, e 

conferindo uma maior inclinação angular dos mesmos no sentido de um ponto central – 

o imaginário consegue munir o retábulo de uma maior dinâmica visual sobre o 

espectador, acentuando a monumentalidade e magnificência do objecto, engrandecendo 

a sua leitura, e ganhando ampliação do espaço visual (figuras 122, 123 e 124).  

Os arcos e as abóbadas são outros dos elementos estruturais que assumem relevada 

importância neste conjunto, uma vez que, também alterados, acentuam a ilusão 

perspética na percepção da obra. Rematando todo o conjunto e adequando-o ao espaço 

de implementação, encontramos escorjada a abóbada de caixotões, cujas marcações 

apontam na direcção de um fulcro ao centro do retábulo. Teremos, posteriormente, a 

oportunidade de analisar esta mesma característica noutras simulações noutros locais 

deste mesmo retábulo, nomeadamente, nas duas edículas laterais do segundo registo. 
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Não projectados em função de um ponto de convergência único, mestre Nicolau intuiu 

que deveriam existir três pontos de fuga distintos em função de cada um dos três grupos 

escultóricos principais dispostos sobre o eixo central do retábulo. Como pode ser visto 

na figura 125, é ao centro de cada um destes grupos que se estabelece o ponto central 

para o qual confluem as ortogonais dos entablamentos enfatizados. Embora no topo e no 

centro da estrutura, sobre os grupos da Natividade e da Virgem em Majestade, esses 

pontos apresentem uma coesão relativamente precisa na convergência das linhas, já 

sobre o grupo de Cristo deposto pelos Anjos, as linhas não apresentam a mesma 

coerência na orientação para um ponto de fuga único. 

Permitindo a leitura das faces internas dos elementos mais afastados do eixo vertical 

de observação e dos principais pólos de atenção da composição, o imaginário induz no 

observador a percepção ilusória de um objecto com maior amplitude lateral, com maior 

profundidade e com maior altura. Em circunstâncias de observação idênticas – isto é, à 

mesma altura e com o mesmo afastamento – estas faces interiores só poderiam ser 

legíveis perante um objecto de maiores dimensões. Dada a pouca profundidade existente 

e permitida à implementação deste retábulo, a abóbada no topo da estrutura estaria 

reduzia a uma estreita faixa onde não haveria espaço para duas fiadas de caixotões, nem 

a possibilidade de observação (ênfase visual) dessa superfície. Da mesma forma, nos 

quatro espaços ediculares laterais haveria menor possibilidade de observação das 

paredes externas. Se este escorjamento não tivesse existido nas paredes da edícula de 

Cristo deposto, não teríamos a mesma percepção destas superfícies, tal como acontece 

sobre o espaço edicular da Virgem Entronizada (figura 126). Segundo este mesmo 

princípio, não teríamos a possibilidade de observação das faces internas dos 

entablamentos nos seus extremos sobressalientes que servem de apoio às colunas, se 

esta distorção não tivesse sido empregue. Ou seja, a abertura dos ângulos destes 

elementos permitiu uma maior exposição visual destas áreas perante o observador 

colocado numa posição frontal, iludindo-o na percepção da grandiosidade do objecto. 

 No caso específico do espaço edicular da Virgem Entronizada, com enorme mestria e 

idoneidade, bem ciente da questão da percepção do espaço e da importância da luz na 

leitura das superfícies, mestre Nicolau estabelece uma abertura para os espaços 

contíguos permitindo um apurado jogo de luz e sombra. Este artifício permitir-lhe-á 

ampliar as características formais dos vários elementos através da dinamização dos 



 171

contrastes, possibilitando ainda a observação destes espaços que de outra forma 

permaneceriam estanques à iluminação por parte da única fonte de luz rasante200. 

 

5.3.2 - Os espaços ediculares 

 

A edícula de Cristo deposto pelos Anjos 

 

Ao nível do primeiro registo e no corpo central, no nicho que alberga o conjunto de 

Cristo deposto pelos Anjos, é perceptível uma ligeira distorção, observável na 

inclinação das paredes laterais em direcção ao centro, sempre em função da ampliação 

do espaço em profundidade. De forma a poderem ser percebidos na íntegra, estes 

elementos foram talhados obliquamente no sentido de projectar visualmente, de forma 

ilusória, todo o espaço de representação. 

 Assim, porque encontrando-se já sensivelmente acima da altura média do espectador, 

a abóbada de berço e os respectivos caixotões sofrem também uma inclinação segundo 

as laterais enviesadas: tendo o arco ao fundo da abóbada um diâmetro inferior ao que se 

encontra em primeiro plano, todo o espaço sofre um estreitamento em profundidade, 

permitindo uma maior exposição das superfícies interiores da estrutura e uma melhor 

leitura deste espaço. De igual modo, também o sarcófago e respectiva almofada sofrem 

idêntica deformação em função do espaço que os delimita, muito embora as figuras de 

vulto que nele se encontram representadas, tal como já vimos, tenham sido esculpidas 

em perfeita proporção. 

 

A edícula da Virgem Entronizada 

 

Já no segundo registo deste eixo central, no nicho do conjunto escultórico da Virgem 

Entronizada, todo o espaço arquitectónico se encontra representado sem qualquer 

distorção perspética. Contudo, a construção arquitectónica que constitui o trono da 

Virgem apresenta já uma distorção estrutural, de forma a evidenciar os seus vários 

elementos e valores formais. Lateralmente, e num ângulo inferior a quarenta e cinco 

graus, encontramos escorjados os dois pórticos monumentais cujos arcos assentam em 

volutas exageradamente salientes, conferindo maior monumentalidade ao conjunto. 

                                                 
200 Como seria o caso das edículas da Virgem Entronizada e da Adoração dos Magos. 



 172

Estas edificações sofreram uma inclinação oblíqua distorcendo a própria estrutura, de 

forma a melhor poderem ser explorados os seus valores formais. Este artifício foi 

também explorado num idêntico pórtico presente na edícula da Apresentação no 

Templo, neste caso verificando-se um escorjamento ainda mais acentuado. Esta 

disposição dos pórticos amplia o global efeito visual da peça, e embora distorcidos e 

deformados aparentam a sua adequada integração formal, conferindo continuidade 

visual às escadarias – que não apresentam distorções – e estabelecendo um notável 

enriquecimento decorativo a todo o conjunto. 

Embora tenha já sido referido, salientamos que ao nível deste segundo registo se torna 

particularmente evidente a acentuação do efeito dramático causado pela ampliação da 

arquitrave na separação para o próximo registo. Este aumento volumétrico para fora, 

mais acentuado do que o do registo inferior, aumenta consideravelmente a imponência 

da estrutura sugerindo ao espectador maior monumentalidade, naquela que possa ter 

sido, talvez, uma livre interpretação das distorções ópticas evidenciadas pelos dois 

tratados anteriormente citados. (figs.127 e 128).  

 

A edícula da Anunciação 

 

Em ambas as edículas laterais do segundo registo podemos observar que as 

respectivas abobadas de caixotões se encontram distorcidas de forma a ampliar o espaço 

visual, possibilitando ao observador maior atenção dispensada à superfície esculpida, e 

levando-o ao entendimento desse mesmo espaço. De alguma forma acompanhando e 

sublinhando a obliquidade dos extremos laterais da estrutura retabular, estas abobadas 

não apresentam inclinação oblíqua nas faces internas (mais próximas do eixo central da 

composição), mas apenas nas paredes exteriores. Estas, assim escorjadas, contribuem 

também para o integral efeito ilusório da peça, aparentando maior amplitude lateral. 

Nesta Anunciação, mestre Nicolau deliberadamente afasta o ponto de fuga para a 

esquerda, evidenciando, assim, o interior do dossel e toda a extensão do leito da 

Virgem. O relevo da figura de Nossa Senhora, o atril com o livro, e a personagem com a 

bilha à cabeça, encontram-se escorjados mas em sintonia com este mesmo ponto de 

vista, que tem uma localização a cerca de quarenta e cinco graus para direita do eixo 

perpendicular ao plano frontal do retábulo, diríamos, segundo a direcção da entrada da 

sacristia (imagem 129). Não coadjuvantes se mostram outros dos elementos “em cena”, 
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tais como a banqueta e o cesto de costura ou a arca situados em primeiro plano, e sem 

qualquer inclinação oblíqua face a este ponto de vista. 

Talvez mais do que em qualquer outro caso, na representação que toma lugar nesta 

edícula, apercebemo-nos da intenção veemente de mestre Nicolau em orientar o ponto 

de fuga em função de um espectador colocado, muito objectivamente, ao centro do 

retábulo e, neste caso, dirigindo o olhar sobre a esquerda. 

 

A edícula da Natividade 

 

Tal como tivemos já ocasião de referir em capítulo anterior, a coroação da estrutura 

retabular não foi feita segundo idênticos preceitos empregues nas outras edículas, 

recorrendo-se a uma estrutura do tipo arquitectónico. Neste sentido, mestre Nicolau 

elabora uma pequena estrutura individualizada, inteiramente concebida segundo um 

ilusório ponto de vista, onde, evidenciando os seus conhecimentos e a sua mestria, 

demonstra ter estado apelado para a problemática da posição do ponto de fuga em 

circunstâncias em que a cena a representar se encontrava a uma altura elevada201. 

Prevendo que, àquele nível, a representação não poderia ser percebida na sua plenitude 

pelo espectador colocado tão abaixo, mestre Nicolau escorça todo o conjunto em função 

do ponto de observação, projectando as mísulas que suportam a estrutura segundo um 

ponto de fuga que, objectivamente, se situa mais alto (fig.130). 

Assim, as ortogonais destes elementos estruturais na base da peça partem para cima, 

ao passo que as dos elementos superiores – todo o entablamento e o arco que coroa o 

pequeno edifício arquitectónico – são projectadas para baixo. Muito embora fosse de 

supor a concordância de uma tal projecção, constatamos existirem não um, mas dois 

pontos de fuga, cada um concordante com cada uma das zonas de confluência das 

respectivas ortogonais.  

Também as personagens desta cena – e de forma particularmente evidente na figura 

central do recém-nascido Menino Jesus – foram escorçadas segundo este foco e, assim, 

melhor se adequando às limitações perceptivas do observador (fig.131).  

 

 

                                                 
201 Sobre este assunto ver Panofsky, E., A Perspectiva como Forma Simbólica, Lisboa, Edições 70, 1983, 
n. 68, pp. 120-126. 
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A edícula da Adoração dos Magos 

 

Nesta representação específica, não existem elementos que possamos considerar para 

uma análise geométrica objectiva. Tendo já sido tecidas considerações sobre os 

elementos estruturais deste nicho, resta-nos apenas referir um pequeno elemento, de 

alguma forma exterior à cena representada, mas que vem confirmar e reiterar anteriores 

afirmações sobre o retábulo. Ao fundo, por cima da turba de cavalos e cavaleiros que se 

precipitam para o primeiro plano, existe um pequeno orifício – a representação de uma 

pequena janela também ampliada para a direita no seu limite lateral e, assim, 

evidenciando o referido escorço (fig.98).  

 Desta forma, também neste pequeno detalhe se patenteia a coerência formal à qual se 

manteve ancorado o imaginário real, que, embora não inteiramente ciente dos princípios 

teóricos fundamentais da perspectivação, assegura alguns conhecimentos e erudição nos 

princípios da retratação do espaço geométrico. 

A escadaria sobre a qual encontramos Gaspar, esperando a oportunidade de prestar a 

sua homenagem, e Baltazar, dirigindo-se ao seu escudeiro em busca da oferenda, está 

representada em consonância com todo o módulo central e, como tal, sem qualquer tipo 

de distorção aparente. 

 

A edícula da Apresentação no Templo 

 

Também neste caso, tal como já nos foi dado a observar no caso da Anunciação, 

encontramos um ponto de fuga significativamente desviado para a esquerda e colocado 

muito objectivamente em função do ponto de vista do observador. Seguindo a 

orientação da leitura, à esquerda, encontramos o pequeno pórtico, notavelmente 

representado e sem distorção, perfeitamente inserido na parede que o recebe. Ao centro 

da composição encontramos o grupo de personagens, e atrás deles, o monumental 

pórtico lançado em perspectiva, dando-nos a ideia de uma entrada perpendicular, no 

sentido do interior do retábulo. Para uma adequada leitura da estrutura mestre Nicolau 

distorce todo o conjunto, sofrendo o arco uma enorme inclinação oblíqua, acompanhada 

pela torção dos plintos e arquitraves no suporte do mesmo. Repare-se no pormenor dos 

degraus onde se encontra Simeão, por detrás de José, que embora não concordante com 

um ponto de fuga unificador de toda a estrutura, evidencia e corrobora essa mesma 

diagonalidade (imagem 99).  
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A edícula da Fuga para o Egipto 

 

Também neste conjunto não podemos dizer existir qualquer elemento geométrico que 

nos possibilite uma leitura à luz das metodologias de confirmação de uma projecção 

perspectiva. Sem a existência destes elementos podemos somente julgar a obra em 

função do módulo estabelecido para cada elemento, calculado no seu afastamento 

relativamente a todo a conjunto. Segundo este pressuposto, apenas podemos dizer 

existir concordância nas posições evidenciadas pelas personagens face aos restantes 

objectos – a orientação do grupo relativamente ao sentido da ponte, ao sentido da cerca 

do horto, relativamente à posição das palmeiras, ou ao rio que nesse momento cruzam. 

 

Pode, então, ser deduzido que terá sido aplicada uma distorção perspética mais 

acentuada nas duas edículas pertencentes ao corpo lateral esquerdo do retábulo, muito 

provavelmente porque mestre Nicolau intuiu que, assim, seriam melhor percebidas 

pelos frades que, na grande maioria das vezes, se situariam segundo uma posição muito 

lateral ao retábulo, não lhes sendo possível observá-lo segundo uma posição frontal e 

em plenitude. Todo este corpo mais distante seria mais dificilmente observado e 

“percebido” do que o da direita, mais próximo, obrigando, assim, à enfatização das 

edículas nele presentes (fig.132).  

 

5.3.2 - Os encasamentos da predela e do sacrário rotativo – o ciclo da Paixão de 

Cristo 

 

Em nenhum dos encasamentos presentes na predela foram encontrados rectângulos 

com módulos idênticos ou muito aproximados aos que figuram no Quadro B no anexo 

deste estudo. Embora exista uma proximidade nas medidas das áreas de implementação, 

verificámos não ter existido um cumprimento normativo para os pares de encasamentos 

estabelecidos202. 

No interior do sacrário verificámos não ter existido também o mesmo procedimento 

normativo no estabelecimento de um módulo único para as cinco representações que aí 

tomam lugar. As dimensões do rectângulo que define a porta são 83,71 X 59,58 cm, na 

                                                 
202 Os encasamentos dos extremos do retábulo, a Ultima Ceia e a Descida ao Limbo; e os dois mais 
interiores, Cristo no Horto e Ressurreição de Cristo. 



 176

nossa imagem, das quais resulta o módulo m=1,405. No Quadro B o rectângulo que 

mais se aproxima deste é o Rectângulo √2, cujo módulo é m=1,414. No entanto as 

dimensões do marco em que se inscreve a porta e os traçados geométricos que dele 

possam decorrer em nada determinaram a orientação das composições que, 

sequencialmente, aí vão tomando lugar. Assim, aplicámos também a todas estas 

representações a habitual Armadura NC. 

 

A Última Ceia 

 

Estrutura interna 

 

Na figura 133 podem ser observados os segmentos horizontais e verticais originados 

por cruzamentos das oblíquas deste traçado geométrico e que possam ter auxiliado o 

imaginário na elaboração da sua composição. Assim, uma série de linhas horizontais 

podem ser observadas na demarcação do tecto, nos extremos superior e inferior do 

capitel sobre a pilastra central, na linha que define o extremo posterior da mesa, nas 

várias marcações do banco à esquerda, onde se sentam os Apóstolos. O conjunto de 

segmentos verticais é substancialmente menor, restringindo-se apenas aos segmentos 

que demarcam lateralmente os extremos da sala, um dos extremos da pilastra central, e 

um último segmento delineando o extremo do mesmo banco. 

Nesta representação um considerável número de intersecções de obliquas assinala a 

posição de alguns elementos importantes na composição (fig.134). Assim, referimos o 

centro físico da composição que incide sobre o coração de Cristo sentado ao centro; a 

posição de Pedro a Seu lado; a posição de João reclinado sobre a mesa; o pão que é 

trazido por uma criança num prato; o jarro do vinho; e a bolsa de Judas Iscariotes. 

No conjunto das linhas oblíquas assinalamos na figura 135 o segmento que poderá ter 

orientado a posição inclinada de Cristo, da sua cabeça, do tronco e do braço estendido 

sobre a mesa. À direita, assinalamos os segmentos que poderão ter orientado a 

inclinação de um dos apóstolos para Cristo, e de outro, de pé frente à mesa. À esquerda, 

sobre a figura de Pedro, mais próximo do Mestre, podemos observar dois segmentos 

que poderão ter orientado a inclinação da cabeça e do corpo, e no extremo da mesa, 

vários segmentos determinando a inclinação de alguns apóstolos, nomeadamente o de 

Judas sentado no extremo. 
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Figuras Geométricas 

 

No conjunto das figuras geométricas assinalamos na figura 136 as três elipses que se 

desenham sobre os medalhões ao centro das pilastras. 

 

Perspectiva 

 

Embora exista alguma convergência para o centro na orientação de todas as linhas 

ortogonais na base de construção dos elementos geométricos presentes na cena, não 

encontramos um ponto de concordância para as mesmas, mas antes de um eixo de 

convergência ao centro (fig.137). Evidenciamos a discrepância existente no 

comprimento dos bancos – mormente no da esquerda, sobre o qual, em primeiro plano, 

vemos Judas – demasiado longos para o comprimento da mesa, também ela demasiado 

extensa na adequação ao espaço e ao número de ocupantes. 

 

Cristo no Horto 

 

Estrutura interna 

 

Neste relevo verificamos a existência de um número muito reduzido de segmentos 

horizontais e verticais assinalados na figura 138, restringindo-se à separação horizontal 

para o coroamento sob a forma de uma vieira invertida, e dos delineamentos da porta do 

horto. 

Um conjunto significativo de pontos foi encontrado (fig,139), assinalando-se os 

pontos sobre as mãos postas de Cristo à frente do Seu rosto; sobre o peito e a cabeça do 

Anjo; no ponto onde a mão segura o cálice; sobre a copa deste último; e por fim, ao 

centro da “porta” do horto ao fundo. 

Também o número de segmentos orientando as posturas das personagens é reduzido 

(fig. 140), verificando-se sobre a figura de Cristo, na inclinação do corpo e do braço 

flectido. Sobre a figura do anjo, duas linhas poderão ter servido a estruturação das suas 

asas abertas, a inclinação do corpo na direcção de Cristo, e da sua perna ligeiramente 

flectida. Por fim, sobre a figura do apóstolo adormecido assinalamos o segmento que 
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poderá ter sugerido a inclinação da cabeça, um outro orientando a inclinação do corpo, e 

ainda um último segmento orientando a posição do braço. 

 

Perspectiva 

 

A inexistência de relevantes elementos geométricos retratados determina a 

impossibilidade de uma leitura mensurada do espaço. Torna-se apenas possível referir 

os escalamentos proporcionais dos objectos face ao seu distanciamento ou proximidade 

e, assim, cumprindo ou não o escorçamento proporcional, podendo ser dito existir 

menos concordância na proporcionalidade modular referente às três figuras 

representadas. A figura de Cristo ocupando uma posição espacial entre o Anjo e o 

Apóstolo adormecido, beneficia, naturalmente, de um módulo proporcionalmente maior 

relativamente ao do Anjo, mais alto e mais afastado. Porém, mais próxima do 

observador, a figura do apóstolo aparece representada em proporção idêntica à de 

Cristo. No entanto a porta e a cercadura entrançada do horto, correctamente 

representadas, sofreram a referida redução em função do seu afastamento. 

 

A Prisão de Cristo 

 

Estrutura interna 

 

Uma vez que a cena é representada num interior de um palácio, um considerável 

número de linhas horizontais e verticais foi encontrado. Assim, na figura 141 podemos 

observar as mais importantes marcações do entablamento no suporte da abóbada de 

caixotões, assim como nas marcações verticais de pilares, vãos das portas, ou nos vários 

ângulos que se formam na representação deste espaço. 

Embora um grande número de personagens figure nesta representação, apenas alguns 

segmentos nos permitem dizer ter podido oferecer orientação na estruturação das 

personagens: o segmento sobre a figura de Cristo; sobre a figura do algoz que segue à 

Sua frente; e na organização de algumas figuras de soldados, mais à esquerda (fig.142). 
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Perspectiva 

 

Neste primeiro relevo do interior do sacrário evidencia-se de forma notável a 

concordância das ortogonais pertencentes a um sistema perspectivo e que estruturam os 

elementos tectónicos representados. As linhas que auxiliaram a construção dos 

caixotões da abóbada, bem como as que constituem o entablamento, de forma notável 

confluem para um único ponto de fuga colocado no estremo direito da imagem 

(fig.143). A descentralização deste ponto permite enfatizar toda a ala esquerda do 

interior representado, dando maior destaque ao grupo armado que segue as personagens 

centrais, mas sobretudo, enriquecendo a representação plástica da edícula com uma 

maior acentuação das características arquitectónicas – geométricas – do espaço em 

questão.  

Será de salientar que não vemos o “nascimento” do espaço de representação 

coincidente com o plano do “quadro”, mas antes como uma “fatia” dessa realidade. 

Assim, verificamos existir uma representação determinada por um ponto de vista 

subjectivo de um observador dissimulado, e não pela legitimidade objectiva da 

arquitectura. Este método aproxima-se muito do “modo” de representação da flandres e 

dos mestres na sucessão de Jan van Eyk203, distinguindo-se, assim, do modelo italiano e 

podendo fornecer mais pistas sobre a formação do escultor e as suas referências.  

 

A Flagelação 

 

Estrutura interna 

 

Tal como no relevo anterior, esta representação é feita num espaço interior, onde 

podemos verificar a existência de um grande número de concordâncias das linhas 

pertencentes aos elementos arquitectónicos com os segmento horizontais e verticais 

resultantes das intersecções de oblíquas deste traçado geométrico. Assim, pode ser 

observado na figura 144 o delineamento da quase totalidade da estrutura arquitectónica 

dentro da qual a cena se situa, sobretudo ao nível dos entablamentos, dos pilares e das 

marcações das portas existentes. 

                                                 
203 Sobre este assunto ver Panofsky, E., A Perspectiva como Forma Simbólica…, pp.64-65. 
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Exceptuando a figura de Pilatos, sentado à direita, sobre todas as restantes quatro 

figuras podemos encontrar segmentos que poderão ter estado na sua génese (fig.145). 

Sobre a figura de Cristo podemos observar dois segmentos que poderão ter determinado 

a inclinação do Seu corpo e da perna esquerda. Um segmento sobre o algoz que surge 

da porta situada à esquerda parece ter determinado a inclinação do seu corpo; sobre o 

flagelador ao centro, dois segmentos poderão ter orientado a inclinação do corpo para a 

frente, bem como a torção do dorso e do braço levantado. Por fim, sobre a figura 

sentada no chão, dois segmentos poderão ter alinhado a curvatura das suas costas. 

 

Figuras geométricas 

 

Assinalamos na figura 146, as duas circunferências que se desenham sobre o arco 

frontal da abóbada, e a circunferência delineado no extremo posterior da mesma. 

 

Perspectiva 

 

Para A Flagelação, como dissemos já, a representação foi inequivocamente inspirada 

numa ilustração de Cesariano da Sala Tetrástila de Vitrúvio, desta forma evidenciando-

se como prova factual do pleno conhecimento que mestre Nicolau tinha desta obra. 

Contudo, torna-se fundamental referir que o imaginário terá retido os princípios 

fundamentais deste tipo de representação, uma vez que todos os elementos adicionais 

por si incluídos se encontram plenamente concordantes e em harmonia com a fonte 

preestabelecida (figura 147). Assim, as acrescidas fiadas de tijolos nas paredes, a 

inclusão de uma abóbada de caixotões cobrindo o espaço central, bem como o trono 

onde se encontra sentado Pilatos, todos se orientam notavelmente segundo um foco 

único de ortogonais, todas conducentes ao original ponto de fuga central. Na figura, 

assinalámos a preto as linhas existentes na ilustração original de Cesariano, e a branco 

todas as inexistentes incluídas por Chanterene. Será ainda importante salientar a 

excelente adequação da abóbada ao restante espaço representado. 

Relativamente às figuras humanas, também o módulo e proporção se encontram 

respeitados na distribuição das personagens existentes no espaço de representação. 
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Ecce Homo 

 

Estrutura interna 

 

Mais uma vez um complexo edifício serve de cenário ao episódio representado, onde 

poderemos verificar a existência de um grande número de concordâncias entre as linhas 

que lhes dão forma com os vários segmento horizontais e verticais resultantes das 

intersecções de oblíquas deste traçado geométrico (fig.148). Dentro destes segmentos 

que poderão ter orientado o delineamento deste edifício assinalamos uma série de linhas 

verticais na marcação dos colunelos do varandim à esquerda, a marcação do pilar que se 

vê no espaço central ao fundo, as marcações verticais da porta que se abre 

perpendicularmente à direita, bem como da janela que o sobrepuja, e ainda o 

delineamento da coluna central e da pequena porta que se abre por baixo da loggia à 

direita. Em menor número são os segmentos horizontais, verificando-se a existência de 

uma série de segmentos na marcação dos passos dos degraus da escadaria, e de alguns 

caixotões da abóbada que cobre o espaço à esquerda. 

Uma série de oblíquas podem ter orientado a estruturação das várias figuras humanas 

(fig.149). Começamos por referir os segmentos que poderão ter ajudado a orientar a 

postura requebrada de Cristo e do Seu braço direito, bem os segmentos que poderão ter 

orientado a figura inclinada do algoz logo à esquerda. Das personagens que 

permanecem na loggia à direita, podemos assinalar os segmentos que parecem ter 

indicado a inclinação dos dois primeiros homens que se debruçam; seguidamente 

indicamos dois segmentos que poderão ter indicado a posição dos braços do soldado 

que, ao centro, segura uma lança; e por fim, o segmento que poderá ter fornecido a 

inclinação do corpo de Pilatos. Várias figuras presentes na metade inferior da imagem 

podem também ter seguido a orientação proporcionada pelo traçado geométrico: o braço 

de Barrabás que se estende para fora das grades, em baixo à esquerda; afigura do 

soldado empunhando um bastão sentado sobre os degraus; e ainda três personagens da 

multidão que se aglomera mais à direita. 
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Figuras geométricas 

 

Apenas três figuras geométricas foram encontradas, desenhando-se duas 

circunferências sobre os arcos frontais deste edifício, e um quadrado no espaço 

intercolúnio à esquerda (fig.150). 

 

Perspectiva 

 

Por observação da figura 151 podemos verificar a confluência de uma série de linhas 

ortogonais para o lado esquerdo, na direcção de um local fora do espaço de 

representação. A análise que efectuámos levou-nos a verificar que estas mesmas linhas 

não se encontram sobre um ponto de fuga único, mas sobre uma área tomada a meia 

altura do relevo. Por outro lado, as linhas que se dirigem para o lado direito da 

representação, embora oblíquas – não paralelas ao plano de representação – são 

praticamente paralelas entre si, e não tomam um ponto de fuga comum como seria 

suposto numa adequada projecção segundo um sistema de representação perspectivo. 

Apesar de ser evidenciada uma notável volumetria espacial na retratação do espaço, 

na sugestão de uma grande profundidade e sendo realçadas variadíssimas articulações 

das superfícies do edifício, verificamos não existir subjacente um método de construção 

perspectivo, sistemático, na ordenação mensurada e geométrica na representação do 

espaço em questão.  

Contrariando a tradição italiana de representação – onde a estrutura arquitectónica 

frequentemente se encontra paralela ao plano do “quadro”, inclusivamente abrindo-se 

como “boca de cena” do enquadramento – este stiacciato mostra-nos o edifício segundo 

uma angulatura mais concordante com as técnicas usada pelos pintores do centro e norte 

da Europa. 

Também uma ambígua descrição geométrica do espaço representado é perceptível, 

motivo que terá levado Frei Claudino de S. José a identificar duas cenas 

individualizadas. Na origem de tal equívoco esteve, certamente, a existência de uma 

coluna que divide este espaço ao centro, induzindo a separação do mesmo em dois 

momentos distintos – bem como da respectiva narrativa – provocando o afastamento e 

individualização das duas principias personagens da acção: de um lado, Cristo mostrado 

ao povo; e do outro, Pilatos lavando as mãos e deixando que o povo tome a decisão. 
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Com o intuito de estabelecer a individualização de cada cena esculpida na face externa 

do cilindro rotativo, mestre Nicolau optou por diferenciá-las segundo uma sucessão de 

cinco arcos suportados por pilares quadrangulares. Depois de ter observado esta 

separação entre os vários episódios narrativos, mas sem ter tomado em consideração a 

área estabelecido para cada edícula delimitada pela própria abertura do sacrário, Frei 

Claudino de S. José terá considerado a existência de dois espaços e dois momentos 

narrativos distintos abrangidos pelo mesmo espaço edicular. 

  É compreensível o engano de Frei Claudino uma vez que os encasamentos não se 

apresentam regulares na sua dimensão horizontal, chegando mesmo, em certos casos, a 

ser ampliada a altura dos arcos estruturantes dos espaços de representação. Contudo, o 

grande motivo na origem desta ambiguidade perceptiva decorre do facto da coluna 

central pertencer a duas edificações distintas, mas que, desta forma, se encontram 

“unificadas”. Se por um lado ela faz parte de uma arcada delimitadora, num plano 

anterior ao episódio aí descrito, simultaneamente ela apresenta-se como elemento 

estrutural do edifício representado mais atrás, repousando sobre o corrimão da escadaria 

que avança perpendicularmente. Este foi um facto que Frei Claudino não terá sido capaz 

de discernir, sobretudo, porque nesta representação tudo nos induz em crer que ambos 

os elementos se encontram integrados: é que cobrindo o espaço que se abre atrás do 

arco à esquerda, vemos desenvolver-se uma abóbada de caixotões paralela aos arcos 

que, erigida naquele local, teria forçosamente de tomar a arcada e a coluna como 

elementos de suporte. Estamos em presença de uma representação que evidencia uma 

incongruente ilusão de óptica. 

Não será pertinente deduzir-se que, num último momento, o imaginário tenha sido 

compelido a alargar o ciclo a mais uma cena, adulterando a largura média de uma das 

edículas, dividindo-a ao meio. A inexistência de uma bacia e/ou de uma toalha, bem 

como a posição das mãos de Pilatos, definitivamente nos leva a concluir ser este um 

gesto de anuência, ou seja, não estamos perante dois momentos consecutivos de um 

episódio narrativo. 
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O Caminho do Calvário 

 

Estrutura interna 

 

De novo uma representação tomando a urbe como cenário permitirá a uma sólida 

confrontação com as linhas resultantes da intersecção das oblíquas presentes neste 

traçado regulador (fig. 152). 

Assim, podemos verificar um grande número de segmentos horizontais que poderão 

ter estado na génese organizativa do entablamento que suporta o grande arco sob o qual 

passa a artéria perpendicular ao plano de representação. Assinalamos igualmente uma 

série de outras marcações horizontais nos edifícios ao fundo que se vêm para lá do arco, 

e também dos que mais próximos de nós se encontram. 

Dos segmentos verticais podemos assinalar as marcações laterais dos pilares do arco em 

primeiro plano e que cobre a própria acção – pilares que se mostram autênticos 

edifícios, com loggiæ onde permanecem várias personagens assistindo aos 

acontecimentos – observando-se igualmente a marcação dos eixos verticais das colunas 

do arco mais distante, e ainda uma série de marcações sobre os vários edifícios que, 

para lá deste último, se anunciam à esquerda e à direita. 

Em menor número encontramos as obliquas que se possam evidenciar como 

ordenadoras das posturas das personagens, quase como se maior atenção tivesse sido 

conferida ao espaço representado. Na figura 153 assinalamos em primeiro lugar as 

linhas sobre a figura de Cristo, podendo ser verificadas as linhas que poderão ter 

indicado a inclinação do corpo para a frente sob o peso da cruz, e outro indiciando a 

inclinação da coxa. Vemos sobre Simão Cireneu um segmento que poderá ter indicado a 

inclinação do seu corpo, outro indicando a posição do antebraço que agarra a cruz, e por 

fim, um terceiro segmento que poderá ter servido para marcar a posição dos ombro e do 

braço. Atrás de Cristo, a figura de um algoz brandindo um açoite, poderá ter sido 

auxiliada no seu gesto pelo segmento assinalado. 

 

Figuras geométricas 

 

Seis circunferências podem ser traçadas sob os três arcos que aqui se encontram, todos 

tendo o centro sobre o eixo de simetria da composição: as duas circunferências maiores 

desenhadas sob o arco em primeiro plano são secantes internas; as duas circunferências 
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de maior diâmetro delineando o segundo arco são concêntricas, e a terceira, 

descrevendo o extremo posterior interno, é excêntrica a estas duas. Por fim, sobre o 

último arco ao fundo, uma nova circunferência se desenha (fig.154). 

 

Perspectiva 

 

Também nesta representação é extremamente apurada a confluência das ortogonais 

(fig.155), cumprindo uma rigorosa estruturação na direcção de um ponto de fuga único, 

e denotando uma representação perspectiva perfeitamente ao “modo” italiano204. Esta 

colocação do ponto de fuga permite situar o espectador a uma altura mais elevada e 

idêntica à das personagens assistindo ao acontecimento das suas lóggias, permitindo 

ainda ter uma visão frontal de todo o espaço perpendicular ao espaço de representação, 

como se de uma boca de cena se tratasse. Acentuando todo este efeito de profundidade, 

todo o pavimento apresenta uma quadricula de construção básica com as ortogonais 

bem marcadas e uma série de horizontais cadenciando o afastamento, embora não 

cumprindo o método de escorçamento pela diagonal preconizado por Alberti. 

 

A Deposição da Cruz 

 

Estrutura interna 

 

Muito poucas horizontais e verticais podem ser verificadas neste relevo, uma vez que 

nela figuram apenas os pilares e o arco pertencentes ao sistema de individualização 

narrativa já anteriormente referido. Assim podemos observar os segmentos que poderão 

ter originado as marcações dos pilares, dos capitéis e do entablamento no suporte do 

arco, assim como os dois segmentos que poderão ter delineado o madeiro (fig.156). 

Das linhas oblíquas que poderão ter auxiliado na disposição e estruturação das 

personagens assinalamos o segmento que poderá ter delineado a posição de João, à 

direita, amparando Maria desfalecida; três segmentos que poderão ter orientado a 

inclinação da cabeça e do braço de uma das Santas Mulheres prestando auxílio a Maria; 

mais à esquerda, uma série de segmentos que poderão ter auxiliado a orientar a postura 

                                                 
204 O ponto é facilmente identificável, marcado na pedra aproximadamente a três quartos da altura total da 
edícula e ao centro do portal do edifício ao fundo da alameda projectada. 
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de Maria Madalena; bem como uma série de segmentos sobre as várias personagens que 

auxiliam a descida de Cristo da cruz (fig.157). 

Curiosamente, não encontrámos sobre a figura de Cristo ou sobre a figura de Maria 

qualquer segmento que se pudesse dizer orientador das suas posturas. 

 

Figuras geométricas 

 

Duas circunferências foram encontradas no delineamento interior e exterior do arco 

que sobrepuja a cena (fig.158). 

 

Perspectiva 

 

Como pode ser observado na figura 159, o prolongamento das linhas ortogonais 

pertencentes aos capitéis e entablamento do arco orientam-se segundo um eixo central, 

mas não segundo um ponto de fuga unificador. 

As personagens estão representadas num absoluto respeito pelo módulo e pela 

proporção, embora num espaço demasiado estreito entre os dois pilares do arco. 

 

 

A Ressurreição de Cristo 

 

Estrutura interna 

 

Apenas alguns segmentos horizontais e verticais foram encontrados, uma vez 

existirem poucos elementos tectónicos nesta representação (fig.160). Assim, podemos 

assinalar os dois segmentos que possam ter orientado a divisão para a vieira invertida 

que sobrepuja a cena, bem como os poucos segmentos que delineiam o túmulo. 

É importante referir como alguns elementos se encontram sobre os cruzamentos de 

oblíquas deste traçado: a cabeça, o coração e os pés de Cristo, todos sobre o eixo de 

simetria da composição, assim como as cabeças dos três soldados adormecidos. Dentro 

dos vários segmentos que poderão ter estado na génese organizativa das figuras 

humanas, encontramos sobre o corpo de Cristo três segmentos: um vertical, sobre o eixo 

de simetria, orientando a sua postura erguida, dois para o braço erguido, e por último 

um outro orientando a postura do braço segurando o bordão (fig.161). 
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Sobre o soldado à esquerda do túmulo, apenas um segmento vertical foi encontrado. 

Para o soldado deitado à esquerda, um segmento poderá ter orientado a inclinação do 

corpo; um outro segmento orientando a inclinação dos ombros e do braço que ampara a 

cabeça; outro para o antebraço flectido; outros dois para o braço que repousa sobre o 

corpo; e por fim, outros dois para a coxa direita e para a perna esquerda. 

Sobre o soldado à direita, um segmento poderá ter orientado a torção da cabeça e do 

pescoço, e nesta continuação o braço direito e cujo antebraço – também seguindo a 

orientação de um segmento – permanece flectido sobre o corpo; três segmentos podem 

ter orientado a intricada postura do braço direito que ampara a cabeça e empunha ainda 

uma espada; por fim, três segmentos poderão ainda ter orientado a postura das pernas. 

 

Perspectiva 

 

A representação do túmulo, único objecto que poderia evidenciar a existência de 

sistema perspectivo, não indica a existência de um ponto de fuga (fig.162). 

A figura de Cristo é representada acima de uma “suposta” linha do horizonte”, situada 

a meia altura da imagem, acima da lápide do túmulo e aproximadamente à altura dos 

pés do Redentor. Esta figura assim descrita dir-se-ia vista sob um ângulo “contra-

picado”. Todas as outras figuras são representadas abaixo desta linha, podendo ser 

observado o topo da lápide e, também de cima, os três soldados adormecidos, 

permitindo ao observador ter um ponto de vista “em voo de pássaro” sobre todo o 

conjunto. 

 

A Descida ao Limbo 

 

Estrutura interna 

 

Só um número reduzido de linhas deste traçado regulador foi seguido na estruturação 

das personagens presentes (fig.163). Sobre a figura de Cristo podemos identificar um 

segmento que poderá ter orientado a posição inclinada da Sua cabeça; dois segmentos 

orientando a postura do braço estendido para a frente e ligeiramente flectido; e três 

segmentos que poderão ter indicado a posição das pernas. 

À esquerda, sobre a figura masculina barbada, dois segmentos poderão ter 

determinado a postura erguida do corpo e a da posição flectida das coxas. 
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Ao centro, a figura contorcida do demónio com a clava na mão, pode ter sido 

orientada pelos três segmentos assinalados. 

 

Perspectiva 

 

Sem que haja qualquer elemento que possibilite a verificação de um sistema 

perspético, apenas podemos referir o ponto de vista mais elevado do que a cabeça de 

Cristo e que confere ao espectador um ângulo de visão em “voo de pássaro”. 

 

 

6 - Continuidade narrativa entre edículas – o continuum espacial 
 

Tal como evidenciámos na introdução, no decurso do presente estudo foi seguida uma 

metodologia considerando a totalidade da obra retabular, idealizada e organizada como 

um todo, motivo pelo qual esta análise geométrica foi sempre efectuada sobre o marco 

no qual se inscrevem as respectivas estruturas retabulares. Contudo, embora o 

imaginário tenha concebido a presente estrutura retabular criando espaços ediculares 

distintos e bem segmentados, já as narrativas que aí concebe suplantam estas marcações 

num propositado extravasamento das istórias, chegando mesmo, no caso do segundo 

registo, a gerar um continuum espacial que lhe irá permitir estabelecer novas 

associações discursivas e ampliar o seu universo de significações. Assim, dada a 

complexidade compositiva da obra e a intricada orgânica na articulação entre os 

diferentes episódios narrativos, considerámos necessário o estudo individualizado de 

cada uma das partes, com o intuito de destrinçar esses outros níveis de significação. No 

decurso desta análise, sem que exista uma demarcação objectiva dos espaços das 

narrativas, tornou-se necessário estipular as suas áreas aproximadas tomando em conta 

alguns dos limites tectónicos existentes mas, sobretudo, considerando os elementos 

participando dos diferentes “universos” narrativos. Definidos estes espaços (fig.158), 

uma vez que anteriormente foram já verificadas a existência de figuras geométricas e/ou 

de um sistema perspectivo de projecção, referiremos apenas os segmentos que, perante 

o novo traçado, poderão ter auxiliado o imaginário na disposição e estruturação dos 

vários elementos da composição. 
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O corpo de Cristo deposto por três Anjos 

 

Para definir o marco desta edícula considerámos a abertura frontal da mesma, tendo 

em conta a largura do vão e a altura tomada a partir da base das colunas até ao extremo 

superior do arco da abóbada, tal como se mostra na figura 164. Na a figura 165 

indicamos o conjunto de segmentos encontrados e que passamos a descrever. 

Tal como pode ser observado, uma série de linhas horizontais e verticais poderão ter 

servido como auxiliares da composição, nomeadamente na colocação vertical das 

colunas, e em toda uma série de segmentos horizontais no delineamento da estrutura 

tumular. 

De maior importância, será necessário assinalar o conjunto de cruzamentos de 

obliquas deste traçado e que se poderão ter mostrado essenciais para assinalar a 

presença e localização de algumas das personagens. Assim, referimos o ponto sobre o 

qual se situaria a cabeça de Cristo se este se encontrasse normalmente sentado; 

seguidamente, referimos o ponto sobre o Seu pescoço; o ponto onde o Seu pé assenta 

sobre o sacrário; e o ponto indicando a posição da Sua mão sustentada pelo anjo. Outros 

três pontos podem ter auxiliado a localização de cada um dos anjos. 

Começando por assinalar os segmentos sobre a figura de Cristo, referimos o segmento 

que poderá ter orientado a inclinação da sua cabeça; um segmento orientando a 

inclinação do tronco; um segmento orientando a postura do braço direito; outro 

orientando a perna dobrada no fim da qual um outro segmento orienta a posição do pé; 

um segmento que poderá ter fornecido a inclinação dos ombros e permitindo a 

continuidade para o braço esquerdo; e um conjunto de três segmentos articulados 

fornecendo a postura do antebraço, da mão e dos dedos. 

Sobre as figuras dos anjos, à esquerda um segmento poderá ter fornecido a postura e 

inclinação do anjo, e à direita, um segmento poderá ter indicado a inclinação do anjo 

atrás de Cristo, um outro segmento poderá ter fornecido a inclinação do anjo sentado 

levantando a perna do Senhor, e um último segmento que poderá ter demarcado a 

inclinação destas duas figuras no extremo da composição. 
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A Virgem em Majestade 

 

Neste caso específico não podemos dizer existir um espaço edicular verdadeiramente 

demarcado, dado que nos seus limites encontramos dispostos outros elementos 

pertencentes a outras narrativas, ou seja, o Arcanjo e o rei Gaspar sobre os dois lances 

de escada que a este espaço acedem, encimando o arco da edícula da Pietá que dele faz 

parte; e por fim, toda a estrutura edicular da Natividade rematando este espaço aberto no 

topo (fig.164). 

Assim, para definir este marco delimitador, tivemos em consideração os extremos 

inferiores do elemento arquitectónico que sobrepuja o arco da edícula do grupo de 

Cristo que, como vimos já, constitui o suporte onde se localiza o trono da Virgem; no 

topo, considerámos o extremo inferior da cornija no remate do segundo registo e no 

qual podemos situar, ainda, esta edícula; e lateralmente, tomando como centro o original 

eixo de simetria da composição, estabelecendo igual distância para ambos os lados, 

considerámos a extensão extrema do elemento narrativo mais afastado, ou seja, a ponta 

da asa do Arcanjo. 

Prosseguimos a assinalar os cruzamentos e as linhas pertencentes ao traçado 

geométrico que poderão ter auxiliado o imaginário na estruturação da sua composição 

(fig.166). 

Um importante número de segmentos que poderão ter auxiliado a estruturação dos 

vários elementos arquitectónicos podem ser observados no delineamento de toda a 

estrutura do trono, bem como sobre a escadaria e respectivo anteparo. 

Assinalamos sobre a figura da Virgem o conjunto de pontos que marcam, com alguma 

precisão, o extremo superior da Sua cabeça; a boca; a garganta; o ventre; o pé; a mão 

que segura o Livro; e sobre o Menino ao Seu colo, a cabeça e as mãos. Seguidamente 

assinalamos o cruzamento que poderá ter indicado a posição do anjo Gabriel, e um 

conjunto de três pontos sobre a figura do rei, e que poderão ter determinado a posição 

da mão ofertando, da cabeça, do coração e da mão segurando o turbante. 

Do vasto conjunto de linhas encontradas sobre a figura da Virgem, começamos por 

assinalar os segmentos que une a sua cabeça e a mão segurando o Livro, à esquerda; e a 

cabeça e as mãos do Menino, à direita, linhas que, simultaneamente, estruturam a 

composição triangular da Sua figura. Seguidamente, dois segmentos partem do ponto 

localizado sobre o Seu vente: um em direcção ao Arcanjo estabelecendo a orientação do 

seu movimento e do seu colóquio; o outro em direcção ao rei, cruzando a sua oferta e o 
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seu coração. Da cabeça do Menino parte um segmento em direcção à cabeça do rei, e 

sobre este, um segmento poderá ter permitido delinear a sua inclinação. Sobre a figura 

do Arcanjo, dois segmentos poderão ter orientado a inclinação do seu braço e do ceptro 

que segura. Ainda sobre a figura da Virgem, dois segmentos laterais poderão ter 

delimitado a inclinação exterior das pernas; dois segmentos em V poderão ter delineado 

a suave queda do pano sobre as coxas; e por fim, mais abaixo, um segmento que poderá 

ter orientado a dobra do manto pendendo sob o peso. 

 

A Anunciação 

 

Uma vez que o Arcanjo se encontra numa área exterior ao espaço edicular, tornou-se 

necessário prolongar o enquadramento para a direita, de forma a incluir todo o elenco 

figurativo. Assim, para o estabelecimento do marco deste episódio foi tomada a altura 

total deste registo, considerando o extremo superior da cornija que estabelece a divisão 

do primeiro para o segundo registo, até ao início do seguinte entablamento; à esquerda, 

foi considerado a ângulo estabelecido com a face frontal deste registo e a pilastra; e à 

direita, o extremo da asa do Anjo Gabriel (fig.164). 

Uma série de segmentos horizontais e verticais pode ser observado no delineamento 

de vários elementos estruturais; do atril da Virgem; do leito; e marcando o dossel, ao 

centro (fig.167). 

Assinalamos um importante grupo de pontos que poderão ter indicado a localização 

da cabeça do Arcanjo, a sua mão apontando a pomba do Espírito Santo; a pomba, ao 

alto; a cabeça e o coração da Virgem; a banqueta e a cesta com os utensílios de costura e 

o Drap D´Honneur; a localização da arca; a posição da cabeça da figura com a bilha, ao 

fundo; e o anjo debruçando-se do varandim. 

No conjunto dos segmentos que poderão ter orientado as posturas das personagens, 

começamos por referir o segmento que parece ter estabelecido a inclinação da cabeça e 

o pescoço da virgem, e nessa continuação, do braço direito em direcção ao atril; o 

segmento que poderá ter orientado toda a inclinação do corpo, da cabeça aos joelhos; 

dois segmentos sobre o braço e o antebraço esquerdos; e, finalmente, o segmento que 

fornece a inclinação do livro aberto sobre o atril, prosseguindo até à ponta dos pés 

cobertos pelo véu. 

Sobre a figura do anjo, começamos por indicar o segmento que poderá ter fornecido a 

sua inclinação para a frente, da ponta da asa e da mão erguida, até à ponta do pé; com 
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uma idêntica inclinação, o segmento que segue da ponta da mesma asa até à mão 

segurando o ceptro; e no sentido contrário, o segmento que se desenha sobre o perfil da 

asa delineando os ombros e o braço estendido para diante. 

Sobre a figura segurando a bilha à cabeça, lateralmente ao leito da Virgem, dois 

segmentos são assinalados. 

Da mão do Arcanjo, parte um segmento em direcção à localização da pomba do 

Espírito Santo, e daí, um outro, parte em direcção ao coração da Virgem. Da mão do 

anjo Gabriel, também um segmento parte em direcção à cabeça (ouvido) da Virgem. 

 

A Natividade 

 

Para o estabelecimento do marco inscrevendo a edícula da Natividade, tendo em conta 

o eixo de simetria da composição, tomámos para ambos os lados o mesmo afastamento, 

de forma incluir todas as personagens que aí tomam lugar; para a altura, na base, 

tomámos em consideração o centro da cornija no remate da estrutura arquitectónica, e 

no topo, o gablete que encima a estrutura (fig.164). 

Das horizontais e verticais que possam ter auxiliado o delineamento das estruturas 

arquitectónicas, assinalamos na figura 168, a azul, um considerável número de 

segmentos na marcação das colunas, dos entablamentos, dos plintos e das mísulas. 

Sobre as personagens, um importante conjunto de pontos poderá ter auxiliado o 

imaginário na disposição das personagens. Assinalamos, em primeiro lugar, o ponto 

central sobre Menino; os dois pontos sobre o coração e a cabeça da Virgem; bem como, 

os mesmos dois pontos sobre a figura de S. José; sobre o arco da estrutura, dois pontos 

poderão ter assinalado a posição dos dois anjos que entreabrem as cortinas sobre a cena. 

Do conjunto de linhas oblíquas auxiliando a postura das personagens, indicamos o 

segmento oblíquo poderá ter determinado a inclinação do corpo de Jesus; o segmento 

que poderá ter auxiliado a inclinação do tronco de Maria; os dois segmentos que, sobre 

Ela indicam a postura do corpo para trás; sobre a figura de S. José assinalamos o 

segmento que acompanha a inclinação de todo o corpo, bem como do bordão no qual se 

apoia. Dois importantes segmentos unem o coração do Deus Menino com os corações 

de Seus pais, e outros dois estabelecendo a direcção dos seus olhares. Finalmente, 

quatro segmentos delineiam a postura dos dois anjos apartando as cortinas diante do 

arco. 
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A adoração dos Magos 

 

Na demarcação do marco desta representação, tal como no seu simétrico, foi 

necessário prolongar lateralmente a sua área para além do espaço edicular, de forma a 

poder ser incluída a figura de Gaspar. Dada a enorme diferença de módulo que a 

imagem da Virgem com o Menino evidencia, considerámos não a dever incluir na 

presente narrativa, embora a istória encontre aí o seu fim. Todas as restantes medidas 

deste marco encontram idêntica correspondência no marco da edícula da Anunciação 

(fig.164). 

Tal como pode ser observado na figura 169, um importante conjunto de segmentos 

horizontais e verticais poderão ter delineado vários dos elementos arquitectónicos 

presentes na estrutura. 

Sobre as personagens deste episódio evidenciamos os pontos assinalados sobre a 

cabeça, a mão e o coração de Gaspar; os pontos sobre as cabeças de Baltazar e 

Melchior; e, mais abaixo, sobre a cabeça do serviçal deste último. 

Um segmento oblíquo percorre a diagonal de toda a composição, partindo da suposta 

posição da Virgem em Majestade, acompanhando a figura de Gaspar, cruzando a cabeça 

de Melchior e o seu olhar em direcção ao seu criado, e ainda, toda a figura do servo até 

à ponta do pé. 

Sobre a figura de Gaspar, assinalamos o segmento que poderá ter determinado a sua 

inclinação para a frente, e outro determinando a ligeira inclinação para diante do cálice 

de ouro que oferece. Sobre a figura de Melchior, um primeiro segmento pode ser ter 

servido a orientação da inclinação da cabeça e do tronco; um outro, determinando esta 

inclinação, mas ainda incluindo a perna direita; e ainda dois segmentos orientando a 

postura de ambos os braços e da coxa esquerda. Toda a figura do servo se encontra 

notavelmente delineada por um conjunto de segmentos: o primeiro, partindo da cabeça e 

estabelecendo a inclinação de todo o corpo; um segmento delineando a inclinação do 

braço e da anca; e por último, um segmento orientando a inclinação do braço 

estendendo a oferenda. 

Ainda sobre a figura de Baltazar, dos cavalos, e do cão, uma série de segmentos 

podem ser observados. 
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A apresentação de Jesus no templo 

 

No caso desta edícula e da sua simétrica, a identificação do marco tornou-se mais 

evidente, porquanto as narrativas não se expandem para além dos limites impostos pelas 

suas edículas (fig.164). 

Uma série de linhas verticais terão permitido delinear alguns dos elementos 

arquitectónicos (fig.170), tais como a divisão horizontal para a abóbada; a altura da 

secção do arco do pórtico; uma série de secções deste entablamento; as colunas duplas; 

e o desenho da porta, à esquerda. 

Um importante conjunto de cruzamentos terá permitido assinalar a presença de vários 

elementos da composição. Referimos os pontos localizados sobre a cabeça de Jesus; 

sobre a cabeça e a mão estendida da Virgem; sobre a cabeça da figura barbada, mais 

atrás; sobre a cabeça de Simeão; sobre a cabeça de S. José; sobre a cabeça da criada da 

Virgem; sobre a cabeça do menino brincando com o cão. 

Das linhas oblíquas que poderão ter sido usados na estruturação das personagens, 

começamos por assinalar o segmento que poderá ter orientado a figura do Deus Menino, 

bem como os segmentos determinando a posição do corpo da Virgem, e do Seu braço 

estendido segurando o Menino Jesus. Sobre a figura de José, assinalamos o segmento 

que terá orientado a inclinação da sua cabeça; os dois segmentos delineando a 

inclinação do braço entreaberto segurando a cestinha com as rolas; o segmento vertical 

orientando a postura hirta do tronco; dois segmentos estabelecendo a orientação de 

ambas as pernas; um segundo grupo constituído por dois segmentos poderá fornecer-nos 

a indicação da suposta posição do seu braço mutilado estendido para diante. Sobre a 

figura de Simeão, podemos observar um segmento que poderá ter orientado a inclinação 

da sua cabeça; do tronco inclinado para diante; e da perna estendida para a frente. Sobre 

a figura da criada de Maria podemos observar um conjunto de três segmentos, 

orientando a inclinação da cabeça; do pescoço para trás, e da toalha dobrada sobre o 

braço; e da abertura das suas vestes, tomando continuação no pescoço e na pata do cão. 

Sobre a figura do menino brincando no chão, um segmento demarca a posição das suas 

costas; a inclinação do corpo para diante; e a inclinação da perna, da coxa à ponta do pé. 

Por fim, assinalamos um segmento estabelecendo um forte eixo comunicacional, entre a 

Virgem, Simeão e S. José, cruzando a irrequieta figura do Deus Menino. 
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A fuga para o Egipto 

 

No caso desta edícula a identificação do marco tornou-se mais evidente, porquanto a 

narrativa não se expande para além dos limites impostos pela edícula (fig.164). 

Assinalamos na figura 171 um conjunto de quatro pontos que poderão indicado a 

posição do Menino ao colo de Sua Mãe; o coração da Virgem; a cabeça de S. José; e o 

anjo sobre a palmeira. 

Apenas quatro linhas que poderão ter auxiliado a composição foram encontradas, 

referindo-se os segmentos que, nascendo sobre a cabeça da Virgem, denotam a 

inclinação do Seu corpo e do Menino, ao colo; do lado contrário, o que demarca a 

inclinação do braço e do manto sobre a montada. Sobre a figura de S. José, um 

segmento poderá ter orientado a inclinação da Sua cabeça e do seu olhar em direcção a 

Jesus. Um último segmento poderá ter sido usado na orientação do trajecto da Sagrada 

Família. 

 

O Sacrário 

 

Estrutura interna 

 

Depois de aplicada a Armadura NC ao rectângulo contendo o sacrário nos seus limites 

externos, desde logo uma série de linhas horizontais e verticais se destacam nas 

marcações dos vários elementos. Assim, começamos por evidenciar o segmento sobre a 

mediana que divide o marco na horizontal, estabelecendo a marcação da cornija na 

separação entre o primeiro e o segundo registo (traçado azul claro na fig. 172); o 

segmento que poderá ter permitido a marcação da altura da porta do sacrário; os 

segmentos demarcando os limites inferior e superior do entablamento sobre o segundo 

registo; o segmento que terá permitido demarcar o nascimento da cúpula gomada; e, por 

fim, o segmento delimitando a segmentação no extremo desta última. 

No conjunto dos segmentos verticais, destacamos os segmentos que poderão ter 

ajudado a delinear os extremos laterais de ambos os registos; os dois segmentos que 

poderão ter auxiliado na demarcação da pequena abertura para o interior do sacrário; 

bem como os segmentos que poderão ter indicado o afastamento dos eixos das duas 

colunas, coincidindo com a largura do primeiro registo. 
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Figuras geométricas 

 

No conjunto de figuras geométricas sobre o pequeno tempieto, sobre o primeiro 

registo e tomando em consideração a largura do corpo cilíndrico, um quadrado pode ser 

traçado desde a sua base até à separação para o segundo registo, conforme assinalado a 

amarelo na figura. 172. Também sobre o segundo registo, considerando igualmente a 

largura do cilindro que constitui o corpo central, pode ser traçado um quadrado tomado 

desde a base do registo até ao extremo inferior da cornija sob a cúpula, ela mesma 

circunscrita por uma circunferência. Por fim, assinalamos a presença de dois círculos 

sobre os frontões circulares sobre o entablamento que se estende até às colunas. 

Embora existam outras figuras geométricas subjacentes a esta estrutura, uma vez não 

se encontrarem descritas segundo um plano frontal, não serão referenciadas. 

 

 

7 – Estratégias de significação 
 

A imagem do Senhor morto, obviamente, “figura maior de devoção” em todo o 

universo cristológico, dada a sua maior dimensão e a localização privilegiada mais 

próxima do olhar do observador, deveria sempre beneficiar de maior preponderância e 

destaque neste conjunto retabular. De facto, concebida quase em tamanho real e 

revelando-nos a Sua figura martirizada, perfeitamente desgastada e desfalecida devido 

ao pesado suplício a que foi submetido, aliando-se à sua maior proximidade, pretender-

se-ia suscitar nos fiéis a mais profunda comoção, despoletando piedosos sentimentos de 

compaixão e veneração. 

 Contudo, um vasto conjunto de factores parece apontar, simultaneamente, na direcção 

da figura da Virgem Maria, enriquecendo-a de uma tónica igualmente dominante, 

colhendo, assim, um discreto mas elevado protagonismo, tal como seria de esperar num 

templo de invocação mariana, e numa era em que se vinha assistindo a uma plena 

afirmação do Seu culto enquanto poderosa intercessora e advogada de múltiplas causas, 

modelo de virtudes de mulher e de mãe. 

Tal como nos foi dado a perceber através do estudo geométrico efectuado, todo um 

conjunto de linhas oblíquas – as que demarcam as divisões da abobada escorjada 

cobrindo a estrutura, e as linhas enviesada das saliências escorçadas do entablamento 
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acima do segundo registo (fig.125) – conflui sobre os pés da Virgem Maria, orientando 

subtilmente o olhar do espectador sobre a Sua figura. A deslocação do foco de atenção 

para a base da imagem engrandece-a aos olhos do observador, uma vez que esta se 

“eleva” acima do ponto para onde “tendem” a generalidade das linhas ortogonais 

situadas neste sector, conferindo-lhe maior imponência e grandiosidade. De igual forma, 

embora majestosamente sentada numa avultada e pesada estrutura, a Sua figura ganha 

acrescida “leveza” sobrepondo-se ao vazio criado pelo espaço aberto sob o arco da 

edícula inferior, como se habitasse um espaço celestial, pairando acima das 

mortificações terrenas, verdadeiramente assumindo-se a Rainha dos Céus. 

Deste modo, cremos terem-se criado as condições para que, ao olhar a obra, o 

observador tenda a focar a sua atenção mais demorada sobre a figura da Virgem em 

Majestade, soberbamente entronizada numa magnífica cátedra e apresentando-nos o 

Salvador, bendito fruto do Seu ventre. O gesto e a pose com o rosto ligeiramente 

“treçado”205, “inacessível na sua Imaculada Conceição”206, anunciam uma eloquente e 

pungente materialização da oração Salve Regina, clamando à mais poderosa entre todos 

os intercessores, que para nós vire os Seus olhos e o seu rosto, mostrando-nos a 

Salvação. Será este gesto e a procura do Seu olhar, que nos guiará na leitura do ciclo 

iconográfico aqui presente, pois é nesta direcção, ainda na transição entre o espaço 

divino e o espaço terrestre, que encontraremos o Arcanjo já proferindo o seu colóquio. 

 

A Anunciação 

 

Perante a eminente chegada do Anjo, a atenção de Maria é desviada da Sua leitura 

voltando-se surpresa para o seu interlocutor, permanecendo a mão direita ligeiramente 

afastada do corpo segurando, aberto, o Livro das Profecias. Estes gestos e a Sua atitude 

de espanto, aludem directamente a um estado espiritual de surpresa e inquietação, 

correspondente à «condição louvável» da Conturbatio207. Embora a representação do 

enviado celestial anteceda um pouco este momento – evidenciado pela presença da 

filactéria exprimindo as palavras divinas, e pela pose do seu braço direito erguido em 

direcção à pomba do Espírito Santo – estes sinais deverão ser interpretados como o 
                                                 
205 “…uma proporção e igualdade que muito satisfaz e contenta (…) porque mostra parte da fronte, e 
parte do perfil…”, a tipologia de retrato de gosto eminentemente renascente, “aconselhada” pelo 
protegido de D. Catarina, Francisco de Holanda, no seu tratado. Cf. Holanda, Francisco, Do Tirar Polo 
Natural, Introdução notas e comentários de José Felicidade Alves, Lisboa, Livros Horizonte, 1984, pp.23. 
206 Baptista Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção…, p. 72 
207 Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor…, pp. 273-370. 
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momento em que Anjo esclarece a objecção de Maria, pronunciando o modo escolhido 

por Deus: “o Espírito Santo virá sobre ti…” (Lc 1, 35).  

Por outro lado, a atitude de Maria com a cabeça humildemente inclinada e a mão 

esquerda colocada sobre o peito, exprimem a sua humilde aquiescência ao 

acontecimento transcendente que lhe é anunciado: “Faça-se em mim segundo a Vossa 

vontade” (Lc 1, 38), reflectindo a «condição louvável» correspondente à Humilitatio.  

A posição da pomba colocada do lado oposto à fonte de luz, poderá reflectir a 

intencional opção do escultor em fazer referência aos textos evangélicos: “…e a força 

do Altíssimo estenderá sobre ti a Sua sombra” (Lc 1, 35), representação que simboliza a 

acção fecunda da terceira pessoa da Santíssima Trindade, nesse momento concebendo o 

Verbo Divino no seio da Virgem Maria. 

 

O açafate contendo tecidos diversos e instrumentos de costura, constitui uma 

referência directa aos Evangelhos Apócrifos que relatam Maria na confecção do véu do 

Templo de Jerusalém208. A figuração deste utensílio constitui uma forma de salientar a 

figura de Maria enquanto mulher dedicada e atenta às tarefas domésticas, ocupada com 

os vulgares trabalhos tipicamente femininos, equiparando-a às mulheres do seu tempo, 

enaltecendo as virtudes que reflectem a escolha de Deus elegendo-A para acolher o 

Verbo Divino. 

A arca colocada em baixo, em primeiro plano, ganha importância simbólica pelo seu 

conteúdo que se mantém oculto e preservado209. Deste modo, estamos perante uma 

alusão à virgindade de Maria, que sem a perder, transporta no seu seio o mais excelso 

tesouro, simultaneamente associando Maria à Arca da Aliança, verdadeiro Tabernáculo 

acolhendo o Filho de Deus. 

A figura com o cântaro à cabeça, encontra as suas referências também nos Evangelhos 

Apócrifos que relatam o episódio da Anunciação quando Maria se dirigia à fonte para ir 

buscar água. A simbologia deste elemento alude também à fonte selada ou ao poço das 

águas vivas, atributos aplicados a Maria referidos no Cântico dos Cânticos. Por outro 

lado, este elemento pode também ser interpretado como um “atributo da mulher pela sua 

vinculação com a água, chegando por isso a representar a Grande Mãe (receptáculo da 

vida” 210. 

                                                 
208 Ibidem, p. 315. 
209 Ibidem, p. 325. 
210Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor…, p. 332 
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O dossel circular alude ao céu e aos bens celestes, embora conjugado com outros 

elementos adquira outros significados mais profundos. Colocado sobre o tálamo, o 

dossel adquire também a simbologia do “desposório espiritual” entre Maria e o Espírito 

Santo decorrendo sob protecção de Deus Pai, e do qual resulta a concepção virginal do 

Verbo Divino211. Enquadrando a figura da Virgem Maria, o dossel aberto ganha ainda o 

significado de tenda ou tabernáculo, sinal da morada de Deus entre os homens. 

O Anjo debruçando-se do varandim, poderá simbolizar o “coro” de anjos 

acompanhando o Anjo Gabriel na sua embaixada. 

Esta edícula da Anunciação, afirma-se como um excelente exemplo do quadro de 

síntese do modelo renascentista, nele figurando diferentes modelos didácticos da 

anunciação, concordantes com diferentes textos apócrifos que receberam algum 

destaque em Portugal. 

 

A Natividade 

 

Mesmo que seja desconhecedor do arranjo sequencial da narrativa, o espectador 

reconhecerá individualmente cada uma das unidades narrativas, prosseguindo 

naturalmente a continuidade da istória, na edícula da Natividade. Por outro lado, 

estando localizada no topo da estrutura e envolta por uma opulenta grinalda circular, 

esta representação beneficia de relevado destaque enquanto coroamento de toda a obra, 

assumindo-se como o mais excelso e glorioso momento para toda a humanidade: a 

revelação do Salvador. 

Uma vez que presenciamos a cena da Adoração do Menino, encontrando-se já 

presentes vários pastores entoando cânticos e tocando instrumentos, segundo Louis 

Rèau, podemos dizer estarmos perante uma cena complementar a que chama Epifania: 

Deus feito homem, apresentado ao mundo212. 

Antagónica à sua descrição evangélica (Lc 2, 15-21) e singularmente representada 

num magnífico exemplar arquitectónico renascentista de linhas classizantes, esta 

estrutura revela-se uma verdadeira “alegoria à igreja humanista como herdeira da 

cultura antiga”213. Mais do que um edifício ela aproxima-se de um pórtico, 

evidenciando-se como acesso à revelação, local de passagem entre dois mundos, 
                                                 
211 Ibidem, p. 348 
212 Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, pp. 242-243.  
213 Baptista Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção.., p. 329 
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abrindo-se para um mistério e anunciando a passagem para o além214. Esta verdadeira 

porta do Céu, sem marcar uma fronteira precisa entre interior e exterior, com uma série 

de humildes personagens entrando e espreitando em diversos locais, torna-se local de 

epifania divina, invocando o carácter universal da revelação, o anúncio salvífico da Boa 

Nova. 

Embora careça de um apurado sistema perspético de projecção com um ponto de fuga 

unificado (figura 130), a estrutura arquitectónica é notavelmente representada segundo 

um acentuado escorço sugerindo enorme profundidade e reforçando a amplitude do 

espaço que se abre para além do arco, induzindo à percepção de um grandioso espaço 

adimensional e infinito. 

Reduzindo o pórtico às figuras geométricas essenciais que o constituem, tal como em 

casos idênticos verificámos, obteremos um rectângulo sobrepujado por um arco de 

circunferência, prefigurando o movimento ascensional e a união do homem com Deus, 

simbologia reforçada pela presença das colunas duplas invocando a dupla natureza de 

Jesus. 

Embora o Deus Menino não se encontre deitado sobre o centro geométrico da 

composição, beneficia de um outro importante centro de intersecções, mais baixo e 

ainda sobre o eixo de simetria, recaindo sobre Si um forte conjunto de vectores 

orientado pelos olhares dos Seus pais e dos dois pastores colocados mais atrás. 

Concentrando-se sobre Ele um poderoso foco de atenção, enquadrado por toda a 

estrutura e deitado sob o amplo vão do arco, Jesus anuncia-se verdadeira porta da 

Salvação215. 

A opulenta grinalda que circunscreve toda a estrutura actua como triunfal coroamento 

de glória, de vitória e distinção. A profusão de flores e frutos que a adorna poderá 

equipará-la à cornucópia, simbolizando a “profusão gratuita dos dons divinos”216. A sua 

forma circular e a correspondente continuidade cíclica afirmam-na infinita, imbuído a 

representação de um acentuado carácter transcendental de perfeição espiritual. 

 

 

 

 
                                                 
214 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p. 174. Ver também Hani, Jean, O 
Simbolismo do Templo Cristão…, p.77. 
215 “Eu sou a porta: se alguém entrar por mim salvar-se-á” (João, 10, 9). 
216 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p. 231. 
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A adoração dos Magos 

 

Conhecedor das escrituras e seguindo a narrativa, o observador prosseguirá 

naturalmente para a edícula onde os três sábios do oriente prestam a sua homenagem ao 

Redentor. À medida que o olhar do espectador desce da edícula anterior, é-lhe permitido 

acompanhar o movimento de todo o séquito eclodindo pela abertura ao fundo, sendo 

orientado na direcção dos peões que refreiam as montadas dos cavaleiros acabados de 

chegar, gerando-se aqui um pólo de tenção visual. Neste ponto, o serviçal debruçado 

sobre a arca estende um sumptuoso cálice a seu amo, de novo conduzindo o olhar do 

espectador para acima, onde encontramos Gaspar em majestosa pose de veneração. 

Toda a cena está magnificamente imbuída de movimento numa admirável encenação 

relatando o momento preciso em que o faustoso séquito irrompe, estando já os três 

distintos sábios apeados dos seus cavalos, apressando-se a reverenciar o Menino. É 

notável o carácter de excelência com que todas as personagens são retratadas, incluindo 

os mais modestos serviçais, pretendendo aludir à índole e à soberania da excelsa 

comitiva representando as três idades do Homem e as três partes do mundo217. Seguindo 

uma enraizada tradição, vemos os três sábios retratados como verdadeiros reis, e embora 

nenhum deles ostente uma coroa, todos vestem sumptuosas roupagens características 

das suas regiões218. 

Já no topo da escada e mais próximo do Menino, Gaspar, pleno da jovialidade que 

simboliza219, num gesto de majestosa dignidade, de cabeça já descoberta e segurando o 

turbante na mão, estende para o Salvador a sua preciosa oferenda: uma sumptuosa 

píxide220 contendo incenso, preito à natureza divina de Jesus. 

Melchior, o sábio negro, exprime a inquietação gerada pela iminência de conhecer o 

Salvador, tendo sido obrigado a esperar pela sua oferenda que, talvez, devido ao peso, 

terá chegado um pouco depois. O seu donativo é-lhe prontamente entregue por um 

serviçal que retira de uma arca um cálice de ouro, símbolo da natureza real da Criança. 

O pequeno cão que vemos junto à arca de Melchior deverá ser interpretado como 

símbolo de fidelidade, enquanto a arca assume o significado objectivo de cofre 

encerrando riqueza, ou como tesouro de vida e de conhecimento.  
                                                 
217 A Ásia, a Africa e a Europa, Embora sejam conhecidas várias obras, desta mesma época, retratando a 
recentemente descoberta América, na personificação de um quarto rei. Cf. Rèau, Louis, Iconografia del 
art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo Testamento, p. 249-250. 
218 Ibidem, pp. 251-253. 
219 Ibidem. 
220 Originalmente deveria ser um corno da abundância. Ibidem. 
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Baltazar, simbolizando a idade de ouro, bem caracterizado pelo seu ar envelhecido e 

pelas suas longas barbas, espera, mais atrás, a sua oportunidade de brindar o Salvador, 

supostamente com um cibório contendo mirra221, aludindo ao destino mártir de Jesus 

para a redenção da humanidade. 

Denotando uma notável mestria na condução do olhar, as três personagens em 

primeiro plano orientam a atenção do espectador em sincopados e sucessivos momentos 

ao longo de uma diagonal ascendente, reconduzindo-nos ao pólo fulcral de atenção de 

toda a obra, a figura da Virgem com Jesus ao colo, encerrando o primeiro ciclo 

iconográfico aqui presente: As Alegrias da Virgem.  

 

A apresentação de Jesus no Templo 

 

Cruzando o eixo central da peça e já no registo inferior, encontramos mais um 

episódio dedicado ao culto mariano, desta feita integrando já um outro ciclo, o das Sete 

Dores da Virgem. Relacionado com A purificação da Virgem, o episódio relata-nos o 

dia em que, por imposição da lei judaica, ao quadragésimo dia depois do parto, a 

Virgem se dirigiu ao templo a fim de consagrar a Deus o seu primogénito. Dada a sua 

modesta condição, o casal leva para sacrifício um par de rolas numa cestinha222. 

Havia em Jerusalém um homem justo e piedoso, Simeão, a quem o Espírito Santo 

revelou que não haveria de morrer sem ter visto o Salvador. Movido por este Espírito 

dirigiu-se ao templo, e aí encontrando a Sagrada Família, tomou o menino nos braços 

bendizendo o Senhor. Depois, entregando o Menino a Sua mãe, dirige-se a Maria 

dizendo-Lhe: ”Uma espada trespassará a tua alma, a fim de se revelarem os 

pensamentos de muitos corações.” (Lc 2, 35). 

Estabelecendo visualmente o diálogo entre o ancião e a Virgem, o movimento da 

entrega do Menino a Sua Mãe decorre sobre uma das oblíquas do traçado geométrico 

cruzando o eixo vertical de simetria da composição, este último apartando as 

personagens em dois grupos distintos: à esquerda temos um grupo constituído por 

quatro personagens, a figura da Virgem recebendo o Menino nos braços; a figura 

feminina segurando um pano aberto, mais atrás; a figura de um homem barbado, ao 

fundo; e a criança sentada no chão brincando com um cão; no grupo da direita temos 
                                                 
221 A figura de Baltazar é vista ao fundo da edícula, à esquerda, segurando na mão esquerda um chapéu de 
aba, e avançando a mão direita com o dedo indicador e o médio estendidos em sinal de bênção. 
222 Cf. Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, pp. 274. 



 203

apenas as figuras de S. José e de Simeão. Embora pudesse-mos pensar estar em 

presença de dois grupos formados pela Sagrada Família, à esquerda, e por um sacerdote 

e Simeão, à direita, a personagem de José, deverá ser identificada com a figura 

segurando a cestinha com as rolas, pois, segundo a tradição, esta seria a oferenda lustral 

que os progenitores deveriam consagrar por imolação. Simeão, apesar de não ter sido 

sacerdote, tal como aqui, é habitualmente retratado com uma mitra ou uma tiara, e 

apresentando as mãos cobertas em sinal de respeito223. Da mesma forma, também a 

figura atrás de Maria não deverá ser confundida com a profetiza Ana, uma viúva de 

idade já avançada. Esta figura representando uma rapariga ainda jovem e estendendo 

um pano que servirá para receber o Menino, deverá antes ser identificada com uma 

criada de Maria224. 

Um excêntrico pólo de atenção recai sobre o grupo da direita, mormente na figura 

altiva e mais elevada do ancião envergando as vestes sacerdotais, reforçado pela 

dinâmica e nobre figura de S. José. Os gestos, as atitudes e os olhares de ambos, fazem 

recair directamente sobre a Virgem e o Menino uma mais preponderante centralização, 

plenamente reforçada pela maior densidade e peso visual do grupo constituído por um 

acrescido número de personagens. 

Assim, é notória a escolha de mestre Nicolau, descrevendo-nos o encontro no templo 

e escolhendo o preciso momento em que o vetusto Simeão profere à Virgem as suas 

dramáticas palavras e entrega o Menino Jesus a Sua Mãe. A Virgem estende os braços 

acolhendo o Seu Filho, e numa postura ligeiramente requebrada para trás, como que 

afastando-se e puxando o Menino para si, reflecte a Sua inquietude e a perturbação ao 

ouvir aquele presságio, afinal, o motivo da Sua dor. A própria postura do Bebé, 

repelindo o colo de proveniência e procurando ansiosamente refúgio e conforto no 

regaço de Sua Mãe, inata e instintivamente captando os mais subtis sinais maternos, 

exprime um idêntico carácter de desassossego tantas vezes identificável nas relações 

filiais em tenra idade, contribuindo marcadamente para acentuar o constrangimento de 

Maria. Apesar de existir um equilíbrio compositivo na disposição do elenco figurativo 

sob a acentuada triangulação (figura 170), o espaço que se abre entre as personagens 

toma aí alguma relevância porquanto crie um propositado hiato conferindo ao momento 

um carácter de suspensão e vazio, traduzido num subtil sentimento de apreensão e 

perplexidade. 

                                                 
223 Ibidem, p. 275. 
224 Ibidem. – Mais habitualmente a criada de Maria aparece carregando a cestinha com as rolas. 
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Os dois amorinos beijando-se sobre o portal ao fundo, ao invés de poderem 

representar apenas um motivo decorativo, corroboram fortemente a simbologia presente 

neste episódio. O beijo é símbolo de união e adesão mútuas de espírito a espírito, de 

comunhão espiritual, encontrando um forte significado no Cântico dos Cânticos225. 

Podendo considerar-se o Espírito Santo como oriundo do beijo do Pai e do Filho, a 

encarnação afirma-se também como o beijo entre o Verbo e a natureza humana. A união 

de Deus com a alma humana durante o período terreno, anuncia o beijo perfeito na 

eternidade. Assim, este beijo pode ser interpretado como símbolo da deificação do 

homem unido pelo beijo de Deus, enviando o seu filho para remissão dos pecados do 

homem. Desta forma, associa-se directamente com a Virgem, o magnífico receptáculo 

da encarnação e veículo de Salvação. 

Também o vaso coroando o grande pórtico à direita, deverá, neste caso, assumir uma 

simbologia específica associada ao universo mariano. Tomando uma simbologia directa 

com o lugar onde excelsas maravilhas se operam e local secreto onde é guardado o 

tesouro, o vaso equipara-se ao útero materno onde é gerado um novo nascimento, 

estabelecendo-se o paralelismo com Maria enquanto conceptábulo do Verbo Divino226. 

Nas duas pilastras por detrás das colunas duplas do altar atrás de Simeão, podem ser 

observados dois pequenos nichos nos quais se encontram duas pequeninas figuras 

humanas, muito polidas, num quase indiscernível baixo-relevo. Estas duas figuras 

masculinas encontram-se sentadas, ambas comportando um objecto rectangular sobre o 

colo, e que consideramos pertinente associar a dois profetas. Ao centro do pórtico, entre 

as duas pilastras e à mesma altura das duas figuras, encontra-se também a representação 

de um altar sobrepujado com um dossel, com o pano caindo lateralmente de ambos os 

lados. (figuras 173, 174 e 175). 

De importância fulcral desde os primeiros tempos, o altar é local de sacrifícios227, o 

lugar de encontro de Deus com o Homem. No Livro do Êxodo (Ex 24, 4-8) 

encontramos a descrição de como Moisés celebrou a Aliança de Deus com o seu povo, 

tendo construído para este propósito um altar (representando-O), sobre o qual derramou 

uma parte do sangue de vários bezerros, e aspergindo a outra parte sobre os seus. 

                                                 
225 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p.119. 
226 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p.677. Ver também Casimiro, Luís 
Alberto, A Anunciação do Senhor…, pp. 332. 
227Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor…, p. 322, n. 18. 
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Na simbologia cristã, o altar é o centro fulcral do espaço sagrado, local de onde tudo 

irradia e para onde tudo converge, mesa onde se celebra a Eucaristia, o Mistério Pascal, 

a Nova Aliança, por sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai. 

Assim, estas três pequenas e muito subtis imagens constituem-se como fortes 

prefigurações e associações simbólicas estabelecendo uma relação com o Antigo 

Testamento, numa confirmação de que o Novo vem em cumprimento do Primeiro 

descrito pelos profetas: a Virgem Maria, receptáculo elegido por Deus para acolher o 

Verbo Divino, à imagem de Moisés, assume-se como novo intermediário entre Deus e o 

homem para a celebração da Nova e Eterna Aliança. 

 

A fuga para Egipto 

 

O sequente episódio da narrativa evangélica, também ele constituindo um dos passos 

das Dores da Virgem, relata-nos o momento em que a Sagrada Família, acossada pelas 

tropas de Herodes, procura o cativeiro no Egipto (Mt 2, 13-15). Deste modo, com o 

intuito de seguir sequencialmente a istória nos seus diferentes episódios narrativos, o 

espectador é obrigado a cruzar a edícula central onde está representada a admirável 

Pietá.  

A representação mostra-nos Maria segurando o Seu Filho nos braços, montada num 

jumento, e S. José, a passo, tentando apressar a montada. Ao alto, por entre as folhas da 

palmeira, podemos ver a representação do Anjo guiando os fugitivos no seu caminho228. 

Um pouco mais atrás e à esquerda do grupo central, pode ainda ser vista a vaca do 

presépio que, segundo os mesmos textos, terá seguido o burro na sua jornada, fazendo 

diminuir perigosamente a marcha do grupo face à turba que, ao longe e a meio caminho 

da cidade, se mantém no seu encalço229. 

No grupo tipicamente representado confluindo da esquerda para a direita, neste caso 

sobre uma oblíqua descendente, ambos os progenitores olham para trás na inquietação 

da proximidade dos soldados de Herodes, embora abrigados sob o manto da 

providência, numa triangulação originada pelo Anjo protector. Também estabelecendo 

uma nova composição triangular com o Seu filho nos braços, Maria constitui-se a figura 

central da representação, fazendo recair sobre si um foco primário de atenção, realçando 

                                                 
228 Cf. Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, p.285. 
229 Ibidem, pp.285-286. 
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as suas virtudes maternais: a Sua serenidade e placidez, dispensadas carinhosamente 

num acto de apaziguamento do seu filho recém-nascido, ocultando-Lhe as conturbações 

deste aflitivo momento. Contrastando com a serenidade de Maria, mais à direita, é a 

figura de José que, exprime mais intensamente a ansiedade da fuga, inclinando-se para 

diante como que incutindo o ritmo à marcha, mas com a cabeça voltada na direcção das 

suas preocupações: a família a quem deve protecção, a vaca atrasando a progressão, e a 

tropa no seu encalço. 

 

O corpo de Cristo deposto por três Anjos 

 

Sendo a deposição no túmulo o último passo das Dores da Virgem, também por este 

motivo, necessariamente, somos obrigados a redireccionar a nossa atenção sobre esta 

magnífica imagem, certamente, dispensando-lhe neste momento uma mais demorada 

atenção, já imbuídos dos sentimentos exaltados nos os episódios anteriores. 

Em virtude do traçado geométrico empregue e das figuras geométricas aqui 

encontradas, todo o conjunto adquire a um mais elevado nível de significação. 

Embora tenhamos já referido as principais características plásticas que exaltam a 

personagem de Jesus Cristo e o seu gesto altruísta oferecendo-Se como Cordeiro de 

imolação para a remição dos pecados do homem, algumas características geométricas 

na ordenação da composição ficaram por esclarecer. 

O corpo morto de Cristo mostrado assim em abandono, afasta-o de alguns dos mais 

importantes pontos do traçado geométrico empregue, e nos quais se estabelecem 

importantes pontos de tensão (dadas as características formais do rectângulo em que se 

insere a composição), aí concentrando um acentuado enfoque por parte do 

espectador230. 

Tal como pudemos observar na figura 164, todas as intersecções entre o eixo vertical 

da composição e algumas das principais horizontais deste traçado desempenham uma 

função essencial nesta organização. Sobre o centro geométrico da composição, ponto de 

confluência das diagonais da composição e centro primário de atenção, o imaginário 

criou um propositado vazio, acentuando particularmente a ideia do corpo morto e sem 

                                                 
230 Cf. Bouleau, Charles, Tramas. La Geometria Secreta de los Pintores. Madrid: Akal, 1996, pp. 42-43. 
Ver também, Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor…, pp.869, 889, 931-932. Ver ainda 
Hambidge, Jay, The Elements of Dynamic Symetry…, p.33.  
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vida manifestando a ausência da Alma de Cristo231. Actuando como pólo excêntrico, a 

atenção do espectador é dirigida radialmente para a três figuras que sustêm os membros 

de Cristo, e é por entre os dois centros gerados sobre as cabeças dos dois Anjos ao alto, 

que se acentua, mais abaixo, o desfalecimento do Seu centro vital, reforçado na 

intersecção das oblíquas situadas sobre o peito. Mais acima, ainda sobre o eixo central, 

um ponto assinala o local onde se encontraria a Sua cabeça se Cristo Se mantivesse 

sentado de tronco erguido, exprimindo a ausência do Seu espírito. 

Ao invés das mais comuns composições triangulares, tal como vimos também, esta 

representação organiza-se segundo uma disposição pentagonal na qual se inscreve um 

pentagrama, motivo pelo qual adquire, também, uma densa simbologia (fig.121). 

Dadas as suas características geométricas, o pentagrama assume para os artistas e 

geómetras do Renascimento uma importância maior, podendo apresentar-se de duas 

diferentes maneiras, pentagonal ou estrelada, adquirindo, assim, diferentes simbologias, 

embora sempre ligadas ao número cinco232. 

Sendo um símbolo de perfeição, tal como o número a que se associa, o pentágono 

regular, “traçado entre o compasso e o esquadro”, pode ser construído segundo uma 

linha única fechada, associando-se ao significado do círculo, e no universo cristológico, 

simbolizando a união do princípio e do fim em Cristo. Neste mesmo contexto, pode 

ainda representar a relação entre o nascimento e a morte/ressurreição de Cristo, 

enquanto símbolo das Suas cinco chagas233. 

O pentagrama, estrela de cinco pontas, é uma alusão ao “abraço do espírito e da 

matéria, dos princípios activo e passivo”, simbolizando o conflito entre as forças 

espirituais e as forças materiais234. Neste entrecruzamento gerado pela linha única, ela 

exprime a harmonia entre o corpo e a alma, numa síntese de forças complementares. No 

contexto do universo em que se insere, é uma alusão à dupla natureza de Cristo, a união 

perfeita de Deus feito homem, do Verbo Divino encarnado. 

Os três círculos concêntricos gerados pelas arquivoltas do arco da edícula, parecendo 

emanar da cabeça do Salvador, tal como uma auréola, reforçam o Seu carácter espiritual 

                                                 
231 Quanto à importância do centro geométrico da composição, ver Arnheim, Rudolph, O Poder do 
Centro…, pp. 31-34. 
232 O pentágono regular, na sua divisão interna, permite a verificação natural e constante da Secção 
Áurea, permitindo desenhar-se no seu interior um pentagrama no qual se inscreve um novo pentágono em 
posição inversa e assim sucessivamente. Cf. Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor, pp. 983-
989; 994-995. Ver ainda Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, pp. 37-38. 
233 Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor…, pp. 994-995. Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – 
Dicionáro dos Símbolos…, p.518. Ver ainda Hani, Jean, O Simbolismo do Templo Cristão…, pp. 37-38. 
234 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos. Lisboa, Editorial Teorema, 1994, p.518. 
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transcendente e perfeito, sublinhando a Sua entidade divina. Por outro lado, eles são 

também uma alusão à presença da Santíssima Trindade, embora na iconografia cristã 

eles apareçam muitas vezes ligados, também, à “criação originária de Deus” 

representando o próprio universo235. 

Este conjunto de círculos concêntricos sobrepujando o rectângulo edicular (enquanto 

analogia do mundo material e da existência terrena), tal como por várias vezes 

referimos, simboliza a natureza terrena do homem acima da qual se encontra a essência 

espiritual perfeita, exprimindo a aspiração do homem para Deus, numa constante 

afirmação da natural vontade de ascensão espiritual. Dada a perfusão desta figuração em 

toda a obra – presente em todas as edículas e na tipologia da própria estrutura – esta 

ideia mantém-se fortemente ressonante em todo o conjunto retabular. 

A presença radial dos pingentes adoçados ao arco estabelece uma enorme centricidade 

sobre o seu ponto de confluência, no peito e na figura de Cristo, embora 

simultaneamente provoque uma inversa irradiação a partir da figura de Cristo, como 

uma aureola, segundo uma técnica escultórica, tornando-o brilhante e resplandecente236. 

Um último ponto toma extraordinária importância neste conjunto, falamos do pé de 

Cristo apoiado sobre o topo do sacrário. Colocado numa posição relativamente 

ambígua, não permanecendo desamparado tal como todo o corpo está representado, a 

sua tão peculiar posição encontra a justificação no plano simbólico e a sua explicação é-

nos fornecida pelo evangelho: “Destruam este santuário e Eu em três dias o levantarei”, 

João, 2, 19. “Mas Ele falava do santuário do seu corpo”, João, 2, 21. Assim, o 

imaginário representa Cristo morto, mas fazendo uma imediata alusão ao contexto 

literário onde é explícita a Sua ressurreição. Concebida como figura maior de devoção, 

o corpo de Cristo morto é apresentado à veneração dos fiéis, e embora suscitando os 

mais profundos sentimentos de comoção e piedade nas almas devotas, simultaneamente 

ela plasma a alegria da ressurreição. 

 

O sacrário 

 

Este pequeno templo, estrutura arquitectónica de planimetria circular centralizada, 

constitui-se como lugar da mais elevada importância enquanto local destinado a guardar 

a hóstia sagrada, numa réplica terrestre do arquétipo celeste assumindo-se como a 

                                                 
235 Casimiro, Luís Alberto, A Anunciação do Senhor…, pp. 992-994. 
236 Arnheim, Rudolph, O Poder do Centro…, pp. 18-34.  
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morada de Deus na Terra. A sua planta circular simboliza a perfeição, a eterna 

continuidade sem princípio nem fim, alpha e ómega, conferindo e acentuando um 

eminente carácter sagrado a este receptáculo destinado a acolher o Santo Corpo de 

Cristo. Elevando-se em direcção ao céu numa sobreposição de registos, este carácter é 

reforçado pelo sentido ascensional das colunas e pelos seus remates sob a forma de 

pequenas urnas-gabletes, elas mesmas apontando e elevando-se aos céus, desafiando a 

gravidade, como que pretendendo desprender-se da própria estrutura. Cada etapa desta 

ascensão, marcada pelas divisões horizontais das arquitraves e dos entablamentos entre 

registos, confere-lhe o carácter da torre, beneficiando do seu simbolismo enquanto 

veículo privilegiado na relação entre o céu e a terra. Simultaneamente, o segundo 

registo marcado pela sucessão de arcadas esculpidas em baixo relevo assemelha-se 

também a um lanternim, símbolo de iluminação e de difusão espiritual, emanante do 

esplendor da luz perpétua. Cada um desses arcos adquire a sua simbologia na 

circunferência sobrepujando o rectângulo, conjunto este prefigurando a essência 

espiritual perfeita e transcendente (a circunferência), elevando-se acima da matéria, do 

universo criado, da existência terrena (o quadrado), e exprimindo o natural anseio do 

homem à elevação espiritual. Esta mesma simbologia encontra uma forte ressonância na 

calote da cúpula coroando este tempieto. 

 

Os relevos da predela e do sacrário – o ciclo da Paixão de Cristo 

 

Embora com um destaque visual muito menor, são também de importância 

fundamental os nove relevos que aqui se encontram representados. Seguindo o habitual 

sentido da leitura, o ciclo estabelece-se da esquerda para a direita, existindo cinco 

passos inseridos no tambor rotativo do sacrário, acedidos pela rotação do tambor 

também no sentido da esquerda para a direita. 

 

A Última Ceia 

 

Escolhendo propositadamente o momento do anúncio da Paixão, tal como era 

habitualmente pretendido pelos grandes artistas, também Chanterene quis exprimir, 

tanto quanto possível, os gestos e as expressões de cada apóstolo perante as palavras do 

mestre. A cena aparece-nos representada numa das suas formas tradicionais, com os 

doze apóstolos sentados em volta de Cristo numa mesa rectangular, mas tendo sido 
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reservado o lado frontal para melhor identificação e ordenação das personagens. Tal 

como habitualmente, Cristo permanece sentado ao centro da mesa, com a generalidade 

dos presentes mostrando indignação ou afirmando a sua inocência, ou ainda tentando 

desmascarar o traidor. A figura de Judas é bem visível, ligeiramente apartado e realçado 

pela presença do saco com as trinta moedas, pendendo dissimulado da sua mão. A 

figura de João é representada de modo algo incongruente, pois deitado sobre a mesa está 

representado a uma considerável distância de Jesus. Ainda um pequeno criado trás uma 

bandeja com pão para a mesa, e um jarro é colocado no plano frontal, numa alusão ao 

pão e ao vinho na instituição da Eucaristia. Torna-se importante referir ser este o único 

relevo da predela que não recebe um coroamento sob a forma de uma vieira, embora o 

travejamento do tecto incuta sobre a cena uma idêntica resplandecência. Ainda que esta 

refeição tenha ocorrido já de noite, não existem representações de velas, candelabros ou 

tocheiros. 

Tal como anteriormente evidenciámos, torna-se importante realçar os pontos onde 

encontramos localizados muitos dos elementos essenciais deste momento, todos 

residindo sobre locais bem estabelecidos: o coração de Cristo e de Pedro, a cabeça de 

João, a bolsa de Judas, o pão e o vinho. 

Não tendo sido encontradas outras peculiaridades relevantes nesta edícula, cremos 

estar em presença de uma representação da última ceia, no momento em que Cristo faz 

o anúncio da paixão, na qual é feita uma alusão à instituição do sacramento da 

Eucaristia, o momento marcadamente importante do catolicismo. 

 

A oração de Jesus no horto 

 

Neste relevo surge-nos representado o terrível desespero de Cristo homem, 

humanamente temendo a morte e o sofrimento, e o momento em que dolorosamente 

invoca o Pai em oração, surgindo-Lhe um anjo sossegando-O237. 

Os elementos fundamentais para esta representação estão presentes, estando Cristo de 

joelhos e o Anjo pairando ao alto e à Sua frente, segurando já o cálice usado como 

metáfora de Cristo para falar da sua Paixão (Mt 22, 39-46). 

                                                 
237Cf. Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, p.445-446. 
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Também neste caso, apenas referimos os pontos específicos onde encontramos alguns 

elementos fundamentais da composição: as mãos postas de Cristo, a cabeça, o peito, e a 

mão do Anjo segurando o cálice. 

A vieira pode aqui tomar a simbologia do Espírito Santo238, simultaneamente 

transmitindo alguma refulgência às figuras de Cristo e do Anjo pairando.  

 

A prisão de Jesus 

 

Neste relevo, já pertencente ao interior do sacrário, o acontecimento é retratado num 

magnífico interior de um palácio, onde assistimos a um numeroso séquito levando 

Cristo manietado. A presença de um grande tocheiro ao fundo identifica o período do 

dia ainda antes da aurora, e o facto de Jesus permanecer ainda vestido e atado com o 

fune ligatus relaciona o local com o interior do sinédrio e o encontro com Caifás239, 

embora o sumo sacerdote não apareça representado. A obliquidade do plano de 

representação relativamente ao espaço representado, e o facto do cortejo seguir da 

esquerda para a direita deixando em suspenso a localização do dignitário, situamo-nos 

enquanto espectador dissimulado assistindo oculto ao sucedido. 

Tal como noutros casos, mestre Nicolau aproveita a disposição espacial dos elementos 

arquitectónicos para acentuar a profundidade e as volumetrias 

 

A flagelação 

 

Dado que o próximo passo narra o episódio de Cristo mostrado ao Povo, alguma 

confusão poderia ser suscitada quanto à cena agora representada. Infelizmente, o 

polimento da superfície do relevo não nos permite retirar dados conclusivos sobre esta 

representação. 

Segundo Louis Rèau, depois do julgamento religioso presidido por Caifás, Jesus é 

condenado por blasfémia e são-Lhe rasgadas as vestes, sendo então duramente 

escarnecido e molestado por judeus ainda antes de ser conduzido a Pilatos240. O autor 

esclarece que este episódio não deverá ser confundido com a flagelação, só levada a 
                                                 
238 Cf. Flor, Pedro, “Um retrato escultórico de D. Catarina de Áustria como figura de legitimação”, in 
Actas do Colóquio Internacional “Discursos de Legitimação”, Universidade Aberta, Novembro de 2002. 
Ver também, Flor, Pedro, A Arte do Retrato em Portugal…, p.539. 
239 Cf. Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, p.461-463. 
240 Ibidem. 
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cabo depois do segundo encontro com Pilatos e de Cristo ter sido apresentado ao povo 

para que se decidisse da sua sorte. O acto da flagelação terá decorrido apenas com o 

intuito de apaziguar a ira dos judeus e pelo facto de Pilatos não encontrar culpa em 

Cristo. 

Enunciamos algumas características iconográficas de que o autor se serve para 

diferenciar os episódios, embora elas não sejam discerníveis neste relevo. 

- Cristo apresenta os olhos vendados ou o rosto tapado em vez de descoberto – ao 

contrário das outras personagens, o rosto de Cristo não é perceptível, contudo, 

consideramos que essa característica tenha ocorrido pelo desgaste causado pela rotação 

do tambor, tal como acontece sobre o peito e as pernas, ou sobre o tronco do flagelador 

sentado. 

- As mãos atadas com uma corda, ou Cristo ostentando já o manto escarlate, a coroa 

de espinhos sobre a cabeça e a cana fingindo um ceptro – o que só podia ajudar a definir 

o momento de escárnio e não o próprio momento da flagelação. 

- O escárnio estar a ser cometido por judeus ao invés de soldados romanos – o que, 

neste caso, não permite melhor apreciação dado dois dos verdugos estarem nus, e as 

vestes do terceiro, mais à esquerda, não fornecerem dados suficientes. 

A caracterização do dignitário vestido ao modo árabe não pode também ser 

conclusivo, pelo facto de quando estamos perante a figura de Pilatos (no próximo passo 

lavando as mãos) o encontrar-mos retratado de idêntica forma. 

Ainda que não cumprindo a sua posição canónica no ciclo em questão, dada a sua 

importância enquanto momento fulcral da Paixão de Cristo e mais relevante que o 

escárnio, devemos considerá-la uma flagelação. 

A escolha desta fonte gráfica como cenário da representação mostrava-se sobejamente 

eficaz porquanto já incluísse várias colunas às quais pudesse ser atado Cristo241. Uma 

vez que não pretendesse introduzir maiores modificações sobre este notável modelo, 

mestre Nicolau teve a necessidade de deslocar a figura de Cristo, habitualmente central, 

encostando-a a uma das colunas existentes, deslocando para a orbita desta figura central 

a generalidade das personagens correspondendo aos seus flageladores. A colocação das 

personagens no espaço retratado denota a intencionalidade do jogo perspético em 

profundidade, na tentativa de acentuar as diferentes volumetrias e as diferentes áreas 

possibilitados pela estrutura arquitectónica. Assim, podemos ver o verdugo à esquerda, 

                                                 
241 Embora aqui esteja apenas encostado. 



 213

irrompendo através da porta que acede à sala, mas já oculto atrás de uma coluna. 

Também a disposição dos flageladores ao centro obedece a um idêntico pressuposto, 

tendo havido a necessidade de sentar o verdugo em primeiro plano, de forma a permitir 

a inteira exposição do corpo de Cristo sem qualquer tipo de sobreposição ou 

justaposição, deixando também perceber o açoitador mais afastado em segundo plano. 

A colocação do ponto de fuga, a cerca de um quarto da altura total da representação, 

conjugada com a perspectiva frontal da sala, situa o observador a uma altura idêntica à 

das personagens em cena (embora colocado ligeiramente abaixo das suas cabeças), 

fornecendo-nos uma alargada percepção do espaço representado, embora percebido 

como um espaço teatral aberto para lá de uma boca de cena, mas sem que o espectador 

se sinta verdadeiramente a “habita-lo”. Esta última característica situa o observador 

numa categoria de espectador activo, mais do que de um interveniente passivo, como 

em alguns casos é induzido. 

 

Ecce Homo 

 

Embora estejamos em presença de uma representação onde existe uma síntese 

acumulativa pela inclusão de uma série de dados pertencentes a outros momentos – a 

figura de Cristo coberta pelo manto, a coroa de espinhos na cabeça e a cana satirizando 

um ceptro – especificam a cena representando Cristo mostrado ao povo. 

Representada num plano oblíquo ao plano do quadro, a cena encontra-se segmentada 

em quatro espaços distintos: o espaço de Cristo, representado numa zona de acesso ao 

palácio de Pilatos; a zona privada do palácio, individualizada no espaço correspondente 

à loggia de onde várias personagens se debruçam; à direita, o espaço público no exterior 

do palácio, habitado pelos gentios reclamando a morte do Messias; e finalmente, à 

esquerda, o espaço do cárcere onde vemos Barrabás esbracejando por entre as grades. 

Também neste caso, a figura de Cristo teve de ser desviada da sua posição central, 

tendo que obedecer à configuração do espaço arquitectónico estruturante, embora sem 

perder seu imprescindível protagonismo. Colocada no cruzamento de duas galerias ao 

qual se acede (ou se é conduzido) pela imponente escadaria, e tomando lugar na 

direcção de um importante conjunto de linhas arquitectónicas confluindo para o mesmo 

“lugar”, beneficiando dos olhares e da atenção de várias personagens, embora apagada e 

sem o mesmo destaque visual do que outras personagens, a figura de Cristo estabelece-

se, claramente, como novo centro de protagonismo da cena. Assim, é quase de uma 
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forma intuitiva que encontramos a sua inequívoca figura quase relegada para um 

segundo plano. No entanto, ao contrário do que acontece no respectivo episódio no 

claustro de Santa Cruz, o observador presencia a cena como mero espectador ubíquo, 

uma vez que lhe é dada a possibilidade de observar toda a cena em diferentes relances, 

sem nunca ocupar qualquer um destes espaços, para isso contribuindo largamente a 

ilusão de óptica presente na coluna central em articulação com os arcos. Toda a 

exuberante arquitectura e a proliferação de elementos, tende a ampliar este efeito 

porquanto o observador tenda a demorar-se na apreciação dos múltiplos detalhes, 

remetendo-nos para o texto de Alberti242. 

 

O caminho do Calvário 

 

Pretendendo acentuar o dramatismo do episódio, o relevo descreve-nos o trajecto para 

o calvário e o trágico momento da queda de Jesus sob o peso da cruz. Perante a 

indiferença do soldado romano que à frente do cortejo O puxa por uma corda, Cristo 

permanece de joelhos, com a mão direita por terra, mas ainda suportando o patibulum 

sobre o ombro esquerdo. Ao mesmo tempo que Simão Cireneu Lhe presta já o seu 

auxílio agarrando e levantando o madeiro, um verdugo empunha um açoite no ar, na 

eminência de desferir o golpe sobre Cristo. Substituindo a tradicional multidão que 

segue o cortejo, as testemunhas, perfeitamente inseridas neste contexto urbano, 

debruçam-se dos vários varandins existentes nos diferentes edifícios, enquanto, mais 

longe, uma série de cavaleiros se aproximam do cortejo pela artéria paralela ao plano do 

“quadro”. 

Capaz de entender os esquemas de representação que lhe chegavam por via das novas 

fontes gráficas, mestre Nicolau articula a disposição das suas personagens sobre os 

vários espaços que a ilustração evidencia, preocupando-se em acentuar este jogo 

perspético e volumétrico na sobreposição de alguns destes elementos. Embora tenha 

sido apreendida a totalidade do espaço, Chanterene terá antevisto que a colocação do 

grupo central no centro do cruzamento das duas artérias implicaria uma redução na 

escala do módulo das personagens, o que implicaria reduzir drasticamente a sua 

                                                 
242 «Com efeito, quanto mais os espectadores são demorados pelas coisas que observam, mais agradecem 
ao pintor a sua abundância.» Alberti, De La Peinture / De Pictura, cit., Livro II, p. 170, citado por 
Baptista Pereira, Fernando António, Imagens e Histórias de Devoção…, p. 63. 
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importância visual aos olhos do observador243. Por outro lado, a solução pela qual opta 

permitir-lhe-á estabelecer os jogos espaciais e volumétricos que desde Santa Cruz vem 

perseguindo. Assim, decide abandonar a artéria urbana paralela ao plano de 

representação, para estipular o percurso do cortejo num plano mais próximo do 

observador, saindo este do “edifício” na base do arco, à esquerda, e confluindo na 

direcção oposta para o interior de um outro espaço. Desta forma, pode ser visto o 

extremo do braço vertical da cruz ainda não tendo ultrapassado completamente o espaço 

da galeria à esquerda, e no extremo oposto, o soldado avançando já para o interior do 

novo espaço. Simão Cireneu e o verdugo empunhando o açoite estão bem inseridos e 

habitando o mesmo espaço na órbita de Cristo, podendo ser vistos os seus pés na área 

correspondente ao espaço entre os dois “edifícios”: Cireneu mais próximo e o verdugo 

mais afastado. A turba de cavaleiros, eclodindo ao longe, beneficia de uma escala 

menor, proporcional ao espaço que habita e à relação de distância que se estabelece com 

o grupo central. 

Embora o ponto de fuga se situe a cerca de um terço da altura da representação, ele 

eleva-se muito acima das cabeças do grupo central, aproximadamente à altura das 

personagens nos varandins. Desta forma, conjugado com o plano frontal perpendicular à 

avenida que se rasga sob os nossos olhos, o espectador adquire uma postura não 

participativa e meramente testemunhal perante a cena. 

Perante a existência do grande número de rectângulos formados pelos vãos dos vários 

arcos que se abrem, bem como um equivalente número de circunferências que acima 

destes se elevam, mesmo que desenhando-se sobre as estruturas arquitectónicas, elas 

não devem ser isentas do seu significado, bem pelo contrário. Simbolizando a condição 

terrena do homem sobre a qual se eleva o universo celestial ou o ente divino e perfeito, 

esta conjugação é uma poderosa alusão à natural vontade humana de ascensão 

espiritual, magnificamente plasmada nesta veduta ideata de uma cidade. Mesmo que 

inconscientemente, como é provável, a intuição e sensibilidade apurada do imaginário 

tê-lo-ão impelido nesta escolha, dado o eminente carácter simbólico implícito. 

 

 

 
                                                 

243 Ainda que o grupo central tenha sido “aproximado” do observador, o módulo das personagens não 
se adequa perfeitamente ao espaço que habitam. Repare-se que o soldado da frente é maior do que o arco 
sob o qual pretende passar, não se adequando de todo à medida das portas no seu interior, num efeito de 
insistência de profundidade. 
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A lamentação de Cristo 

 

Embora sob este título se possam agrupar quatro diferentes cenas244, o episódio relata-

nos o momento em que, depois da autorização de Pilatos concedida a José de Arimateia, 

o corpo de Cristo é deposto da cruz. Contando com um acrescido número de 

personagens, a composição obedece a uma comum composição triangular, estando as 

escadas encostadas simetricamente contra a cruz, e nas quais um atarefado grupo de 

homens desce cuidadosamente o corpo inerte de Cristo. No chão, vemos Maria 

desfalecida e amparada pelas costas por João, enquanto Maria Madalena chora 

ajoelhada, e uma das Santas Mulheres tenta reanimar a Virgem.  

Segundo o estudo iconográfico de Louis Rèau, a ilustre figura de José de Arimateia, 

homem rico e conselheiro do sinédrio, tem o privilégio de receber o corpo de Cristo nos 

braços, enquanto Nicodemos, o seu mais humilde companheiro, desprende a mão 

esquerda ou os pés do Senhor. Deste modo, devemos considerar que o homem que 

ampara o tronco de Jesus, à direita, será José de Arimateia, e Nicodemos, à esquerda, 

sustendo os pés de Cristo. Os dois ajudantes245 serão os dois homens inclinados sobre os 

braços da cruz e ainda despregando o braço esquerdo do Salvador. 

Embora as descrições relativas a João e a Maria Madalena sejam idênticas – ambos 

explicitando gestos chorando a morte do Senhor – as feições do rosto e os arranjos de 

cabelo aqui presentes permitem-nos distinguir João amparando a Virgem, trajando mais 

sobriamente, com o cabelo mais liso e mais curto e com feições mais duras. Por outro 

lado, Maria Madalena prefigura melhor a personagem plangente, mais do que a outra 

mulher reanimando Maria. 

Reduzindo a estrutura do arco às suas formas geométricas básicas, de novo 

encontraremos uma circunferência elevando-se sobre um rectângulo. Embora tenhamos 

já referido que nem sempre devemos atribuir um valor simbólico a todas as figurações, 

mormente esta, largamente empregue na generalidade das construções arquitectónicas 

ao longo dos séculos, no contexto narrativo e iconográfico em que se insere deverá ser 

referida a sua alusão ao natural anseio do homem à elevação espiritual. 

 

 
                                                 
244 Cf. Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, p.532-535. 
245 Ibidem. O autor esclarece que, nas representações, o número de participantes tendeu a aumentar ao 
longo dos tempos. 
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A ressurreição de Cristo 

 

Neste relevo encontramos uma comum representação da ressurreição apoteótica de 

Cristo, pairando triunfal sobre o túmulo fechado, com um braço levantado e o outro 

comportando o estandarte da vitória246. Ao redor do túmulo três guardas vigiam, um 

deles adormecido, um outro, paralisado e boquiaberto, exprimindo o seu 

deslumbramento, e o terceiro, de espada empunhada mas ofuscado pelo brilho 

resplandecente de Cristo, tenta desesperadamente ocultar os olhos da luz. A disposição 

destas personagens permite ao observador antever que não dormiam, mas antes, de 

acordo com o seu sonho e instigados pelos judeus, que uma grande parte deles vigiava 

(Mt 27, 62) 247. 

Tal como vimos nos dois primeiros relevos pertencentes a este ciclo, de novo 

encontramos um grande número de pontos sobre os quais foram representados 

importantes elementos da composição. Assim, podemos observar os pontos sobre os 

quais foram representados a cabeça de Cristo, o Seu coração, os Seus pés, assim como 

as cabeças dos três soldados, todo o conjunto sublinhando a importância dada ao 

traçado geométrico auxiliando a disposição de alguns elementos da composição. 

A vieira coroando o relevo, simbolizando a presença do Espírito Santo, reforça e 

enriquece notavelmente o resplendor emanado pela figura de Cristo ressuscitado. 

 

A descida ao Limbo 

 

Neste relevo assistimos ao acto salvador de Cristo descendo ao limbo e resgatando as 

almas das chamas do inferno, perante as figuras ameaçadoras de alguns demónios 

empunhando lanças e clavas. Do lado direito vemos a poderosa muralha de um castelo, 

e ao fundo, uma majestosa cidade. 

Cristo é representado vitorioso e glorioso, num gesto dinâmico segurando já a mão da 

figura masculina, enquanto a outra mão segura imponente o estandarte simbolizando a 

vitória. As figuras humanas resgatadas simbolizam Adão e Eva, os pais da humanidade 

e os protagonistas do pecado original, redimidos dos seus pecados pelo explícito gesto 

salvífico de Cristo Redentor. 

                                                 
246 Fergunson George. Signs & simbols in Christian art…, p.170. 
247 Cf. Rèau, Louis, Iconografia del art Cristiano, Tomo 1, Volume 2, Iconografia de la Bíblia. Nuevo 
Testamento, p.569-572. 
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O castelo à direita, edifício sólido e inexpugnável na sua desejável inacessibilidade e 

isolamento, oposto à cabeça de leão simbolizando os infernos, reforça a figura de Cristo 

Salvador, simultaneamente assumindo-se como símbolo transcendente de protecção248. 

A cidade ao centro e ao fundo, símbolo de estabilidade e imagem do centro 

espiritual249, poderá representar uma imaginária Jerusalém Celeste resplandecente, 

emanando fortemente o brilho e a luz divina em todas as direcções graças ao efeito 

visual fornecido pela à vieira que coroa o relevo. 

 

 

Através da observação atenta desta composição retabular, verificámos que a figura da 

Virgem em Majestade se destaca numa posição crucial, estabelecendo-se como 

principal foco cêntrico e excêntrico250, não só orientando e dando sequencia aos ciclos 

narrativos, mas simultaneamente para ela convergindo os demais episódios narrados. 

Em nosso entender, esta notável função mediadora ganha novas ressonâncias se olhada 

à luz dos conceitos humanistas neoplatónicos florentinos, tal como seguidamente 

expomos. 

Esta figura central da Virgem, como vimos, é teológica e geometricamente a força 

motriz de todo o retábulo, sendo a causa pela qual – ou como afirma Panofsky, “pela 

qual Deus é causa em si”251 – a essência divina é derramada no mundo, e inversamente 

sendo a causa pela qual o homem procura a união com Deus. Desta forma, a Virgem 

pode ser interpretada como a Vénus Celestial, simbolizando a “beleza do esplendor 

primeiro e universal da divindade”, e habitando a zona “supracelestial do universo” 

constitui-se “mediadora entre a mente humana e Deus”. 

O Menino Jesus no Seu colo, adorado e venerado pelos sábios, gerado por Si, é uma 

perfeita alusão ao amor divinos, apossando-se “da capacidade mais elevada do homem, 

o seu intelecto, incitando-o a contemplar o esplendor inteligível da beleza divina”. 

Desta forma não poderíamos dizer que em toda a sua beleza este retábulo seria uma 

prefiguração do Inefável Uno? “Uniformis e omniformis, actus mas não motus”, 

vivificado e interligado por uma “influência divina que emana de Deus, penetra os céus, 

                                                 
248 Cf. Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dicionáro dos Símbolos…, p.168. 
249 Ibidem, pp. 194-195. 
250 Arnheim adverte-nos que “a centricidade surge sempre no início”, verificando-se “física, genética e 
psicologicamente”, contudo, que numa grande maioria dos casos, “ambos os sistemas (…) estão em 
funcionamento”. Cf. Arnheim, Rudolph, O Poder do Centro…, p. 23 e. 28 
251 Este e os seguintes comentários foram retirados de Panofsky, E., Estudos de Iconologia. Temas 
humanísticos na arte do Renascimento, Lisboa, Ed. Estampa, 1982, p. 119-127. 
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desce através dos elementos e atinge o seu fim na matéria”, numa “corrente contínua de 

energia sobrenatural espalhando-se de cima para baixo e regressando de baixo para 

cima, formando assim um circuitus spiritualis”. 
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Conclusão 
 

No final deste estudo, pode ser dito termos ficado a conhecer um pouco melhor alguns 

aspectos da produção escultórica de Nicolau Chanterene e o modo como interpretou e 

verteu para a realidade artística portuguesa coeva um imaginário figurativo 

perfeitamente imbuído de alguns dos princípios vigentes nos grandes centros culturais 

europeus de antanho. Podemos dizê-lo ter sido conhecedor e ter posto em prática um 

sistema geométrico de ordenação compositivo, escorando-se nos mais profundos 

princípios de harmonia, proporção, simetria e euritmia, os cânones fundamentais que 

preocupavam os mais argutos e apurados espíritos artísticos do seu tempo. 

Embora nas obras em análise não seja possível determinar, de forma precisa, o 

domínio das leis geométricas de projecção perspectiva, podemos dizer que o imaginário 

Nicolau Chanterene, escultor itinerante que se viria a fixar em território nacional ao 

serviço de D. Manuel e de D. João III, tendo em conta a conjuntura cultural e artística 

da Península Ibérica, foi conhecedor e detentor de um sistema de representação espacial 

inovador e avançado. 

Os seus primeiros anos de aprendizagem ter-se-ão efectuado, certamente, no seu país 

de origem, numa região e junto de um mestre ou de uma oficina que terá tido, 

certamente, nítidas influências do gosto italianizante que se vinha já fazendo sentir em 

território francês. Desde as suas primeiras obras conhecidas se percebe o seu discurso 

sintáxico e plástico evoluindo e crescendo num sentido mais moderno, e de cariz erudito 

e intelectual. 

Somente a sua exímia mestria e perícia plástica e compositiva poderão estar na origem 

de uma contratação para uma empreitada de tão grande envergadura como o Hospital 

dos Reis, em Santiago de Compostela, na Galiza, onde, de forma notável, terá cumprido 

as expectativas dos seus contratantes. Esse mesmo reconhecimento terá, posteriormente, 

levado à sua contratação para a execução do portal axial do Mosteiro de Santa Maria de 

Belém, em Lisboa – tal como em Espanha, uma importante empreitada de afirmação de 

soberania real – factores que se viriam a afirmar verdadeiramente exponenciais na 

projecção da sua carreira artística. 

A posterior execução de obras de exímia qualidade, nomeadamente na região da 

cidade do Mondego onde laborou por um período alargado de tempo, ter-lhe-ão 

granjeado especial notoriedade e prestígio, conduzindo ao seu reconhecimento e à 

atribuição de tenças e de um cargo nobiliárquico. Sem dúvida, tal distinção terá 
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contribuído largamente para uma emancipação e autonomia que, certamente, terão 

catapultado a sua capacidade inventiva e criativa. 

Exemplo disso mesmo é, sem dúvida, a genial intervenção artística que efectua 

aquando da realização do retábulo central a este estudo. Pensamos ter sido aí que o 

imaginário real depositou e empenhou todo o seu génio, perícia, intelecto e 

conhecimento, naquela que terá sido uma das mais importantes obras contribuindo para 

sua afirmação artística e o seu incontestável reconhecimento. 

É neste retábulo que podemos apreciar, pela primeira vez na sua obra, uma enorme 

síntese de conhecimentos colhidos, em primeiro lugar, talvez, em torno de uma 

conjuntura cultural de vanguarda, no mosteiro crúzio, em Coimbra, e que o terão 

tornado consciente e conhecedor da importância vital da tratadística e dos textos 

clássicos, bem como iniciar-se e consolidar uma série de ensinamentos de cariz 

humanista. Numa segunda aproximação, durante a sua viajem a terras de Aragão, o 

conhecimento efectivo dessas mesmas obras, conferiram-lhe uma nova capacidade de 

análise, abrindo e modelando os seus horizontes na projecção toda a sua capacidade e 

genialidade artística. 

No entanto, embora não possa ser afirmado através de comprovações que o mestre 

fosse inteiramente conhecedor de tais princípios, nomeadamente os da representação 

perspética – utilizados sobretudo pelos artistas em simulações tridimensionais sobre 

superfícies planas – sem dúvida, mestre Nicolau era detentor das técnicas específicas do 

seu mister, claramente esclarecido e com a capacidade de visão suficiente para executar 

uma forma de retratação do espaço que em muito obrigava a vastos e avançados 

conhecimentos de óptica e de geometria – à época – e que implicavam uma aguçada 

acuidade visual na observação do real. 

O conhecimento erudito e esclarecido, só era obtido em determinados meios 

cosmopolitas onde era possível e fomentada uma aberta troca de conhecimentos, em 

grandes centros de ensino, universidades e academias, que não tinham, à época, 

existência em Portugal, a não ser, junto de alguns esclarecidos meios eclesiásticos. 

Apesar da sua inequívoca importância, não seria tanto o determinismo geográfico a 

operar tais “distanciamentos”, para mais num país de navegadores, mas uma particular e 

muito diferente realidade social e cultural arreigada em fortes laços religiosos 

arcaizantes e sem uma tradição cultural escorada nos clássicos. 

Tal conjunção não terá sido favorável à penetração dos ideais trazidos por um número 

relativamente reduzido de intelectuais imbuídos dos princípios humanistas, embora 
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alguns deles assumindo manifesta importância no seu círculo de influência junto da 

corte, como fosse o caso de D. Miguel da Silva, Nicolau Clenardo, Frei António de 

Barros, André de Resende ou Pedro Nunes. 

A par do seu erudito conhecimento científico, mestre Nicolau evidenciou-se detentor 

de uma inventiva criatividade e de uma qualidade plástica e técnica exímias. É patente 

na sua obra o emprego de algumas das características essenciais da escultura do 

Renascimento – proporção e módulo, simetria e euritmia – enquanto conjunto de 

medidas inextricáveis no tratamento das formas arquitectónicas, bem como o estudo 

anatómico para a concepção da figura humana, de forma a exprimirem a sua forma real. 

A análise detalhada de todo o espólio artístico por si gerado evidencia – por 

comparação às laborações artísticas da época ocorrendo em território nacional e mesmo 

peninsular – uma indefectível inovação sempre constante, de obra para obra, não se 

contentando com o uso de uma fórmula, ou mantendo-se rigorosamente normado pela 

tratadística de que foi, também, conhecedor. Pelo contrário, a cada detalhe pode ser 

percebida a enorme capacidade inventiva do mestre, muito embora mantendo-se sempre 

acordante com a erudita linguagem da via classicizante que então se expandia e que 

podemos observar ao longo de toda a sua obra. 

A concordância encontrada entre estrutura compositiva do portal axial da igreja de 

Santa Maria de Belém e a Armadura que encontrámos subjacente à organização 

compositiva de todas as obras retabulares idealizadas de raiz por Chanterene, poder-nos-

á indicar que a sua participação na execução deste portal se poderá ter estendido para 

além da execução da estatuária e do ornamento que nele encontramos. Somente uma 

idêntica análise aplicada aos portais castilhianos poderia apurar a existência ou não de 

um mesmo traçado regulador subjacente às obras do mestre biscainho, desta forma 

podendo fornecer-nos outras respostas mais concisas: se um traçado idêntico fosse 

encontrado, poderia dar-nos a indicação de uma metodologia geométrica organizativa 

comum, ou mesmo estabelecendo um padrão na sua utilização dentro de determinados 

meios ou contextos oficinais; a identificação de um traçado diferente fornecer-nos-ia 

uma maior garantia quanto à participação de Chanterene no gizamento desta estrutura, 

ou conduzindo mesmo a novas pistas sobre a fonte da sua aprendizagem e da aquisição 

desta metodologia. 

A inexistência de quaisquer elementos escorçados com o intuito de uma simulação de 

profundidade levam-nos a apurar que nada nesse portal terá sido projectado com essa 

intenção. 
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Nas edículas do claustro de Santa Cruz, os três retábulos evidenciam a presença 

subjacente do mesmo traçado regulador, embora sem que exibam sempre uma 

concordância precisa na disposição dos diferentes elementos constituintes da 

composição. Se no caso das estruturas arquitectónicas se verificou uma sistemática 

concordância, já na disposição das figuras humanas foram encontradas algumas 

discrepâncias. 

Os elementos que nos permitem fazer o estudo perspético indicam que houve uma 

intenção de representar a tridimensionalidade espacial, mas recorrendo aos artifícios de 

que se socorre a escultura, mais do que na aplicação de metodologias evidenciadas por 

outras práticas artísticas sobre superfícies bidimensionais, tais como o desenho, a 

pintura ou a gravura. A intenção da simulação da profundidade é conferida através da 

convergência das linhas ortogonais em direcção a uma área comum, onde a redução 

modular dos corpos e dos objectos, assim como as diferentes profundidades do relevo 

em cada elemento da composição nos diferentes planos em profundidade, cumprem uma 

objectiva adequação ao espaço assim reproduzido. 

Nestas obras, Chanterene irá ensaiar pela primeira vez a simulação do alargamento 

dos espaços físicos de representação, o que lhe permitirá, simultaneamente, efectuar um 

extravasamento da acção para além dos limites originalmente impostos pela estrutura 

arquitectónica retabular, alargando o espaço da narrativa e potenciando enormemente a 

tridimensionalidade das representações. 

Em S. Marcos torna-se mais evidente a coerência formal da disposição dos múltiplos 

elementos ao traçado regulador, existindo uma enorme concordância dos elementos da 

estrutura arquitectónica com a armadura subjacente, o mesmo podendo ser dito no que 

respeita às várias imagens do elenco figurativo. 

Também neste caso, não se registam dados suficientes que possam indicar ter existido 

uma regra geométrica para a simulação da retratação do espaço da acção, 

nomeadamente, a existência de linhas ortogonais ou qualquer tipo de elementos 

escorçados. Embora a profundidade do nicho central tenha sido bastante incrementada 

dado o alongamento permitido pelo tardoz existente na parede testeira da igreja, 

continuando a não ser suficiente a totalidade do espaço conquistado para uma 

reprodução análoga ao espaço do real (concebido numa menor escala), mestre Nicolau 

recorreu à diminuição modular para simular o afastamento das personagens. Em nossa 

opinião, esse efeito ter-se-á verificado menos bem conseguido apenas devido à menor 

destreza e capacidade plástica dos ajudantes operantes na sua companha. 
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No retábulo de S. Pedro, existe igualmente uma notável adequação dos diversos 

elementos da composição ao traçado regulador, embora sem a idêntica profusão 

verificada no retábulo anterior. Não só os elementos tectónicos se apresentam dispostos 

segundo uma ordenação estabelecida pelo traçado geométrico subjacente, como a 

disposição dos vários elementos figurativos se encontram notavelmente dispostos 

segundo a sua orientação. 

Nas representações dos vários episódios narrativos presentes neste retábulo não se 

verificou operante qualquer tipo de intenção de representação ilusionista do espaço 

seguindo uma metodologia geométrica, assistindo-se às habituais reduções modulares 

dos objectos e às sobreposição em altura dos vários planos que se sucedem em 

afastamento, sem que existam quaisquer elementos que possibilitem a verificação 

através dos métodos das ortogonais projectadas ou dos pontos de distância. 

A distorção que apresentam alguns dos elementos da estrutura, em nosso entender, 

ter-se-á ficado a dever às contingências do pequeno espaço de implementação: por um 

lado, pela adequação da máquina retabular à curvatura da parede absidiolar; e por outro, 

a uma tentativa de projecção da área visual do retábulo para o engrandecimento da obra 

aos olhos do observador.  

Perante o retábulo da Pena, expoente máximo e paradigmático da sua obra retabular, 

assistimos a uma acumulação de saber de experiência feito no aperfeiçoamento das 

várias técnicas e metodologias anteriormente descritas, potenciadas por novas 

"aquisições" de carácter tratadístico, decorativo e representativo. 

Neste retábulo, não só se verifica a adequação de toda a intricada composição 

retabular ao traçado regulador – tanto nos elementos tectónicos como no elenco 

figurativo – mas também que cada um dos episódios narrativos individuais e isolados 

obedecem de forma extraordinariamente precisa ao traçado aí localmente aplicado. Esta 

constatação não só nos demonstra o uso recorrente do traçado em cada concepção, mas 

também uma notável articulação entre os elementos que, simultaneamente, obedecem ao 

traçado aplicado localizadamente à composição edicular, bem como ao traçado global 

aplicado à composição retabular. 

A distorção que apresentam alguns dos elementos da estrutura, em nosso entender, 

ter-se-á ficado a dever ao problema da adequação da máquina retabular a um espaço 

relativamente pequeno e de planimetria irregular. Pondo em prática métodos e técnicas 

comummente empregues em escultura, mais do que empregando os sistemas 

geométricos habitualmente usados para simulação tridimensional sobre superfícies 
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bidimensionais, é veementemente procurado um efeito ilusório de profundidade e de 

ampliação visual da obra. Distorcendo a estrutura retabular em vários dos seus 

elementos de suporte, de forma a evidenciar algumas das faces internas desses mesmos 

elementos e de alguns dos espaços ediculares, é provocada uma alteração na percepção 

da forma, facultando ao observador uma análise mais detalhada das várias superfícies. 

Se por um lado a estrutura ganha dimensão horizontal – induzida pela percepção das 

faces internas dos elementos mais afastados lateralmente – estes elementos, 

convergindo para o centro no sentido do afastamento, criam uma adulteração da 

percepção da estrutura, produzindo a ilusão de uma maior profundidade. 

Sem que exista um sistema perspético concordante para toda a estrutura retabular ao 

qual obedeceriam os vários elementos da composição, foi antes estabelecida uma 

dinamização visual do olhar do observador sobre três focos de atenção distintos, 

incidindo sobre os elementos de maior preponderância devocional aí presentes e, assim, 

conferindo-lhes maior destaque e evidência. A inclinação da abóbada de caixotões e a 

distorção do entablamento e cornija sobre o segundo registo, condensam sobre a figura 

da Virgem em Majestade um foco primordial da atenção, enquanto os elementos 

estruturais actuando na separação do primeiro para o segundo registo, orientam a 

atenção do espectador para a figura de Cristo Deposto pelos Anjos. Por fim, no topo da 

estrutura e assumindo um relevado destaque, é evidenciado o nascimento de Cristo com 

um pujante núcleo perspectivo induzido pela pequena estrutura envolvente. 

Obedecendo a requisitos específicos quanto à sua implementação, o retábulo não seria 

habitualmente contemplado frontalmente pelos frades, e por outro lado, deveria exibir 

enorme magnificência quando observado frontalmente a partir da nave da igreja. 

Pretendendo adequar os vários elementos ao olhar do observador localizado num outro 

ponto de observação – aquele constantemente ocupado pelos frades do mosteiro – as 

duas edículas do corpo lateral esquerdo sofreram acentuados escorjamentos para que 

delas se obtivesse uma leitura consentânea com esse ponto de vista lateral, sendo 

admirável a forma como ambas as edículas se adequam a ambos os pontos de 

observação. 

Neste retábulo, Chanterene irá levar ao extremo a simulação do alargamento dos 

espaços físicos de representação, verificando-se em todos os episódios narrativos o 

extravasamento das figuras para além dos limites impostos pela estrutura arquitectónica 

da máquina retabular, chegando mesmo, algumas vezes, a “comunicar” entre si, e onde 

constantemente as figuras “avançam” numa verdadeira superação do “abismo”. 
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Este conjunto de características de deliberado incumprimento da norma, de distorção 

tectónica, e de extravasamento do espaço da acção, anuncia o génio heurístico de 

Chanterene, perfeitamente inserido no modo ou na “maneira” coetaneamente perseguida 

em território transalpino. Assim, podemos dizê-lo pertencente a essa kunstwolle 

renascentista – o conceito de A. Riegl que exprime uma nova vontade artística, criativa, 

própria de uma época e nela perfeitamente enformada – tornando-se simultaneamente 

gerador e indutor de novas realidades. Podemos dizer mestre Nicolau conhecedor e 

detentor das mais avançadas práticas, técnicas e metodologias geométricas e artísticas 

do seu tempo, bem como de uma sintaxe e um discurso plástico inovador e dentro de 

uma via italianizante, absorvendo e incorporando alguns dos conceitos teóricos 

fundamentais da tratadística, claramente bebendo as mais recentes influências coevas da 

gravura italiana e acrescentando-as ao universo imagético da gravura nórdica da qual há 

muito se mostra conhecedor através das sistemáticas citações de Dürer que vem 

fazendo. Simultaneamente faz uma síntese das gramáticas operantes existentes, mas 

conferindo-lhes, sempre, um cunho muito pessoal carregado de novos potenciais. 
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