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Apresentamos neste III Volume o conjunto de todas as obras visitadas, fotografadas e 

medidas, cada uma devidamente enquadrada pelas respetivas Análises Plástica e Icono-

gráfica, e Geométrica.

Para uma devida apresentação, nele incluímos uma ficha referente a cada uma das 

obras inventariadas, na qual consta uma fotografia da mesma, o nome respetivo, a região, 

a localidade, o edifício (igreja ou museu) em que se encontram, a indicação da tipolo-

gia correspondente, e a análise plástica e iconográfica respetiva. Relativamente à análise 

geométrica, incluímos uma imagem da obra sobre a qual exibimos o traçado geométrico  

– a metodologia geométrica que encontrámos subjacente a cada organização compositiva – 

explicitando as medidas da obra, o Marco e o Módulo correspondentes, bem como a de-

signação que este último toma.

O referido conjunto é apresentado seguindo um índice toponímico, primeiramente or-

ganizado segundo as comarcas às quais pertenciam as diferentes localidades – as divisões 

administrativas estudadas e definidas por Oliveira Marques1, e igualmente seguidas por 

Pedro Dias no seu estudo sobre a Arquitetura Gótica Portuguesa2 – apresentadas num 

mapa que naquele estudo encontrámos e que analogamente reproduzimos e utilizámos.

Cada comarca é devidamente assinalada por um separador, representada e destacada 

geográficamente no mapa de Portugal, e no qual igualmente consta o índice das locali-

dades e obras que ali se encontram. Por ordem, referimos as comarcas Entre Douro e 

Minho; Beira; Estremadura; Além Tejo e Algarve.

Após esta organização inicial por comarcas, começamos por indicar as principais dio-

ceses nas quais se encontram edificadas as obras em análise; seguidamente, referimos os 

centros urbanos ou os locais em maior proximidade geográfica daquelas; passamos, de-

pois, a assinalar as mais importantes paróquias geograficamente mais distantes (embora 

ainda na proximidade das grandes sedes); e por fim, mantendo o mesmo inicial alinha-

mento, indicamos as localidades nas imediações destas últimas.

1  MARQUES, António Henrique de Oliveira, pp. 295-297.
2  DIAS, Pedro, 1994, pp. 23-27.

Introdução ao Volume III – Obras Inventariadas
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Esta nossa organização foi, por vezes, complexa – talvez, nem sempre a mais correta – 

sobretudo na comarca da Estremadura (vastíssima, ao tempo), ou mesmo noutros territó-

rios cuja divisão se vê muito intricada, a titulo de exemplo referindo-se Olivença, à época 

sede do bispado de Ceuta, e hoje numa situação politico-geográfica ainda por resolver.

Se algumas das obras aqui apresentadas não foram integralmente analisadas – isto é, 

na sua componente geométrica (e às quais fazemos sempre devida referência) – deve-se à 

permanente impossibilidade da respetiva análise, ainda que tenhamos procurado, ao lon-

go do tempo possível, contornar as questões que conduziram a uma tal inviabilização. In-

fluímo-las, ainda assim, de forma a podermos ter sempre presente, e dar a conhecer, todo 

o amplo conjunto de obras retabulares e de tipologia retabular a que nos dedicámos, o qual 

nos possibilitou uma constante e transversal comparação entre os múltiplos espécimes, e 

dele poder retirar melhores e mais concretas interpretações neste contexto analítico.

Deste volume excluímos, no entanto, todas aquelas que, embora inicialmente relacio-

nadas – igualmente visitadas, fotografadas e presencialmente examinadas – não cum-

priam os indispensáveis requisitos para a nossa análise.

Índice das obras relacionadas:

- Comarca Entre-Douro e Minho (p. 21)

BRAGA

- Capela da Casa dos Coimbras (Capela de Nossa Senhora da Conceição)

 - Retábulo da Virgem (ou da Casa dos Coimbras)

CAMINHA

- Igreja Paroquial de Caminha

 - Portal axial

 - Portal Sul

 - Arco Triunfal da capela dos Mareantes
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- Comarca da Beira (p. 41)

GUARDA

- Museu da Guarda

 - Retábulo da Anunciação

- Sé Catedral da Guarda

 - Retábulo da Assunção da Virgem

FAIA

- Igreja da Imaculada Conceição, capela do Santíssimo Sacramento

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento 

PINHEL

- Museu de Pinhel (proveniente da igreja da Misericórdia de Pinhel)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento 

VALE DE AZARES

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

VISEU

- Sé Catedral de Viseu (capela do Cristo Morto, no claustro)

 - Retábulo dos Santos Brancos (da Lamentação)

PAMPILHOSA DA SERRA

- Igreja paroquial de Nossa Senhora do Pranto (capela do Santíssimo Sacramento)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

- Comarca da Estremadura (p. 79)

AVEIRO

- Sé Catedral de Aveiro
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 - Retábulo da Misericórdia (na galilé sob o coro) 

(ainda que misto de pintura, optámos por proceder à sua análise)

 - Retábulo da Visitação (capela da Visitação)

 - Túmulo de D. Catarina de Ataíde (na galilé sob o coro)

- Capela de São Bartolomeu

 - Retábulo de São Bartolomeu – não analisado por falta de fotografia que permitis- 

 sem a respetiva análise

ARRIFANA (Santa Maria da Feira)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Assunção 

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

 (ainda que o tenhamos incluído, não o analisámos por se encontrar mutilado e muito 

 incompleto)

BESTEIROS (Travanca, Oliveira de Azeméis)

- Capela do Espírito Santo

 - Retábulo do Salvador

PINHEIRO DA BEMPOSTA (Oliveira de Azeméis)

- Capela de Nossa Senhora da Ribeira

 - Retábulo da Visitação (altar-mor)

 - Retábulo de Santo André (colateral ao evangelho)

 - Retábulo de São Sebastião (colateral à epístola)

BEDÚIDO (Estarreja)

- Capela de Santa Bárbara

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

ÁGUEDA

- Igreja paroquial de Santa Eulália

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento
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TROFA DO VOUGA

- Igreja paroquial de São Salvador

 - Túmulo de D. Duarte de Lemos e de D. Joana de Melo

 - Túmulo de D. Martim Gomes de Lemos, D. João de Lemos e suas esposas

AGUIM (Anadia)

- Casa dos Cerveiras (capela particular)

 - Retábulo dos Santos Físicos

COIMBRA

- Sé Velha

 - Porta Especiosa

 - Porta de Santa Clara

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

 - Retábulo de Santa Clara

 - Retábulo da Sagrada Família

- Igreja de Santa Cruz

 - Portal da Majestade

 - Retábulo dos Santos Arcanjos (capela dos Arcanjos, contígua à sacristia)

- Igreja do Salvador

 - Retábulo de São Marcos (colateral ao evangelho)

- Igreja da Graça

 - Retábulo da Imposição da Casula a Santo Ildefonso (na sacristia)

- Museu Nacional Machado de Castro

 - Retábulo da Assunção da Virgem (nº inv. 4080; E108)

 - Retábulo da capela do Tesoureiro

 - Retábulo da Paixão de Cristo

 - Retábulo de São Miguel (proveniente de Santa Clara-a-Velha)
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 - Retábulo de São Silvestre (da Virgem com o Menino)

 - Retábulo de São Rafael Arcanjo com Tobias (proveniente de Santa Clara-a-Velha)

 - Retábulo de Santa Clara (proveniente de Santa Clara-a-Velha)

 - Retábulo do Salvador (proveniente de Santa Clara-a-Velha)

 - Portal de Santo Tomás (anexo ao edifício do MNMC)

 (sem que o tenhamos podido fotografar sem distorção perspética, também não o analisámos)

PENACOVA

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição

 - Portal da Igreja

 - Arco triunfal da capela de Nossa Senhora da Piedade

 - Arco triunfal da capela da Sagrada Família

 - Retábulo de Nossa Senhora da Graça (capela de Nossa Senhora da Graça)

BOTÃO

- Igreja paroquial de São Mateus

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

SOUSELAS

- Igreja paroquial de Santiago

- Arco triunfal da capela do Santíssimo Sacramento 

(sem que o tenhamos podido fotografar sem distorção perspética, também não o analisámos)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

EIRAS

- Capela do Santíssimo Sacramento (ou do Espírito Santo).

- Retábulo do Santíssimo Sacramento (na sacristia) 

(parcialmente modificado e encoberto, não o analisámos)

ADÉMIA DE CIMA

- Capela de Nossa Senhora da Luz

 - Retábulo de Nossa Senhora da Luz
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LORETO

- Capela de Nossa Senhora do Loreto (ou da Guia)

 - Retábulo de de Nossa Senhora do Loreto (ou da Guia)

 - Retábulo de São Brás (colateral à epístola)

 - Retábulo de São Roque (colateral ao evangelho)

CASTELO VIEGAS

- Igreja paroquial de Santo Estêvão 

- Retábulo do Santíssimo Sacramento (na capela do mesmo nome, à epístola)

GÓIS

- Igreja de Santa Maria Maior

 - Túmulo de D. Luís da Silveira

CANTANHEDE

- Igreja paroquial de São Pedro

 - Retábulo da Misericórdia (lateral à epístola)

 - Retábulo de Nossa Senhora da Rosa (ao evangelho da colateral do mesmo lado)

 - Túmulos dos Meneses (capela dos Meneses, colateral à epístola)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento (capela dos Meneses)

VARZIELA

- Capela de Nossa Senhora da Misericórdia

 - Retábulo de Nossa Senhora da Misericórdia

 - Retábulo de São Roque (colateral à epístola)

 - Retábulo de São Sebastião (colateral ao evangelho)

LEMEDE (Cantanhede)

- Capela de São Jorge

 - Retábulo de São Jorge (altar-mor)

 - Retábulo de Santo Amaro e Santo Agostinho (colateral à epístola)

 - Retábulo de São Miguel e São Sebastião (colateral ao evangelho)
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QUINTÃ (Cantanhede)

- Capela de Santo Amaro

  - Retábulo de Santo Amaro

GUÍMERA (Cantanhede)

- Capela de Nossa Senhora das Necessidades

 - Arco triunfal da ousia

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

 

ANÇÃ

- Capela de São Bento

 - Retábulo de São Bento

- Capela de São Sebastião

 - Retábulo de São Sebastião

MONTEMOR-O-VELHO

- Igreja do convento dos Anjos

 - Retábulo da Natividade (à epístola)

 - Arco triunfal da capela da Anunciação (à epístola)

 - Retábulo da Anunciação

 - Arco triunfal da capela da Piedade (à epístola)

 - Retábulo da Piedade

 - Retábulo do Espírito Santo (capela ao evangelho)

 - Retábulo do Calvário (capela das Almas) 

 (sem ter sido possível efetuar uma fotografia frontal, não o analisámos)

- Igreja da Misericórdia

 - Relevo da Frontaria

 - Retábulo de Nossa Senhora da Misericórdia

 - Retábulo de Jesus no Horto (colateral ao evangelho)

 - Retábulo da Deposição (colateral à epístola)
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- Igreja paroquial de São Martinho da Alcáçova

 - Retábulo de Santa Luzia (colateral ao evangelho)

- Igreja de Nossa Senhora da Alcáçova

 - Retábulo de Nossa Senhora da expectação (capela colateral ao evangelho)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento (capela colateral à epístola)

- Capela de São Sebastião

 - Retábulo de São Sebastião

MAIORCA (Montemor-o-Velho)

- Paço de Maiorca (capela particular)

 - Retábulo da capela do Paço de Maiorca

TENTÚGAL

- Igreja de Santa Maria Mourão

 - Retábulo da Virgem (altar-mor)

 - Arco da capela do Espírito Santo (à epístola)

 - Retábulo do Espírito Santo

- Igreja da Misericórdia

 - Portal da igreja

 - Retábulo de Nossa Senhora da Misericórdia

SÃO SILVESTRE (Tentúgal)

- Palácio de São Marcos (antigo mosteiro do mesmo nome)

 - Túmulo de D. João da Silva, o 3º do nome

 - Arco triunfal da capela dos Reis Magos

 - Túmulo de D. Digo da Silva

 - Túmulo de Lourenço da Silva

 - Retábulo da Anunciação na Sala do Capítulo 

 (tratando-se de uma reconstituição, não o analisámos)



12

VERRIDE (Montemor-o-Velho)

- Igreja de Nossa Senhora da Conceição

 - Arco da capela do Santíssimo Sacramento (ao evangelho)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento 

 (muito alterado e acrescentado, da sua original estrutura resta-lhe apenas parte do  

 sacrário, motivo pelo qual não faremos a respetiva análise)

VILA NOVA DA BARCA (Montemor-o-Velho)

- Igreja de Nossa Senhora da Conceição

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento (altar-mor)

 - Retábulo de Nossa Senhora da Rosa (colateral à epístola)

 - Retábulo da Virgem (ou de Nossa Senhora do Rosário)

BUARCOS (Figueira da Foz)

- Igreja paroquial de São Pedro

 - Retábulo da Lamentação (proveniente da extinta igreja de Santa Cruz de Redondos)

EGA (Condeixa-a-Nova)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

SEBAL GRANDE (Condeixa-a-Nova)

- Igreja paroquial de São Pedro

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

 - Retábulo de Nossa Senhora do Rosário 

 (sem ter sido possível efetuar uma correta fotografia frontal, não o incluímos nesta  

 análise)

SOURE

- Igreja paroquial de Santiago

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento
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VILA NOVA DE ANÇOS (Soure)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora de Finisterra

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

ALCABIDEQUE (Condeixa-a-Nova)

- Capela de Santa Madalena

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

PENELA

- Igreja de paroquial de Santa Eufémia

 - Arco Triunfal da capela do Espírito Santo

 - Retábulo da Descida do Espírito Santo

 - Arco triunfal da capela do Santíssimo Sacramento

 - Arco triunfal da capela de Santo António

ESPINHAL (Penela)

- Igreja paroquial de São Sebastião

 - Arco triunfal da capela do Santíssimo Sacramento (colateral à epístola)

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento

 - Arco triunfal da capela de Nossa Senhora da Conceição (ou das Neves, popular- 

 mente) (colateral ao evangelho)

 - Retábulo de Nossa Senhora da Conceição

POMBAL

- Igreja de São Martinho

 - Retábulo de São Martinho (resultante de um reaproveitamento de um retábulo  

 proveniente da igreja de Nossa Senhora do Castelo)

REDINHA (Pombal)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Conceição

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento (altar-mor) 

 (ainda que mutilado, as suas características plásticas e compositiva levaram-nos a 
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  inclui-lo neste estudo)

 - Arco triunfal da capela lateral à epístola

ABIÚL (Pombal)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora das Neves

 - Retábulo do Santíssimo Sacramento (colateral à epístola)

 - Retábulo de Nossa Senhora do Rosário (capela lateral à espístola)

LEIRIA

- Igreja do convento de São Francisco

 - Arco triunfal da capela do abade Manuel da Costa (lateral à epístola)

 - Retábulo da capela do abade Manuel da Costa

 - Capela de Nossa Senhora da Piedade (lateral ao evangelho)

MACEIRA (Leiria)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Luz, capela de Nossa Senhora do Pranto (late- 

ral ao evangelho)

 - Retábulo do Calvário

ALJUBARROTA

- Igreja paroquial de Nossa Senhora dos Prazeres

 - Arco da capela de D. Isabel Cordeiro

 - Retábulo da capela de D. Isabel Cordeiro

TOMAR

- Igreja de Santa Maria do Olival

 - Túmulo de D. Diogo Pinheiro

- Igreja de Santa Iria

 - Portal da igreja

 - Arco triunfal da capela dos Vales

 - Retábulo do Calvário
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ATALAIA

- Igreja paroquial da Atalaia

 - Portal da igreja

ABRANTES

- Igreja da Misericórdia de Abrantes

 - Portal da igreja

SARDOAL

- Igreja da Misericórdia do Sardoal

 - Portal da igreja

SANTARÉM

- Igreja de Nossa Senhora da Graça

 - Túmulo de Ruiz Portocarrero

- Igreja de Santo Estêvão (ou do Santo Milagre)

 - Triplo arco triunfal

- Capela de Nossa Senhora do Monte

 - Edícula retabular exterior, de Nossa Senhora do Monte

RIO MAIOR

- Igreja da Misericórdia

 - Retábulo da Virgem (colateral à epístola)

 - Retábulo do Sagrado Coração de Jesus, (colateral ao evangelho)

 

ÓBIDOS

- Igreja de Santa Maria de Óbidos

 - Túmulo de D. João de Noronha e de D. Isabel de Sousa
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ROLIÇA (Bombarral)

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Purificação

 - Arco triunfal da capela dos Gorjões

LISBOA

- Museu Nacional de Arte Antiga

 - Retábulo da Paixão de Cristo

 - Retábulo da Virgem com o Menino

 

CASTANHEIRA DO RIBATEJO (Vila Franca de Xira)

- Igreja paroquial de São Bartolomeu

 - Portal da igreja

LOJA NOVA (Vila Franca de Xira)

- Igreja do convento de Santo António da Castanheira

 - Arco triunfal do presbitério da capela sepulcral dos Ataídes

- Comarca do Além-Tejo (p. 649)

ÉVORA

- Sé Catedral de Évora

 - Arco da capela do Esporão (ou de Nossa Senhora da Piedade)

- Igreja de São João Evangelista (do antigo convento dos Loios)

 - Túmulo de D. Manuel de Melo

 - Túmulo de D. Francisco de Melo

- Igreja do Espírito Santo

 - Portal da sacristia (portal proveniente da capela sepulcral dos condes do Prado)

- Capela de São Joãozinho (igreja de São Francisco)

 - Portal da capela
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- Portal do cemitério municipal (proveniente do extinto convento de São Domingos)

- Museu de Évora

 - Cenotáfio de D. Afonso de Portugal

 - Túmulo de D. Álvaro da Costa

 - Retábulo da Virgem com o Menino (dos condes de Sortelha)

- Igreja do convento do Espinheiro

 - Portal da igreja

ESTREMOZ

- Igreja de São Francisco

 - Arco da capela de D. Fradique de Portugal

VILA VIÇOSA

- Igreja do convento das Chagas

 - Portal da igreja

PORTALEGRE

- Igreja do convento de São Bernardo

 - Portal da igreja

 - Túmulo de D. Jorge de Melo

- Igreja do extinto convento de São Francisco, capela de Gaspar Fragoso

 - Retábulo da Lamentação 

 (embora não seja obra pétrea (mas em massa), optámos por efetuar a sua análise)

 - Túmulo de Gaspar Fragoso 

 (deslocado da sua inicial localização e muito alterado, excluímo-lo desta análise)

ARRONCHES

- Igreja paroquial de Nossa Senhora da Assunção

 - Portal da igreja
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- Igreja de Nossa Senhora da Luz

 - Portal da igreja

CABEÇO DE VIDE (Fronteira, Arronches)

- Igreja do Espírito Santo

 - Portal axial

 - Porta da sacristia

ELVAS

- Igreja de Nossa Senhora da Consolação (antigo convento das domínicas)

 - Portal da igreja

MARVÃO

- Igreja do Espírito Santo

 - Portal da igreja

OLIVENÇA

- Igreja de Santa Maria Madalena

 - Portal da igreja

- Comarca do Algarve (p. 749)

TAVIRA

- Igreja da Misericórdia

 - Portal da igreja

CACELA VELHA (Vila Real de Santo António)

- Igreja de Nossas Senhora da Assunção

 - Portal da igreja

MONCARAPACHO

- Igreja de Nossa Senhora da Graça

 - Portal da igreja





CAMINHA

BRAGA



BRAGA

CAMINHA 

22
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RETÁBULO 
DA CASA 
DOS COIMBRAS
RETÁBULO DA VIRGEM

Braga

REGIÃO  
Norte

LOCALIDADE 
Braga

LOCAL 
Capela dos Coimbras (Capela de Nossa Senhora 

da Conceição ou, também, do Senhor Morto)

TIPOLOGIA  
Tríptico

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

Polícromo.
O retábulo está organizado em três corpos, 

estruturado por pilastras coríntias que supor-
tam o entablamento horizontal [sem frontão]. 
A estrutura tem como coroamento um Calvário.

As pilastras são almofadadas e decoradas 
com motivos fitomórficos. Ao centro de cada 
pilastra destacam-se projetantes mísulas e 
baldaquinos constituindo os nichos de qua-
tro figuras: (da esquerda para a direita) San-
to Agostinho, abrindo o manto e expondo o 
coração chamejante; o rei David, tangendo a 
sua harpa; Moisés, segurando as Tábuas da 
Lei; e, por fim, um dos profetas, talvez Jere-
mias — cujos escritos referem a linhagem das 
tribos de Israel. As mísulas são constituídas 
por sucessões de tambores individualizados 
por molduras, que teriam como suporte finos 
balaústres simulados em relevo a toda a altura 
da pilastra, e em torno dos quais se desenvol-
vem os enrolamentos fitomórficos. Os balda-
quinos apresentam tipologias semelhantes, 
embora todos diferentes entre si, concebidos 
como micro-arquiteturas. São constituídos 
por lanternins de tambor circular sobrepos-
tos, com dois arcos rasgados lateralmente e 
unidos sobre o plano frontal. Coroando o pri-
meiro tambor destacam-se pequenos frontões 
semicirculares e figuras de anjos, formando 
a base do segundo lanternim com pequenas 

janelas, rematado com uma pequena cúpula 
semiesférica encimada por um pináculo. Este 
último lanternim organiza-se já em continui-
dade com os elementos do capitel.

Cada um dos corpos constitui um espaço 
de representação acolhendo uma imagem de 
vulto perfeito: ao centro está uma figura de 
Maria com o Menino ao colo, ambos seguran-
do uma pomba; à esquerda está uma imagem 
do profeta Isaías (o que mais falou da vinda 
do Messias), envolto num pesado manto e com 
um turbante na cabeça; e à direita a figura de 
uma santa que, sem qualquer atributo para 
além do livro, nos induz Santa Quitéria (na 
tradição portuguesa, bracarense), ou, tam-
bém, Santa Ana. Os nichos são em arco aba-
tido e a concha lavrada de vieira, rematados 
com diferentes coroamentos: o da Virgem, 
com dois anjos sentados adossados sobre uma 
pequena fonte circular; os laterais, com duas 
esfinges também adossadas sobre vasos clás-
sicos. A arquivolta do arco da Virgem é cons-
tituída pelo encontro de dois querubins.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de uma banda apenas, friso decorado e cor-
nija de várias molduras. Sobre os capitéis e 
como suporte à cornija, do friso salientam-se 
ligeiras projeturas almofadadas, decoradas 
com figuras antropomórficas. Sobre cada um 
dos corpos decoram o friso enrolamentos fi-
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tomórficos, simétricos segundo um eixo ver-
tical. A cada lado, no vórtice de cada enro-
lamento, destacam-se pequeninas figuras 
antropomórficas. 

Sem predela, o retábulo assenta sobre uma 
base da qual se destacam suavemente pro-
jetantes os pedestais sob as pilastras. Igual-
mente almofadados, neles se relevam quatro 
bustos perfilados, voltados ao centro: os la-
terais são masculinos, os centrais femininos. 
Entre os pedestais, os campos são também 
almofadados, com relevos simulando mísu-
las que sustêm as três imagens de vulto sob 
a cornija que em cada corpo se salienta proje-
tante em semicírculo.

Sobre a cornija do entablamento eleva-se 
uma inusitada platibanda atingindo em lar-
gura os extremos das pilastras dos flancos, 
com a mesma altura que o entablamento da 
parede fundeira e, sobre esta, uma reapresen-

tação do Calvário. Em primeiro plano vê-se um 
grupo de soldados, uns a pé e outros monta-
dos a cavalo, com uma representação da urbe 
de Jerusalém em plano de fundo. Ao centro 
erguem-se três grande cruzes, numa muito 
maior escala do que o restante conjunto, en-
costadas e adaptando-se a largura e altura to-
tal do arco quebrado da capela. As diferenças 
no modelado das figuras e a sua adequação à 
parede fundeira fazem-nos crer que se trata 
de um intervenção posterior.

BIBLIOGRAFIA
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DIMENSÕES  
A. 290 x L. 280 cm

MÓDULO
1.035 

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 290 × L. 280 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.035. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Quadrado, com m = 1.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, por comparação dos vários traça-
dos considerámos que poderá ter sido utiliza-
do o traçado decorrente da secção áurea dos 
lados do retângulo como auxiliar prévio da 
composição.

Embora a estatuária patenteie uma notável 
qualidade escultórica, e que se assista a uma 
regular tentativa de adequação dos elementos 
compositivos ao traçado geométrico, verificá-
mos, no entanto, não ter sido este seguido em 
estrito cumprimento.

Começamos por referir a delimitação do 
corpo central por ambas as secções áureas 
verticais; assim como o arranque dos arcos — 
e dos baldaquinos sobre as figuras das quatro 
pilastras — pela secção áurea horizontal; e o 
alinhamento das pequenas mísulas (também 
a meia altura das pilastras), pela secção áurea 
inferior.

No topo da estrutura, o arranque do enta-
blamento, o cimácio da cornija, e a articulação 
entre esta e o friso; assim como em baixo, a 
cornija operando a separação entre a base do 
retábulo e os espaços de representação, todos 
alinham por projeções horizontais de cruza-
mentos de linhas de força do traçado. Lateral-
mente, os ângulos internos das pilastras nos 
flancos do retábulo alinham, também, pelas 
projeções verticais.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DA CASA 
DOS COIMBRAS
Braga
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REGIÃO  
Norte

LOCALIDADE 
Caminha

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção

TIPOLOGIA  
Portal

Sem policromia.
O portal é constituído por um arco de volta 

perfeita ligeiramente escorçado e reentran-
te, estruturado por pilastras e entablamento, 
este último sobrepujado por uma platibanda.

As pilastras são almofadadas e decoradas 
com grutescos, assentando sobre pedestais 
também almofadados e igualmente decorados.

A decoração é generalizadamente de es-
pessos grutescos. Nas pilastras incluem-se 
figuras antropomórficas, vasos, máscaras, e 
enrolamentos fito e zoomórficas. Nos pedes-
tais estão relevos já muito desgastados — de 
um busto masculino, à esquerda, e de uma ar-
madura, à direita. Os capitéis são historiados 
— no da esquerda vê-se uma figura central, 
mais próxima do ábaco, montando, de pé, 
[talvez] dois cavalos que se afastam para os 
lados em direções opostas; o da direita exibe 
uma figura central de difícil interpretação — 
sugere-nos uma planta de folhagens abertas e 
um braço em T, com duas figuras masculinas 
penduradas a cada lado e uma “grinalda” cru-
zando de lado a lado.

O entablamento é constituído por arqui-
trave de várias bandas, com uma moldura de 
rosário. Segue-se o friso com relevos de dois 
pares de figuras fantásticas antropomórfi-
cas e zoomórficas, com corpos de serpentes, 
afrontando-se sobre um vaso central, com 

as caudas em enrolamentos fitomórficos; nas 
projeturas sobre as pilastras estão baixos-re-
levos com um anjo a cada lado. Sucede-lhe 
uma cornija de várias molduras e, por fim, 
uma platibanda organizada em dois regis-
tos: ao centro e nos extremos estão fontes de 
dois registos sobrepostos, com bacias e fus-
tes anelados e espiralados; as fontes laterais 
têm, no topo, anjos ajoelhados, voltados ao 
centro anunciando, e sobre a fonte do centro 
está um anjo de mãos postas. Os dois espaços 
entre as fontes organizam-se em dois campos 
sobrepostos, exibindo relevos organizados as-
simetricamente entre si: no registo inferior 
existem três motivos a cada lado, de enrola-
mentos e serpenteados geometrizantes, enci-
mados também por três querubins; o registo 
superior é povoado por um bestiário fito, zoo 
e antropomórfico de estranhas figuras igual-
mente semelhantes a serpentes — um deles, 
sem par, semelhante a uma árvore — todos 
com enrolamentos fitomórficos.

O arco é de volta perfeita assente sobre im-
postas, reentrante, com a arquivolta e os pés- 
-direitos ligeiramente escorjados. É também 
almofadado, com várias molduras, com rele-
vos decorativos já muito desgastados (sobre-
tudo na arquivolta), sendo ainda percetíveis 
figuras antropomórficas, bustos, taças, vasos, 
e vários enrolamentos zoo e fitomórficos.

PORTAL AXIAL 
DA IGREJA 
PAROQUIAL
Caminha
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30

DIMENSÕES  
A. 790 x L. 520 cm

MÓDULO
1.518 

MARCO UTILIZADO
Sesquiáltero

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 790 × L. 520 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.518. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5.

Após termos comparado os diferentes tra-
çados decorrentes de todos os processos de 
divisão enunciados na metodologia, conside-
ramos ter sido o método resultante da divisão 
da estrutura interna do Retângulo Sesquiáltero 
aquele que foi empregue como auxiliar prévio 
de composição.

Apresentando apenas o traçado simplifi-
cado das diagonais possíveis entre todos os 
pontos resultantes da estrutura interna deste 
Retângulo (e a verde e a azul, duas outras li-
nhas possíveis do seu desenvolvimento, em 
cuja interseção encontrámos justificação para 
a marcação horizontal da platibanda), identi-
ficámos na imagem as mais evidentes concor-
dâncias entre a presente organização compo-
sitiva e o respetivo traçado regulador.

Neste conjunto começamos por assinalar o 
arranque do entablamento, em estrito alinha-
mento com a cesura horizontal que assinala o 
“comprimento da corda menor”1; assim como 
o vão do arco, correspondendo às projeções 
verticais que são fornecidas pela cesura verti-
cal de cada um dos retângulos resultantes da 
divisão vertical do marco.

No topo da estrutura, não só a cornija do 
entablamento, mas também várias das mar-
cações evidenciadas pelos elementos decora-
tivos da platibanda, encontram justificação 
em projeções horizontais de linhas de força 
do traçado; assim como o arranque do arco, 
ao centro da estrutura; ou a altura dos pedes-
tais. Verticalmente, o vão gerado pelas pilas-
tras no emolduramento do arco, igualmente 
encontram justificação em projeções verticais 
de cruzamentos destas diagonais.

1 “A sesquiáltera foi assim designada porque, neste 
caso, a corda maior em comprimento contém a totali-
dade da menor mais metade”, ALBERTI, Leon Battista 
Ed. 2011, Livro IX, Cap. 5, p. 599.

Nas cantoneiras estão dois tondi, ambos 
com bustos masculinos barbados, sendo o da 
esquerda de idade mais avançada. Em torno 
do óculo dos tondi veem-se relevos de ser-
pentes com múltiplos enrolamentos, embo-
ra à esquerda, por baixo, e acompanhando a 
pilastra, esteja esculpida uma figura humana 
envelhecida.
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REGIÃO  
Norte

LOCALIDADE 
Caminha

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção

TIPOLOGIA  
Portal

Sem policromia.
O portal é constituído por um arco de volta 

perfeita ligeiramente escorçado e reentran-
te, estruturado por pilastras e entablamento 
(composto apenas pela cornija). Sobre este 
último surge um segundo registo com quatro 
nichos individualizados por balaústres capite-
lizados. Nas pilastras abrem-se dois pequenos 
nichos com duas figuras. A este segundo re-
gisto sucede-se uma espessa cornija de várias 
molduras, sobre a qual se ergue um frontão 
triangular. Do ápice do frontão levanta-se um 
pedestal com um crucifixo. Em ambos os la-
dos do pedestal está um conjunto de espessos 
enrolamentos fitomórficos vazados.

As pilastras são almofadadas e decoradas 
com grutescos — na sua totalidade panóplias, 
escudos, aljavas, arcos flechas, espadas, ar-
maduras, crânios, capacetes, enrolamentos 
fitomórficos, e bucrânios. Assentam as pi-
lastras em pedestais, também almofadados e 
igualmente decorados, embora com elemen-
tos já muito desgastados e de impossível iden-
tificação. Os capitéis aproximam-se da ordem 
coríntia — numa muito livre interpretação —
com finos enrolamentos e uma caveira desta-
cando-se frontalmente do ábaco.

No registo superior, nos quatro nichos de 
volta perfeita, ao centro, estão as imagens de 
vulto perfeito dos pilares da Igreja, São Pedro 

e São Paulo — ocupando as suas posições ca-
nónicas, à esquerda e direita, respetivamen-
te — ladeando os evangelistas São Marcos e  
São Mateus, segundo a mesma ordem, todos 
elegantemente vestidos e reconhecíveis nos 
seus atributos. Nas pilastras dos flancos, em-
bora de difícil interpretação (dado o desgaste 
das mesmas), as figuras dos pequenos nichos 
concheados podem ser interpretadas como a 
Esperança, à esquerda, segurando uma âncora 
na mão; e a Caridade, à direita, envolta num 
manto e segurando um pequeno artefacto na 
mão direita. De um óculo semicircular, sob 
ambas as figuras, espreitam ainda duas figu-
ras masculinas barbadas. Remata este segun-
do registo uma espessa cornija de várias mol-
duras com projeturas sobre as pilastras e os 
balaústres que organizam os vários nichos do 
registo superior (sobre estes últimos, ligeira-
mente menos protuberantes).

No frontão, ao centro do tímpano, está 
uma imagem de vulto perfeito da Virgem com 
o Menino (Nossa Senhora dos Anjos — pa-
droeira de Caminha), ladeada por duas figuras 
tocando instrumentos — a da esquerda entoa 
uma flauta e a da direita tange uma harpa. 
Nas faces internas das empenas relevam-se 
ainda dois pares de querubins a cada lado, e 
dois anjos em adoração.

A cada lado do frontão, na prumada das 

PORTAL SUL
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pilastras, estão dois vasos clássicos gomados 
e de gargalos espiralados. Entre os vasos e as 
empenas do frontão estão dois tondi com um 
busto masculino à esquerda, e um feminino à 
direita.

O arco é de volta perfeita assente sobre im-
postas, ligeiramente reentrante, com a arqui-
volta e os pés-direitos suavemente escorjados. 
É também almofadado, com várias molduras, 
e decorado com enrolamentos fitomórficos na 
arquivolta; nos pés-direitos é decorado com 
vasos, taças, motivos antropomórficos, zoo e 
fitomórficos. Nas cantoneiras estão dois tondi, 
com um busto masculino barbados, à direita, 
e outro feminino à esquerda.

Sem que nos tenha sido possível efetuar 
uma tomada fotográfica frontal sem dis-
torção perspética, não faremos a respetiva 
análise geométrica.

BIBLIOGRAFIA
DIAS, Pedro, 1982
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REGIÃO  
Norte

LOCALIDADE 
Caminha

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA 
DOS MAREANTES
Caminha

Sem vestígios de policromia.
Amplo arco de volta perfeita lateralmente 

estruturado por pilastras assentes sobre pe-
destais, encimado por uma cornija simples. 
Recamando as superfícies, a decoração é de 
espessos e túmidos grotescos.

As arquivoltas do arco possuem várias mol-
duras, a mais ampla decorada com uma teoria 
de motivos zoomórficos — peixes organizados 
em sucessivos enrolamentos.

Os pés-direitos do arco dão continuidade 
ao emolduramento das arquivoltas, embora 
aí mudem os motivos decorativos: alternando 
candelabros, fontes compostas por bacias so-
brepostas, figuras humanas, jarros, ou pares 
de monstros zoomórficos alados.

Nos pedestais, as faces escorçadas e reen-
trantes encontram-se decoradas com motivos 
geométricos em baixo-relevo — escudos cir-
culares concêntricos — encontrando-se a face 
frontal decorada com um busto em alto-rele-
vo: à esquerda masculino e à direita feminino, 
ambos voltados ao centro. O busto masculi-
no está praticamente perfilado e trajando ao 
modo pação, com uma camisa de gola redonda 
e uma sobreveste de amplo decote quadrado e 
com mangas gomadas nos ombros; a cabeça 
é coberta por um chapéu. O busto feminino 
surge mais frontal, embora terçado; o talhe 
é mais rude e as feições mais imperfeitas, o 

cabelo encontra-se penteado, e exibe um ves-
tido palaciano.

As pilastras dos flancos são almofadadas, 
com capitéis fantasiados, e decoradas com 
motivos que alternam as panóplias (couraças, 
espadas e elmos), festões e mascarões. 

No topo, ambas as pilastras exibem um 
tondo em alto-relevo, ao qual se sobrepõe uma 
filactéria: na pilastra à esquerda, no tondo exi-
be-se apenas uma cabeça, masculina, voltada 
para o exterior (para a esquerda) e coberta por 
um elmo; na pilastra à direita destaca-se um 
busto feminino, de melhor talhe que o ante-
rior, projetando-se mais veemente do ócu-
lo do tondo. Ligeiramente terçado e também 
voltado ao lado esquerdo, possui o cabelo en-
trançado e uma veste plissada. Nas filactérias 
vê-se esculpido ANNO, à esquerda; e II50, à 
direita. Efetuando-se a leitura da primeira de 
cima para baixo, e supondo que a da direita 
se faria de igual forma, o algarismo 5 surge 
grafado invertido.

Os capitéis são formados por querubins 
destacando-se da face frontal do cesto, cujas 
asas abertas originam os habituais enrola-
mentos das volutas. Acima destes, assente 
sobre o ábaco, ergue-se um vaso cilíndrico 
com uma asa a cada lado, no topo terminando 
numa boca larga de dois bojos, da qual brotam 
folhas de acanto sustendo um fogaréu.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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No topo, ao modo de entablamento, a ar-
quitrave surge algo torpe, diretamente colo-
cada sobre os capitéis.

Nas cantoneiras encontram-se dois tondi 
de maior dimensão e de relevo mais assen-
tuado. À esquerda vê-se um busto masculino, 
barbado e com farto bigode, envergando uma 
armadura, com a cabeça coberta por um elmo 
coroado de louros, do qual se destacam duas 
plumas em vistosos enrolamentos. No tondo 

da direita o busto é feminino, ligeiramente 
terçado e com a cabeça já de perfil voltada à 
esquerda; os cabelos são lisos e compridos, 
caindo sobre os ombros e as costas.

DIMENSÕES  
A. 25.22 x L. 20.71 px

MÓDULO
1.217 

MARCO UTILIZADO
Nenhum se aplica

Sem que possuíssemos medidas reais, consi-
derando as medidas em píxeis aferidas num 
programa de tratamento de imagem, com cer-
ca de A. 25.22 × L. 20.71 píxeis, somos con-
duzidos ao marco com módulo m = 1.217. Por 
aproximação, por excesso, considerámos tra-
tar-se de um Retângulo Composto IX, com  
m = 1.224.

Embora tenhamos aplicado todos os métodos 
referidos na metodologia, com nenhum foi 
possível estabelecer qualquer relação que pu-
desse justificar a sua utilização prévia como 
traçado auxiliar prévio da composição.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Guarda

LOCAL 
Museu da Guarda 

(proveniente da Sé da Guarda)

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem vestígios de policromia.
Retábulo de edícula única em alto-relevo, é 

composto por um arco simples, de volta per-
feita, afestoado e adornado de querubins e 
enrolamentos, assente sobre impostas e com 
pés-direitos de pilastras almofadadas deco-
radas com urnas, cartelas e florões, sem pe-
destais. Os capitéis aproximam-se do jónico. 
Todo o conjunto assenta sobre uma prede-
la simples, com uma cartela retangular com 
aletas e enrolamentos anunciando o gosto 
rollwerk, ladeada por dois querubins. Ao cen-
tro desta pode ler-se a inscrição RELIQVIAS 
– FEMINA CIRCVNDABIT VIRVM.

Na edícula descreve-se o episódio da anun-
ciação; à direita vê-se a Virgem ajoelhada de 
mãos postas, frente a um atril sobre o qual 
está aberto o livro das escrituras; à esquerda, 
orientado na direção da Virgem está o anjo 
Gabriel proferindo o seu colóquio, segurando 
na mão esquerda o cetro com a filactéria en-
rolada, e a mão esquerda apontando o alto, na 
direção da figura Deus Pai, mais acima.

O espaço arquitetónico no qual a cena de-
corre é ambíguo, sendo delimitado, ao fundo, 
por dois arcos de volta perfeita traçados em 
perspetiva e em baixo-relevo. Com diferentes 
dimensões, com corda e flecha diferentes, e 
sem grande coerência formal de continuida-
de entre si, efetuam uma divisão assimétrica 

do espaço. Suportados lateralmente por pi-
lares escorçados, e, ao centro, sobre mísulas, 
estabelecem uma forma de transição entre o 
espaço terreno e o espaço do divino. Sob as mí-
sulas, ao centro da composição e, assim, acen-
tuando a assimetria dos arcos, um baixo-rele-
vo desenha uma porta que “aparta” o espaço 
do anjo do de Maria, e frente à qual está uma 
urna clássica com açucenas. Por trás da Vir-
gem abre-se um pequeno nicho com a concha 
decorada com uma vieira.

Por cima, já no tímpano, no espaço idea-
lizado como “exterior” e “acima do edifício”, 
surgindo das nuvens e ladeada por anjos e 
querubins, está a figura de Deus Pai aben-
çoando. Numa diagonal que se estende de 
Deus Pai à Virgem Maria, já no espaço terreno 
mas vinda do espaço do divino, vemos descen-
do em voo a pomba do Espírito Santo.

São visíveis várias incoerências formais, 
certamente devendo-se à sua remontagem por 
ocasião da transição da obra para este local. 
Executado durante o segundo quartel do sé-
culo XVI para a capela dos Osórios, a terceira 
ao evangelho, na Sé da Guarda, o retábulo só 
chegou ao museu em 1940, tendo-se aí manti-
do “subdividido” em duas peças até maio/ju-
nho de 1983, e remontado em 1984 numa ala 
do piso térreo do atual edifício em que se en-
contra1. Neste sentido importa referir o painel 
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que inclui o arco da direita, que não se ajusta 
à pilastra do mesmo lado — sendo bem visível 
a marca seccionando horizontalmente todo o 
retábulo; ou os diferentes painéis do tímpa-
no exibindo várias descontinuidades formais, 
bem identificáveis nas nuvens representadas, 
ou mesmo da figura do querubim à esquerda, 
acima da mão erguida de Deus Pai.

BIBLIOGRAFIA
CASTRO, José Osório da Gama e, 1902

MARTINS, Carlos, 1941
MAIO, Guerra, 1945

RODRIGUES, Adriano Vasco, 2001
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

DIMENSÕES  
A. 440 x L. 285 cm

MÓDULO
1.543 

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 440 × L. 285 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.543. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VI, com m = 1.577. 

Depois de cumprida a metodologia enun-
ciada, verificámos que nenhum dos traçados 
aplicados revelava resultados suficientemente 
satisfatórios. Tendo em conta a geral organi-
zação compositiva da obra e as várias incon-
gruências que anteriormente referimos, op-
támos por uma abordagem livre, e aplicando 

RETÁBULO DA 
ANUNCIAÇÃO 
Guarda

traçados sucessivos, fomos procurando quais 
as possíveis soluções geométricas que terão 
estado na sua origem.

Se tomarmos a largura total da obra, par-
tindo do extremo inferior da base, até ao ar-
ranque do arco pode ser encontrado um qua-
drado. Rebatendo para a vertical o segmento 
que une o ponto médio do lado vertical deste 
quadrado ao vértice superior oposto, obtemos 
um Retângulo de Ouro (Ф), que supera em 
alguns centímetros a atual medida vertical 
da obra (o Retângulo √2, de menor dimen-

1 Informação amavelmente cedida pela Exma. Senho-
ra Diretora do Museu da Guarda, Dra. Dulce Helena 
Pires Borges.
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são vertical, não encontra na obra qualquer 
concordância compositiva). Perante uma tal 
constatação, propusemo-nos executar o tra-
çado interno decorrente da divisão harmónica 
do referido Retângulo Ф, do qual assinalamos 
os seguintes resultados: começando pelos ele-
mentos horizontais, começamos por referir a 
evidente segmentação entre o frontão e toda 
a restante estrutura retabular, alinhando 
com a supracitada aresta horizontal do qua-
drado na base deste Retângulo de Ouro (Ф), 
ela mesma a secção áurea superior do marco 
assim considerado. Em baixo, a cabeça do Ar-
canjo encontra-se localizada sobre a secção 
áurea inferior. Ao centro, sobre a mediana 
horizontal do traçado concordam as impostas 
na base do arranque dos arcos das estruturas 
arquitetónicas que ao fundo se encontram re-
presentadas.

Nos elementos verticais começamos por 
salientar o cetro do Arcanjo, com a filactéria 
enrolada contendo a palavra divina alinha-
do exatamente pela secção áurea vertical à 
esquerda (atualmente coincidindo, também, 
com uma das aresta do edifico arquitetónico 
mais acima) — veja-se o início da filactéria 
sobre o cruzamento de duas secções áureas. 
Verifica-se com grande interesse, que ambas 
as personagens se situam sobre as projeções 
verticais dos polos deste marco (assinaladas a 
verde semitransparente na imagem); que am-
bas as figuras participantes do colóquio obe-
decem a diagonais simétricas (ainda que não 
inteiramente assinaladas na imagem); ou que 
a Virgem se encontra localizada sobre a dia-
gonal descendente que parte do vértice supe-
rior esquerdo do marco. 
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Guarda

LOCAL 
Sé da Guarda, 

capela-mor

TIPOLOGIA  
Políptico eucarístico

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

RETÁBULO 
DA ASSUNÇÃO 
DA VIRGEM 
Guarda
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Faia

LOCAL 
Igreja da Imaculada Conceição,

Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Sem sinais de policromia.
O retábulo está organizado em três corpos 

e um único registo. Sem pilastras ou colunas 
laterais, apenas para organização do corpo 
central foram empregues duas pilastras co-
ríntias almofadadas, ornadas de pendurados, 
festões e motivos da Paixão.

O entablamento, tripartido porque acom-
panhando os três corpos, organiza-se de ar-
quitrave de três bandas, friso sem ornamen-
tação, e cornija.

O corpo central é coroado por um frontão 
semicircular de arquivolta almofadada e sem 
ornamentação, em cujo tímpano se inscreve 
a figura de Deus Pai abençoando. Os corpos 
laterais são coroados com volutas em curva 
e contracurva, com um relevo de um queru-
bim destacando-se do “tímpano”. Estas aletas 
unem-se ao corpo central e, assim, o conjunto 
simula um frontão quebrado de composição 
triangular.

Todo o corpo central é ocupado pelo sacrá-
rio, elaborado como templete de planta hexa-
gonal encimado por um lanternim de tambor 
circular em dois registos, com uma cúpula ca-
nopial no topo. Nos ângulos do tempietto usa-
ram-se pilastras coríntias dispostas a quaren-

ta e cinco graus relativamente à face central, 
na qual se rasga uma porta retangular. Sobre 
o entablamento — constituído por arquitrave, 
friso liso com uma pomba do Espírito Santo ao 
centro, e cornija — eleva-se um pequeno fron-
tão formado pelo encontro de duas volutas 
unindo-se numa urna clássica; sobre os ângu-
los existe um pequeno acrotério sob a forma 
de urna. O sacrário está apoiado numa mísula 
de base quadrangular e fuste aparelhado, com 
um tambor inferior circular e o superior he-
xagonal; a arquitrave, no encontro da mísula 
com a base do sacrário, recebe uma decoração 
de enrolamentos de volutas. Nas faces laterais 
da micro-arquitetura estão baixos-relevos 
com elementos da Paixão. Ainda na edícula 
central, nos campos entre o lanternim e as 
pilastras, voltados para o centro, estão dois 
pequenos anjos em prece.

Nos dois corpos laterais, demarcados por 
uma moldura retangular sobre um campo liso, 
estão dois anjos músicos com harpa e guitar-
ra, à esquerda e à direita, respetivamente.

A predela não tem qualquer decoração, à 
exceção dos plintos das pilastras, almofada-
dos e com motivos fitomórficos.

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 
Faia
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DIMENSÕES  
A. 250 x L. 215 cm

MÓDULO
1.162 

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 250 × L. 215 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.162. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1. 

Após aplicados e comparados todos os tra-
çados seguindo a metodologia enunciada, foi 
o traçado decorrente da divisão do marco se-
gundo as suas diagonais que encontrámos um 
corrente conjunto de concordâncias, justifi-
cando a sua utilização deste traçado geomé-
trico como auxiliar prévio da composição.

Começando pelas linhas horizontais, po-
demos ver o topo da cornija do entablamento 
do corpo central praticamente concordando 
com a primeira cesura; mais abaixo, a altu-
ra do sacrário, no alinhamento dos anjos de 
mãos postas em oração; logo depois, embora 

não exista um correto alinhamento da arqui-
trave dos entablamentos dos corpos laterais, 
pode dizer-se alinharem as molduras das res-
petivas edículas; logo depois, o arranque do 
entablamento do sacrário, em alinhamento, 
também, com os anjos músicos nos corpos la-
terais; por fim, a altura da base do retábulo 
sobre a última cesura.

Relativamente aos elementos verticais, as-
sinalamos a marcação do corpo central pelas 
cesuras imediatamente ladeando o eixo ver-
tical da composição; e as duas cesuras mais 
afastadas, servindo de eixo central para orga-
nização dos corpos laterais.

As empenas das volutas sobre os corpos la-
terais acompanham as oblíquas do traçado, o 
mesmo podendo ser dito das figuras dos anjos 
músicos.

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 
Faia
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Exibe sinais de policromia.
O retábulo está organizado como uma edí-

cula única, embora internamente tenham 
sido concebidos espaços individualizados em 
três corpos. Da mesma forma, embora o “cor-
po central” não exiba registos, os corpos la-
terais apresentam uma subdivisão horizontal 
gerando dois espaços internos sobrepostos. 
Contudo, estamos em presença de um con-
tinuum espacial que se orienta para o motivo 
central do retábulo, o sacrário.

Assente sobre uma predela, o retábulo in-
clui um pequeno coroamento sobre cada cor-
po. A ordenação dos espaços é feita por pi-
lastras coríntias almofadadas, lateralmente, 
estas decoradas de pendurados e festões, com 
um pequeno medalhão, ao centro, e uma figu-
rinha segurando uma cartela, em baixo; as pi-
lastras centrais, exibem festões intercalados 
com elementos da Paixão, e um medalhão, ao 
centro, de cada lado.

Ocupando o intercolúnio central, o sacrá-
rio é concebido como um templete de planta 
hexagonal, salientando-se volumetricamente 
a sua metade frontal. Este primeiro piso é so-
brepujado por um lanternim de tambor circu-
lar, no qual se rasgam longas janelas de arco 
de volta perfeita. No topo, sobre uma cúpula 
cónica truncada, está a figura de Cristo Salva-
dor, em alto-relevo, em pose triunfal e hieráti-

ca; num ténue relevo sobre os campos entre a 
figura de Cristo e as pilastras estão ainda dois 
pequenos querubins.

Sustendo a volumetria do sacrário que 
avança para além da restante estrutura, des-
tacadas da predela e criando um interessante 
jogo volumétrico, duas colunas de fuste e ca-
pitel liso, suportam frontalmente a estrutura 
que se ergue a toda a altura da edícula, numa 
composição invulgar e arrojada. A porta do 
sacrário tem por umbrais dois balaustres, com 
um entablamento horizontal sobrepujado por 
um frontão semicircular de arco abatido, sob 
a forma de vieira, ladeado por dois putti. Aci-
ma do entablamento, foi criado um frontão 
semicircular de volta perfeita encimado por 
um pequeno fogaréu, e em cujo tímpano se 
inscreve um pequeno busto — este frontão 
é repetido a cada face da micro-arquitetura, 
intercalados com pequenos acrotérios sob a 
forma de urnas clássicas. Fazendo ainda parte 
do alto-relevo da estrutura do templete, late-
ralmente estão dois anjos [mutilados] de mãos 
postas em adoração.

Nas edículas laterais destacam-se quatro 
anjos músicos [mutilados, também], em pares 
sobrepostos.

Na predela, duas volutas laterais abrem- 
-se da sua base, mais estreita, para a largura 
dos três corpos acima, exercendo sobre toda 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Pinhel

LOCAL 
Museu de Pinhel 

(proveniente da Misericórdia de Pinhel)

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 
Pinhel
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a obra uma curiosa volumetria, diminuindo a 
base de sustentação do retábulo e incutindo-
lhe leveza e elevação. Entre as volutas e as pi-
lastras, estão os relevos dos pilares da Igreja, 
São Pedro e São Paulo, à esquerda e direita, 
respetivamente. Por trás das pilastras, num 
baixo-relevo também, dois anjos “apresen-
tam” a mísula central na base do sacrário que 
se eleva como o pé de um cálice, em cuja face 
frontal se inscreve um pequenino medalhão 
com um busto.

O entablamento apresenta-se simplificado, 
com uma pequena arquitrave de três bandas; 
o friso decorado com pares de querubins vol-
tados sobre a figura do Salvador, ao centro, ou 
com relevos de pendurados ao centro de pares 
de querubins afrontando-se, sobre as edícu-

las laterais; uma moldura com fiadas de cin-
co pérolas intercaladas com fusos; e cornija. 
Por cima do entablamento, coroando o corpo 
central está um pequeno óculo semicircular 
enquadrando a imagem de Deus Pai aben-
çoando; sobre os corpos laterais existem dois 
pequenos frontões quebrados compostos, com 
empenas semicirculares invertidas, a eles so-
brepondo-se um outro frontão mais pequeno, 
em quartela, simulando uma vieira estilizada; 
nos tímpanos destes coroamentos insere-se 
um busto feminino e um masculino, à esquer-
da e direita, respetivamente; entre o óculo e 
os frontões laterais estão dois acrotérios for-
mados por urnas assentes sobre pedestais, 
das quais se salientam frutos.

BIBLIOGRAFIA
DIAS, Pedro, 1977

BORGES, Nelson Correia, 1980
DIAS, Pedro, 2003

GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005
LAMEIRA, Francisco, 2009
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RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 
Pinhel

DIMENSÕES  
A. 265 x L. 235 cm

MÓDULO
1.127 

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 265 × L. 235 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.127. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1. 

Dado a obra se encontrar visivelmente in-
completa, isenta de entablamento e parte do 
frontão, sem que nas presentes condições pu-
desse revelar qualquer traçado previamente 
usado, optámos por uma mais livre aborda-
gem, guiando-nos, entre outros, pelas posi-
ções relativas das pilastras, e a segmentação 
entre registos dos corpos laterais. Começando 
por testar a aplicação de traçados de acordo 
com os vários métodos, quando por elas guiá-
mos as secções áureas verticais de um marco 
[e respetivo traçado interno] que proporcio-

nalmente desenhámos segundo a secção áu-
rea dos lados, o resultado obtido foi bastante 
satisfatório. Embora não sendo mais que uma 
hipótese sugerida, optámos por ainda assim o 
apresentar.

Começamos por referir as quatro secções 
áureas que nos guiaram, com as quais ali-
nhariam o corpo central; a segmentação en-
tre registos nos corpos laterais; e o termo dos 
espaços de representação sob o entablamento. 
Com algum interesse, neste seguimento ve-
mos harmonizarem-se uma série dos atuais 
elementos da composição, assim como outros 
se tornariam evidentes a localização de vários 
elementos pertencentes quer ao entablamen-
to como ao frontão.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Vale de Azares

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Consolação

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Sem sinais de policromia.
Organizado em três corpos e dois registos, 

sendo o central de maior dimensão vertical. 
Sem elementos de suporte nos flancos (colu-
nas, pilastras, ou balaústres), só o corpo cen-
tral está organizado por pilastras coríntias 
almofadadas em ambos os registos, ambas 
decoradas com pendurados, festões e cartelas.

No primeiro registo, a edícula central é 
ocupada pelo sacrário que se salienta volume-
tricamente para além da restante estrutura 
retabular em metade da sua secção vertical. 
Concebido como um tempietto de planta hexa-
gonal, é encimado por um lanternim de dois 
tambores sobrepostos: o primeiro também 
hexagonal, com janelas duplas a cada face; o 
segundo, circular com janelas regularmente 
espaçadas; e rematado no topo por uma cúpu-
la gomada semiesférica. Os ângulos do tem-
pietto são marcados por pilastras coríntias a 
quarenta e cinco graus com a face frontal; o 
entablamento e composto de arquitrave de 
três bandas, friso sem decoração, e cornija; 
por cima deste, ao centro de cada face está 
um pequeno frontão semicircular com enro-
lamentos de volutas laterais e uma vieira no 
tímpano, encimados por um pequeno cogulho. 
Sobre os ângulos, intercalando os frontões, 
estão pequenos acrotérios de cogulhos sobre 
pedestais, dos quais partem, ao encontro do 

lanternim, arcobotantes sob a forma de volu-
tas. Na face frontal do templete abre-se uma 
porta retangular, sobrepujada por um frontão 
triangular em cujo tímpano se inscreve um 
querubim. Ladeando o lanternim, nos campos 
entre as pilastras, estão os baixos-relevos de 
dois querubins voltados para o exterior.

Os dois corpos laterais do retábulo, com os 
campos lisos e demarcados por uma moldu-
ra retangular em baixo-relevo, recebem al-
tos-relevos de dois anjos músicos com harpa e 
guitarra, à esquerda e direita, respetivamen-
te, ambos sobrepujados por cartelas rollwerk.

O entablamento que ordena a divisão para 
o segundo registo é composto de arquitrave de 
três bandas, friso sem ornamentação e cornija. 

No segundo registo, a edícula central rece-
be um alto-relevo de Cristo Crucificado, com a 
cruz assente sobre um monte calvário do qual 
se destacam pedras e ossadas. Os corpos la-
terais são de menor altura, cada um com uma 
edícula única, nas quais estão os baixos-re-
levos de dois anjos em prece, voltados para a 
figura central de Cristo Crucificado.

Na predela, ao centro, uma larga mísula 
cónica truncada, invertida, funciona como 
suporte do sacrário, estando ornada com al-
tos-relevos de enrolamentos de volutas, e de 
folhas de acanto em stiacciato; ao centro, a 
mísula recebe ainda um querubim. Nos cam-
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pos abaixo dos corpos laterais, duas cartelas 
enquadram dois bustos masculinos, um jo-
vem e imberbe, à esquerda, e o outro barbado 
e de mais idade, à direita.

O corpo central não tem frontão, sendo re-
matado por um entablamento de igual orga-
nização ao anteriormente descrito, com dois 
coruchéus piramidais de folhas de acanto nos 
extremos laterais.

Sobre os corpos laterais e acima do enta-
blamento com igual estruturação, em duas 
pedras que rematam lateralmente o retábulo 
à altura do entablamento central — denun-
ciando a sua adequação a um espaço ao qual 
a peça se ajustaria — destacam-se os altos-re-
levos de duas volutas que se afrontam sobre o 
corpo central, ladeadas por dois acrotérios em 
forma de urnas das quais saem folhas e frutos.

Separado desta peça, sobre o arco cruzei-
ro e hoje inserido na estrutura parietal da 
nave da igreja, está um óculo semicircular, 
de arquivolta almofadada com relevos de flo-
rões, ao centro do qual está um alto-relevo de 
Deus Pai abençoando. Lavrado numa pedra 
de idênticas características, e com dimensões 
que se lhe adequariam, poderia mesmo servir 
de frontão ao retábulo.

Neste sentido, importa referir a relativa 
proximidade tipológica e formal com o retá-
bulo do Sacramento da Faia, relativamente 
próximo geograficamente, podendo estabe-
lecer, assim, alguns pontos de contacto entre 
ambos.

BIBLIOGRAFIA
GONÇALVES, António Nogueira, 1991

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 
Vale de Azares

DIMENSÕES  
A. 375 x L. 220 cm

MÓDULO
1.704 

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 375 × L. 220 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.704. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo Composto III, ou de um Retângulo 
Composto IV, ambos com m = 1.707. 

Tal como na metodologia referimos, dada a 

sua aproximação em módulo, começámos por 
executar os traçados resultantes das figuras 
internas de ambos os Retângulos, embora de 
imediato percebêssemos que a organização 
compositiva deste retábulo não encontrava 
qualquer eco na organização e composição 
das figuras internas que os compõem. De 

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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facto, após a sua aplicação se confirmou não 
existirem quaisquer aproximações entre a or-
ganização compositiva do retábulo e os traça-
dos geométricos resultantes.

Depois de aplicados os restantes métodos, 
verificámos ter sido o traçado resultante da 
sequente subdivisão interna do marco segun-
do as suas diagonais aquele que terá sido usa-
do como auxiliar prévio de composição, em-
bora também tenhamos verificado não existir 
uma estrita e regular obediência da composi-
ção à malha geométrica. De modo a simplifi-
car visualmente a imagem, optámos por re-
presentar o mais simplificado traçado prévio, e 
o seu sequente desenvolvimento num traçado 
de maior transparência: começando pelos ele-
mentos verticais, podemos ver o corpo central 
alinhado pelas duas primeiras cesuras mais 
próximas do eixo central; assim como os cor-
pos laterais e as figuras que neles encontra-
mos, alinhados pelo seguinte par de cesuras 
do traçado.

No conjunto dos elementos horizontais 
nem sempre foram seguidas as mais impor-
tantes cesuras do traçado, tendo o artista re-
corrido às projeções horizontais de mais se-
cundários (embora igualmente pertencentes) 
cruzamentos do traçado. Assim, começando 
pelo topo e pelas principais linhas de força 
do traçado, podemos ver o patíbulo da cruz 
alinhada com a primeira cesura horizontal; 
sobre a projeção horizontal do cruzamento 
das diagonais do retângulo superior (resul-
tante da secção horizontal do marco segundo 

o eixo horizontal), vemos concordar a posição 
da cornija do entablamento dos corpos late-
rais; logo mais abaixo, nos corpos laterais, 
vemos a posição média dos braços dos anjos 
em adoração orientados pela segunda cesura 
horizontal; sem que o entablamento que se-
para o primeiro do segundo registo se adeque 
à mediana horizontal do traçado, logo abaixo 
vemos a segmentação horizontal dos corpos 
laterais tenha lugar sobre a quarta cesura ho-
rizontal.

Procedendo a novas subdivisões do traçado 
baseadas no traçado anterior, pode ser visto 
emergir um outro conjunto de concordân-
cias (identificadas a azul claro): a cornija do 
entablamento do corpo central alinhada pela 
projeção horizontal do cruzamento das diago-
nais do retângulo horizontal (decorrente da 
primeira cesura horizontal); as segmentações 
dos corpos do sacrário; e a altura da base do 
retábulo.

Relativamente às figuras dos anjos, pode-
mos vê-los igualmente representados seguindo 
algumas das linhas ortogonais do traçado; as-
sim como os pequenos querubins ladeando o 
último lanternim do sacrário, olhando os anjos 
músicos mais abaixo, segundo as ortogonais 
do traçado; ou ainda outras orientações, tais 
como o pequeno frontão sobre a porta do sa-
crário seguindo a triangulação proporcionada 
pelo cruzamento das diagonais do retângulo 
inferior; ou a inclinação das volutas rematan-
do os corpos laterais (segundo outras linhas de 
que o artista podia igualmente fazer uso).
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Viseu

LOCAL 
Sé de Viseu,

cláustro — Capela do Cristo Morto

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem sinais de policromia.
Adequando-se à curvatura absidal da cape-

la, o retábulo está organizado numa edícula 
única, composto por largas pilastras coríntias 
almofadadas, decoradas com elegantes figu-
ras antropomórficas e fitomórficas segurando 
cartelas com inscrições.

Mais internamente, um par de pilastras co-
ríntias, almofadadas também, de secção mais 
estreita e ornadas de pendurados e festões 
intercalados com motivos da Paixão, estrutu-
ram lateralmente o espaço narrativo. 

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas, friso sem ornamentação do 
qual se salientam seis modilhões, moldura de 
dentículos, e cornija. Por cima deste, está um 
frontão composto, organizado segundo uma 
composição retabular segmentada em vários 
motivos: ao centro abre-se um pequeno tríp-
tico, como se de volantes móveis se tratasse, 
embora cada “volante” tenha, aproximada-
mente, a mesma largura da edícula central. 
Esta última tem a estrutura de um portal, com 
pilastras lisas como pés-direitos, encimada 
por um pequeno frontão de composição trian-
gular gerado pelo encosto de duas volutas. Ao 
centro dessa pequena edícula está a figura de 
uma das Santas Mulheres abrindo o sudário 
que envolverá o corpo de Cristo; em cada um 
dos painéis laterais é descrito um baixo-rele-

vo de um arco assente sobre pilares, lavrado 
em perspetiva. Nos extremos desta composi-
ção seguem-se outros dois nichos dos quais 
se salientam os relevos de dois anjos com mo-
tivos da Paixão — o da esquerda segura uma 
corda, o da direita, a coluna. Intercalados com 
estes elementos estão dois medalhões enqua-
drando querubins, encimados por urnas, das 
quais pendem drapeados interligando todos 
os elemento deste coroamento.

Na edícula está retratado o episódio da La-
mentação, nela vendo-se Maria, sentada fren-
te à cruz, com o corpo morto de Cristo sobre o 
colo; ao lado esquerdo do grupo está Nicode-
mos, amparando Cristo pela cabeça, logo se-
guido por Madalena, mais próxima e com um 
braço por de trás de Maria, amparando-A no 
seu sofrimento; à direita está uma das Santas 
Mulheres, com um pote com os Santos Óleos 
e, finalmente, José de Arimateia trazendo um 
lençol para amortalhar o corpo do Senhor. Ao 
fundo, em baixo-relevo, percebe-se a cidade 
de Jerusalém vista ao longe.

Na predela, estão esculpidas várias inscri-
ções, com três querubins: um ao centro e dois 
nos extremos.

RETÁBULO 
DOS SANTOS 
BRANCOS 
RETÁBULO DA LAMENTAÇÃO

Viseu
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DIMENSÕES  
A. 180 x L. 210 cm

MÓDULO
1.166 

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 180 × L. 210 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.166. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Quadrado, com m = 1.

Depois de aplicados e comparados os vários 
traçados decorrentes dos diferentes métodos 
de divisão interna, verificámos ser o traçado 
decorrente da secção áurea dos lados do marco 
aquele que o artista terá empregue como au-
xiliar prévio da composição.

Começamos por referir os principais ele-
mentos horizontais e verticais da estrutura 
concordando com importantes cruzamentos 
do traçado. Assim, em primeiro lugar assina-
lamos o topo da cornija alinhada pela proje-
ção horizontal do importante cruzamento das 
diagonais do retângulo superior (resultante 
da secção áurea superior do marco); logo mais 
abaixo, a zona de transição entre esta e o fri-
so, sobre o cruzamento das mesmas diagonais 
e de outras duas oblíquas sobre as secções 
áureas verticais; e em baixo, o momento de 
transição entre o topo da base na transição e 
o espaço de representação. Relativamente aos 
elementos verticais assinalamos a duas pi-
lastras que organizam lateralmente o espaço 
de representação, alinhadas pelas projeções 
verticais dos cruzamentos das diagonais dos 
dois retângulos laterais (cruzando com outras 

oblíquas) sobre as secções áureas horizontais.
O coroamento da obra exibe um visível 

desvio de montagem relativamente ao eixo 
vertical de simetria da composição.

Relativamente à organização das perso-
nagens representadas no episódio narrativo, 
verificámos existir uma notável adequação ao 
traçado geométrico, com as quatro persona-
gens que ladeiam a figura central da Virgem 
ordenadas segundo os mesmos pares de oblí-
quas do traçado. Assim, as figuras de Nicode-
mus e de José de Arimateia foram colocadas 
sobre as mesmas projeções verticais resultan-
tes de importantes pontos de cruzamento de 
oblíquas sobre as secções áureas horizontais; 
vendo-se as posturas de ambas as figuras dis-
postas segundo diagonais simétricas unindo 
os vértices inferiores do marco ás interseções 
das secções áureas verticais do mesmo lado 
com a aresta superior do marco (os pontos Ф5 
e Ф6). De forma idêntica, as figuras das duas 
Santas Mulheres encontram-se localizadas 
sobre as secções áureas verticais, e as suas fi-
guras obedecendo à inclinação dos segmentos 
que unem os mesmos vértices inferiores às 
interseções das secções áureas opostas com a 
aresta superior do marco (os mesmos pontos 
Ф5 e Ф6). 

Excetuando o madeiro da cruz, todos os 
restantes elementos se encontram represen-
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tados abaixo da secção áurea superior, tendo 
sido habilmente utilizada uma diagonal des-
cendente do traçado para conduzir a figura de 
Cristo morto: partindo de Ф7 e terminando 
no vértice inferior direito do marco, passando 
pelo ombro direito de Nicodemus e seguindo 
ao longo do seu braço apoiando a cabeça de 
Cristo sobre o cruzamento de duas secções 
áureas, toda esta sucessiva cadência orienta o 
Seu corpo inerte para a terra.

Nesta representação de importante carga 
devocional, foi naturalmente concedido ao 
rosto da Virgem o mais importante foco cên-
trico desta composição. Destacado sobre o 
centro geométrico de toda a obra, o Seu rosto 
beneficia de imediata centricidade, vendo-se 

concomitantemente reforçada por localiza-
ção e orientação dos quatro focos excêntricos 
constituídos sobre as cabeças e os rostos das 
quatro personagens que a acompanham. Es-
tas, dispostas harmoniosamente e em alinha-
mento com importantes momentos do traçado 
geométrico, orientam-se segundo duas diago-
nais convergindo sobre o rosto da consterna-
da mãe; os seus olhares, e a posição dos braços 
e das mãos de algumas dessas personagens, 
acentuam vigorosamente esta direção. O ros-
to [e o corpo mortificado] de Cristo colhe, por 
fim, a atenção do espectador, mas já de forma 
secundarizada e por mediação de um primor-
dial foco de atenção objetivamente congrega-
do sobre o rosto de Sua mãe.
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Polícromo.
Retábulo de três corpos, com dois registos 

apenas nos corpos laterais.
No primeiro registo pilastras coríntias al-

mofadadas e decoradas organizam os espa-
ços de representação e, em alinhamento com 
estas, balaústres no segundo registo. As pri-
meiras estão decoradas com pendurados de 
festões e cartelas, nos extremos, e ao centro 
incluindo, também, um querubim; os balaús-
tres compõem-se de apenas um fuste bulbo-
so decorado no terço inferior com folhas de 
acanto.

Na segmentação entre registos o entabla-
mento compõe-se de arquitrave de duas ban-
das; friso sem decoração e com um querubim 
ao centro de cada um dos corpos laterais, e 
arquitrave de várias molduras. Ao centro, no 
corpo central, o entablamento é interrompido 
dando lugar à elevação do sacrário.

No topo da máquina retabular o entabla-
mento é de igual composição mas sem qual-
quer relevo no friso, criando dois ressaltos so-
bre os dois balaústres centrais.

O frontão é semicircular, de arquivolta 
almofadada e decorada com três querubins, 
com um alto-relevo da cabeça de Deus Pai no 
tímpano. Sobre os corpos laterais estão dois 
pequenos frontões triangulares, curvilíneos 
e quebrados, com enrolamentos fitomórficos.

A predela salienta-se sob os corpos late-
rais e aí relevando-se uma cartela a cada lado; 
assim, torna-se reentrante o corpo central, 
embora nele se destacando a mísula saliente 
suportando o sacrário.

Ocupando ambas as dimensões do corpo 
central destaca-se volumetricamente o sa-
crário concebido como um templete de plani-
metria circular, encimado por um lanternim 
de dois tambores. Duas pilastras coríntias 
subdividem o primeiro piso em três áreas de 
dimensão aproximada, encimadas por um en-
tablamento constituído por arquitrave, friso 
sem decoração e cornija. Por cima deste, em 
alinhamento com as pilastras, estão acroté-
rios sob a forma de urnas transbordantes de 
frutos assentes sobre plintos. Ao centro, sobre 
a face frontal, está um pequeno frontão sob 
a forma de um nicho com um busto de Deus 
Pai, e sobre as faces laterais estão frontões 
sob a forma de cartelas elípticas — de todos 
se apartam volutas unindo-se aos acrotérios. 
Este primeiro piso é encimado por uma cúpu-
la semiesférica, ao centro da qual se ergue o 
primeiro tambor: arcobotantes sob a forma de 
volutas nascem dos acrotérios encostando-se 
às pilastras que estruturam o lanternim, in-
tercalando pequenas janelas que se rasgam 
a toda a volta e estas sobrepujadas por pe-
quenos óculos (retangulares ao centro e cir-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Pampilhosa da Serra

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Pranto,

Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Pampilhosa da Serra
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culares lateralmente). Entre o lanternim e as 
pilastras na organização do corpo central do 
retábulo, rasgam-se duas janelas de maior di-
mensão que as do lanternim, porquanto se es-
tendam praticamente até ao entablamento e 
não sejam sobrepujadas por óculos. No rema-
te superior do lanternim está um entablamen-
to constituído por arquitrave, com as pilastras 
a avançarem sobre o espaço do friso, e cornija 
criada em continuidade com a arquitrave do 
entablamento existente na segmentação dos 
dois corpos laterais do retábulo. Circundan-
do a pequena cúpula semiesférica que encima 
o lanternim, por cima de cada janela estão 
pequenos frontões gerados por enrolamento 

simétrico de uma voluta, estes intercalando 
pequenos acrotérios. Sobrepujando a cúpu-
la e ocupando já o segundo registo, ergue-se 
um novo lanternim mais pequeno, de idêntica 
tipologia, encimado por uma urna e ladeado 
por dois querubins em prece.

No primeiro registo dos corpos laterais ca-
vam-se dois nichos em arco de volta perfeita, 
com altos-relevos das imagens de Santa Ca-
tarina e Santa Luzia, à esquerda e à direita 
respetivamente. No registo superior está um 
anjo músico a cada lado, entoando uma gui-
tarra e uma harpa, à esquerda e à direita, pela 
mesma ordem.

DIMENSÕES  
A. 270 x L. 210 cm

MÓDULO
1.272

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 270 × L. 210 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.272. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 

verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo √Ф. Importa referir ser este 
um dos poucos casos em que foi empregue um 
retângulo dinâmico como marco da obra, e uti-
lizado como traçado regulador a sua inerente 
divisão harmónica.

Depois de executado o traçado sobre a foto-

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Pampilhosa da Serra
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grafia frontal do retábulo, logo nos deparámos 
com o entablamento que opera a separação 
entre os registos alinhado pela secção áurea 
superior do traçado; e que a largura do sacrá-
rio (e não o corpo central, como é mais ha-
bitual) havia sido alinhada pelas duas secções 
áureas verticais. As pilastras e balaústres que 
organizam o corpo central encontram-se es-
tritamente alinhados pelas projeções verticais 
dos cruzamentos das diagonais dos retângu-
los resultantes da divisão do marco pelas sec-
ções áureas verticais; e os mesmos elementos 
de suporte, nos flancos, encontrando a respe-
tiva justificação em projeções verticais resul-
tantes de cruzamentos de oblíquas do sequen-
te desenvolvimento do traçado geométrico.

Continuando a observação do conjunto, 
verificámos que o entablamento, no topo da 
obra, seguia duas projeções horizontais resul-
tantes de cruzamentos de importantes linhas 
de força do traçado: no arranque sobre os ca-
pitéis, concordando com a projeção resultante 
dos cruzamentos (colineares) das diagonais do 
recíproco superior com as secções áureas ver-
ticais (e com outras duas oblíquas do sequente 
desenvolvimento do traçado); e o cimácio da 
cornija, alinha por uma outra projeção hori-
zontal.

Ao centro da obra, assinalamos os astrá-
galos dos capitéis das pilastras em alinha-
mento com a mediana horizontal do traçado 
(e podendo mesmo ser referidos o arranque 
da arquitrave sobre os ábacos dos capitéis; 
ou a articulação entre a arquitrave e o friso, 
concordando com projeções horizontais re-
sultantes de cruzamentos de várias linhas do 
traçado). Por fim, em baixo, a altura da base 
do retábulo concorda com a uma projeção ho-
rizontal resultante de um conjunto de quatro 
cruzamentos (colineares) de várias diagonais 
do traçado com outras oblíquas resultantes do 
seu sequente desenvolvimento.

Relativamente às representações figura-
tivas, assinalamos as figuras das santas cuja 
altura foi idealizada em função da mediana 
horizontal do marco; a sua localização cen-
trada pelas mesmas projeções verticais dos 
importantes cruzamentos das diagonais dos 
retângulos verticais resultantes da divisão do 
marco pelas secções áureas verticais; a trian-
gulação a que ambas as figuras obedecem, 
sob as mesmas diagonais; e a localização das 
suas mãos segurando os respetivos atributos, 
exatamente no cruzamento dessas mesmas li-
nhas com a secção áurea horizontal inferior. 
No topo, e seguindo o alinhamento da mes-
ma projeção vertical destas figuras, as figuras 
dos anjos músicos, nas suas posturas, gestos e 
instrumentos que seguram, seguem adequa-
damente as linhas do traçado.

No sacrário verifica-se um grande conjun-
to de concordâncias dos vários elementos ao 
traçado regulador: o pináculo no coroamen-
to do lanternim superior concordante com o 
importante cruzamento das diagonais do re-
cíproco superior; a largura desse tambor e a 
adequação dos pequenos anjos lateralmente 
em adoração; a separação deste para o regis-
to intermédio; embora o cimácio do primeiro 
registo não alinhe exatamente sobre a sec-
ção áurea inferior, devemos considerar que 
terá sido esse o propósito no processo da sua 
idealização; sendo ainda possível assistir-se a 
uma rigorosa adequação dos dois anjos que la-
deiam a porta do sacrário; a largura desta úl-
tima entre as pequeninas pilastras; o pequeno 
frontão que a encima e a adequação da curva-
tura do arco; ou o centro do relevo do pelicano 
alimentando os filhos no ninho, exatamente 
alinhado pelo cruzamento das diagonais do 
recíproco inferior.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aveiro

LOCAL 
Sé de Aveiro,

na galilé sob o coro

TIPOLOGIA  
Edicular

BIBLIOGRAFIA
GONÇALVES, António Nogueira, 1959

GASPAR, João Gonçalves, 1979

Polícromo, e misto de escultura e pintura.
O retábulo é estruturado por pilastras co-

ríntias almofadadas, ornadas de pendurados 
com festões, mascarões e cartelas, e enqua-
drando uma edícula única. Contudo, interna-
mente, o espaço de representação é subdivido 
em três espaços distintos, delimitados por ba-
laústres anelados de fuste liso.

O entablamento compõe-se de arquitra-
ve, friso sem ornamentação, e cornija. O co-
roamento do retábulo é peculiar, organizado 
num frontão em quartela, dividido em três 
áreas por duas pequenas pilastras almofada-
das e decoradas, que estão no mesmo alinha-
mento dos balaústres. Neste intercolúnio está 
um alto-relevo com a figura de Deus Pai aben-
çoando, sob um opulento dossel cuja cúpula é 
um lanternim de tambor, de planta circular, 
composto de dois registos com janelas, sobre-
pujado por uma cúpula de calote semiesféri-
ca. Deste lanternim caem duas abas que são 

apartadas por dois anjos. Nos extremos do 
entablamento, no mesmo alinhamento das 
pilastras estruturais do retábulo, levantam-
se dois acrotérios com urnas assentes sobre 
plintos, das quais se salientam frutos. Duas 
volutas partem dos acrotérios em direção à 
composição central, conferindo ao conjunto 
uma composição triangular. 

A predela é decorada com enrolamentos 
antropomórficos e fitomórficos segurando 
uma cartela ao centro. Lateralmente, nos pe-
destais almofadados das pilastras estão ou-
tras cartelas de menor dimensão.

A edícula encerra, ao centro, uma pintura 
sobre tábua da Senhora da Misericórdia segu-
rando o Menino ao colo, com o manto apar-
tado por dois anjos, sob o qual se abrigam 
figuras do clero e da nobreza; nos espaços la-
terais, representam-se, também pintadas, as 
imagens de quatro santos e quatro santas, à 
esquerda e direita respetivamente.

RETÁBULO 
DA MISERICÓRDIA
Aveiro

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA





82

RETÁBULO 
DA MISERICÓRDIA
Aveiro

DIMENSÕES  
A. 385 x L. 295 cm

MÓDULO
1.305

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 385 × L. 295 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.305. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto II, com m = 1.309.

Após termos executado todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, a comparação entre os vários tra-
çados sugeriu-nos ter sido o método decor-
rente da secção áurea dos lados aquele que terá 
sido empregue como auxiliar prévio de com-
posição.

Mesmo sendo um retábulo misto de escul-
tura e pintura propusemo-nos a analisá-lo.

Ainda que não tenha sido atribuído par-
ticular relevo às mais importantes linhas de 
força do traçado [as suas secções áureas] para 
disposição dos diversos elementos tectónicos, 
com interesse se verifica que se lhe reservou 
um diferente desempenho na organização das 
imagens de devoção, e que a global disposição 
organização compositiva se lhe adequa com 
alguma exatidão.

Começando por referir os elementos estru-
turais, o cimácio da cornija do entablamento 
alinha com a projeção horizontal dos polos do 
retângulo. No coroamento da estrutura, o ter-
mo da representação figurativa do frontão sob 
o dossel, concorda com a projeção horizontal 
de um par de cruzamentos colineares do tra-
çado; assim como em baixo, também a altura 
da base.

Verticalmente, foram igualmente escolhi-
das as projeções dos polos do retângulo, aqui 

para determinar a prumada das colunas que 
organizam a divisão entre registos. Mais la-
teralmente, o vão gerado pelas pilastras dos 
flancos encontra corroborada justificação no 
traçado; assim como o eixo central de ambos 
os corpos laterais nas projeções verticais dos 
importantes cruzamentos dos dois retângu-
los resultantes da divisão do marco pelas suas 
secções áureas verticais.

Sobre o centro geométrico da obra está a fi-
gura da Senhora do Manto; o topo do seu man-
to aberto alinha pela mediana horizontal do 
marco (sobre a qual pode ser vista a segmen-
tação entre as duas representações superiores 
em ambos os corpos laterais); os locais onde 
os anjos o seguram, exatamente sobre os pon-
tos onde esta linha interseta ambas as secções 
áureas verticais; e sobre estas últimas, em 
baixo, as duas principais figuras do clero e da 
nobreza abrigadas sobre o seu manto. Os pés 
da Virgem, sobre o crescente lunar, situam-se 
sobre o importante cruzamento das diagonais 
do retângulo inferior resultante da divisão do 
marco pela secção áurea inferior; ponto ho-
mólogo daquele em que encontramos a figura 
de Deus Pai abençoando, no coroamento da 
estrutura. As cabeças dos anjos que apartam 
as abas do dossel que cobre esta figura, en-
contram-se, também, sobre um cruzamento 
de duas linhas com as secções áureas verti-
cais; a inclinação das abas segue duas linhas 
do traçado; assim como a figura de Deus Pai, 
ou a da Senhora do Manto ao centro da com-
posição.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aveiro

LOCAL 
Sé de Aveiro,

Capela da Visitação

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em dois registos, 

com uma edícula única no primeiro, e três no 
segundo. Organizando o espaço de represen-
tação do primeiro registo, e servindo de su-
porte ao entablamento que opera a divisão 
para o segundo registo, estão duplas colunas 
coríntias a cada lado, de fuste liso com uma 
sóbria decoração de pendurados. No interco-
lúnio é-nos descrito o episódio da Visitação, 
com as figuras centrais de Maria e Isabel. De 
ambos os lados estão mais quatro figuras, 
todas em alto-relevo também, das quais, a 
masculina deverá ser Zacarias. As restantes 
três são mulheres, entre elas, talvez Cleófas 
e Salomé. À esquerda, perto de Zacarias, uma 
das mulheres surge de uma abertura de um 
edifício; no grupo da direita, a primeira segu-
ra um báculo, e a segunda um livro. A cena 
insere-se num cenário arquitetónico em baixo-
-relevo, cujo traçado em perspetiva favorece 
o alargamento do espaço de representação e 
da narrativa. Contudo, ao centro, e algo de-
sajustadas do enquadramento arquitetónico, 
duas pilastras de fuste liso demarcam sime-
tricamente três áreas, enfatizando o grupo de 
Maria e Isabel.

O entablamento que estabelece a separação 
entre registos é composto por uma arquitrave 
de apenas duas bandas; o friso, com um queru-

bim destacando-se ao centro, outros dois sob 
as pilastras do registo superior, e uma cartela 
sobre cada para de colunas, nos extremos; a 
moldura de dentículos; e cornija.

O segundo registo sofre uma diminuição 
na largura relativamente ao registo inferior, 
embora tentando manter a mesma organiza-
ção do registo inferior: as pilastras laterais 
situam-se no alinhamento das colunas mais 
interiores do primeiro registo; assim como as 
pilastras que marcam o corpo central deste 
segundo registo estão no alinhamento das pi-
lastras que delimitam o grupo de Maria e Isa-
bel. Na edícula central deste segundo registo, 
sem ocupar inteiramente todo o intercolúnio 
em ambas as dimensões, abre-se um nicho 
de arco abatido embutido na parede à qual a 
peça está adossada, enquadrando-se aí uma 
imagem da Virgem com o Menino ao colo. 
Nos intercolúnios das edículas laterais abrem-
se duas conchas lavradas de vieiras, embora 
sem elementos de suporte evidentes mas li-
geiramente convexas, estabelecendo-se como 
nichos de arco de volta perfeita aos quais se 
sobrepõem cartelas retangulares; no da es-
querda está uma imagem de São João Baptis-
ta e, no da direita de São João Evangelista. Já 
fora dos espaços ediculares e na continuida-
de do entablamento sobre o registo inferior, 
tal como se de acrotérios se tratasse estão o 

RETÁBULO 
DA VISITAÇÃO
Aveiro
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cordeiro de São João Baptista, à esquerda, e a 
águia de São João Evangelista, à direita. Sobre 
o corpo central o entablamento é mais ele-
vado e assente no extremo dos entablamen-
tos dos corpos laterais: organizados de forma 
idêntica, compõem-se de arquitrave, friso sem 
ornamentos, e cornija; no central, destaca-se 
uma cartela com a data. Com esta disposição 
gerou-se um frontão triangular tripartido, por 
articulação entre o frontão quebrado coroan-
do a edícula central, de maiores dimensões, e 
os frontões em quartela dos corpos laterais.

A predela é muito sóbria, recebendo apenas 
uma cartela com enrolamentos, laçarias e um 
querubim, ao centro, e outras duas cartelas 
lateralmente.

BIBLIOGRAFIA
GONÇALVES, António Nogueira, 1959

GASPAR, João Gonçalves, 1979
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RETÁBULO 
DA VISITAÇÃO
Aveiro

DIMENSÕES  
A. 470 x L. 300 cm

MÓDULO
1.566

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 470 × L. 300 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.566. Por aproximação, 
por defeito, podemos considerar tratar-se de 
um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5; por aproximação por ex-
cesso, podemos considerar tratar-se de um 
Retângulo Composto VI, com m = 1.577.

 Após executados os traçados internos de 
ambos os Retângulos, verificámos que com 
nenhum deles se estabelecia um número de 
concordâncias que pudesse justificar a sua 
utilização. Assim, continuámos com a aplica-
ção dos restantes traçados referidos na meto-
dologia, tendo sido com o traçado da secção 
áurea dos lados do marco que encontrámos um 
justificado número de concordâncias que pas-
samos a identificar: embora ambas as secções 
áureas horizontais não encontrem repercus-
são direta a nível compositivo, vemos o corpo 
central do retábulo organizado pelas secções 
áureas verticais do traçado geométrico: no 
registo superior, pelas duas pilastras indivi-
dualizando a área reservada ao nicho de Ma-
ria in Sole; e no registo inferior — que embora 
sendo um continuum espacial de represen-
tação, se encontra subdividido em três áreas 
distintas pelos elementos arquitetónicos em 

segundo plano — individualizando o espaço 
reservado às figuras centrais da Virgem e de 
Santa Isabel.

Sobre a mediana horizontal do marco en-
contramos alinhado o entablamento que ope-
ra a separação entre os registos; tendo sido 
empregues as projeções verticais dos impor-
tantes cruzamentos de diagonais, a um e a 
outro lado do traçado, para limitar os espaços 
de representação em ambos os registos.

Nesta composição foi concedido especial 
relevo aos polos deste traçado e às respetivas 
projeções horizontais e verticais (a verde na 
imagem), todos criteriosamente empregues 
para localização e articulação dos oragos, fi-
guras de devoção e personagens aqui inter-
venientes, unindo e interligando os santos do 
registo superior com as personagens do epi-
sódio narrativo.

Em baixo, as secções áureas verticais con-
cedem um espaço privilegiado à representa-
ção central deste retábulo, na qual podem ser 
vistas ambas as figuras seguindo a triangula-
ção gerada a partir do centro geométrico da 
composição; o braço dobrado de Isabel, tocan-
do o ventre de Maria, seguindo as oblíquas do 
diretamente sobre a projeção horizontal dos 
polos inferiores.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aveiro

LOCAL 
Sé de Aveiro,

na galilé sob o coro

TIPOLOGIA  
Túmulo

Polícromo.
O túmulo organiza-se num arcossólio em-

butido, estruturado por pilastras decoradas de 
pendurados com festões e motivos da paixão, 
assentes sobre pedestais decorados de pendu-
rados e cartelas; no topo, recebe apenas um 
lintel liso sem qualquer decoração.

No intercolúnio abre-se um arco de vol-
ta perfeita assente sobre colunas dóricas de 
fuste liso, assente sobre uma laje no topo do 
ataúde. Sobre este, em vulto perfeito, está 
uma urna com uma inscrição na face fron-
tal. Nas cantoneiras percebe-se a existência 

TÚMULO 
DE D. CATARINA 
DE ATAÍDE
Aveiro
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de tondos com os bustos muito mutilados. Na 
parede fundeira, no tímpano, dois anjos se-
guram uma coroa de festões, frutos e folha-
gens, enquadrando o escudo heráldico. Por 
baixo deste, em baixo-relevo, estão lavrados 
em perspetiva três arcos de volta perfeita, 
com dois pequenos óculos nas cantoneiras 
entre o central e os laterais. Nos tímpanos dos 
arcos laterais lavraram-se duas pequenas ja-
nelas com as portadas entreabertas, com um 
frontão semicircular lavrado com uma vieira, 
e dois acrotérios.
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TÚMULO 
DE D. CATARINA 
DE ATAÍDE
Aveiro

DIMENSÕES  
A. 330 x L. 245 cm

MÓDULO
1.346

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 330 × L. 245 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.346. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto V, com m = 1.354.

Após executados todos os traçados refe-
ridos na metodologia, foi com o traçado da 
secção áurea dos lados que encontrámos um 
justificado número de concordâncias que pas-
samos a identificar: o arranque do arco sobre 
as impostas e o topo da face frontal da urna 
(sob a tampa), alinham com ambas as secções 
áureas horizontais, respetivamente. Pouco 
mais abaixo, a base do lóculo do arcossólio 
alinha com a projeção horizontal decorrente 

dos cruzamentos das diagonais do retângulo 
inferior (pela secção áurea inferior do marco) 
com ambas as secções áureas verticais. 

Verticalmente, a coroa de louros em que se 
inscreve o escudo de armas de D. Catarina, 
na parede fundeira do arcossólio, encontra-se 
delimitado lateralmente pelas duas secções 
áureas verticais. Nos flancos, a largura do 
vão do arco alinha com as projeções verticais 
dos cruzamentos das diagonais dos retângu-
los laterais. Mais lateralmente, também o vão 
gerado pelas pilastras do emolduramento, en-
contram justificação em projeções verticais de 
cruzamentos de oblíquas do traçado.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aveiro

LOCAL 
Capela de São Bartolomeu

(popularmente, Capela do Mafarrico)

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
Retábulo de três corpos e de registo único, 

estruturado e com os espaços de representa-
ção organizados verticalmente por pilastras 
coríntias almofadadas, ornadas de pendura-
dos com festões. O corpo central salienta-se 
ligeiramente para a frente da restante estru-
tura retabular.

No topo, o retábulo é encimado por enta-
blamento composto de arquitrave de três ban-
das, friso sem decoração com uma cartela ao 
centro, e cornija. Por cima do entablamento 
ergue-se um frontão de volutas, enquadran-
do, ao centro, uma cartela da qual se salienta 
uma esfera armilar.

Nos intercolúnios abrem-se três nichos 
com arcos de volta perfeita, o central ocu-

RETÁBULO 
DA VIRGEM
Aveiro

pando toda a altura da edícula, e os laterais 
apenas a dois terços da altura do central, com 
as conchas dos nichos lavradas de vieiras No 
nicho central acolhe-se a imagem da Virgem 
Maria, de mãos postas e a cabeça coberta por 
um véu e uma tiara descrevendo uma auréola; 
os nichos laterais recebem as imagens de São 
João Baptista à esquerda, e um curioso “São 
Bartolomeu” numa mão segurando um tri-
dente e, com a outra, segurando uma corrente 
com a qual imobiliza o demónio.

Uma ostensiva decoração de flores sobre o 
altar impossibilitou-nos verificar a existência 
de predela.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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Sem que nos tenha sido possível efetuar 
uma tomada fotográfica frontal sem dis-
torção perspética, não faremos a respetiva 
análise geométrica.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Arrifana (Santa Maria da Feira)

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção,

na sacristia

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Sem vestígios de policromia.
Retábulo muito mutilado, trasladado para 

este local em meados do século passado, ade-
quado a um espaço sem a necessária dimen-
são vertical. Evidencia a falta de elementos 
estruturais.

O retábulo é estruturado lateralmente por 
pilastras coríntias almofadadas, decoradas de 
pendurados com festões e cartelas, assentes 
em pedestais almofadados com mascarões, já 
à altura da predela. O entablamento e frontão 
perderam-se.

O corpo central é organizado por pilastras 
coríntias almofadadas, decoradas com ele-
mentos da Paixão, enquadrando o sacrário que 
se apresenta sob a forma de um templete de 
planta hexagonal, com um lanternim de tam-
bor encimado por uma cúpula — hoje muito 
mutilado, não apresenta elementos suficientes 
para uma conclusiva descrição. Sobre as pilas-
tras, como que criando um segundo registo, 
estão duas colunas coríntias, estriadas a dois 
terços, assentes sobre mísulas com querubins, 
enquadrando um alto-relevo do Salvador de 
pé sobre a cúpula do sacrário, ladeado por dois 
querubins. Por trás, em baixo-relevo e sem 
qualquer profundidade, está lavrado um nicho 
com um arco de volta perfeita.

Nos corpos laterais, à altura do sacrário, 
estão as imagens — embora muito mutiladas, 
ainda identificáveis pelos seus atributos — de 
São João Baptista e de São João Evangelista, 
à esquerda e à direita, respetivamente. Sobre 
estes, um entablamento gera outros espaços 
de representação — embora não consentâ-
neos com a estruturação estabelecida no cor-
po central — nos quais estão dois altos-re-
levos de anjos em prece. Ainda no interior 
destes espaços, ao centro e mais próximas das 
colunas que demarcam o corpo central, dois 
baixos-relevos descrevem — talvez — duas pi- 
lastras decoradas com motivos da Paixão.
No topo, sobre os capitéis das pilastras e colu-
nas, assenta diretamente um friso, assimetri-
camente decorado com motivos ora geométri-
cos, ora com florões.

Na predela, ao centro, salienta-se uma mí-
sula de suporte ao sacrário, ladeada por pe-
destais almofadados ornados de pendurados 
sob as pilastras que demarcam o corpo cen-
tral; sob os corpos laterais, estão dois relevos 
de São Pedro e São Paulo, à esquerda e à direi-
ta, respetivamente.

RETÁBULO DO 
SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Arrifana
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Dadas as suas atuais caraterísticas, pelos 
motivos referidos, não efetuámos a análise 
geométrica desta obra
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Besteiros, Travanca (Oliveira de Azeméis)

LOCAL 
Capela do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos, 

com registo único mas com o corpo central 
elevando-se acima dos laterais, com frontão 
semicircular e predela.

A organização dos espaços de representa-
ção foi conseguida pela utilização de pilastras 
coríntias, decoradas de pendurados com enro-
lamentos fitomórficos e cartelas, embora dois 
balaústres anelados com os fustes decorados 
de pendurados reforcem a marcação do corpo 
central.

Com uma tipologia pouco habitual, o en-
tablamento compõe-se de arquitrave de três 
bandas, friso decorado com enrolamentos de 
elementos zoomórficos e fitomórficos e uma 
cartela, recuando na área do corpo central. 
Sobre este, mais elevado do que os corpos la-
terais, está um frontão semicircular em arco 
de volta perfeita com várias arquivoltas em re-
cuo e uma vieira lavrada na concha. É notória 
a ausência, por mutilação, de espessos enro-
lamentos de volutas adossados ao extradorso 
que se articulariam com os vários elementos 
sobrepujando os corpos laterais. Sobre estes, 
lateralmente ao semicírculo central, dois pe-
quenos frontões segmentares em quartela 
[também com óbvias mutilações] enquadram 

dois pequenos anjos em baixo-relevo. Nos ex-
tremos da arquitrave estão ainda dois peque-
nos acrotérios.

Conferindo dinâmica visual ao retábulo, e 
destacando a sua figura central, a edícula cen-
tral terá sido elevada, também, de forma a re-
ceber um sacrário que aí terá existido, ao nível 
da predela, mas de maior dimensão vertical. 
Para o efeito, criou-se aí um nicho com um 
arco de volta perfeita, ladeado por dois anjos, 
em alto-relevo, agitando turíbulos. A arqui-
volta do arco é marcada com um relevo radial 
flamejante, atrás do qual, nas cantoneiras, 
sobressaem dois querubins. Só acima deste se 
eleva, então, a edícula central, mais acima das 
laterais, estas imediatamente sobre a predela.

A edícula central recebe a imagem de Cristo 
Redentor, coberto por um manto e segurando 
o estandarte. Nas duas edículas laterais estão 
as imagens de Santo Agostinho — seguran-
do uma pequena igreja, enquanto “cidade de 
Deus”, e São Jerónimo, com o chapéu cardi-
nalício, apontando o livro aberto nas mãos, e 
com um leão aos pés.

Na predela, sob os corpos laterais, estão 
dois baixos-relevos de São Pedro e São João 
Evangelista, à esquerda e à direita, respetiva-
mente.

RETÁBULO 
DO SALVADOR
Besteiros
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O sacrário original foi substituído, figuran-
do no seu lugar um outro, mais rude e de mãos 
secundárias. Consiste num bloco semiesférico 
ao qual foi cortada uma calote em baixo e uma 
outra frontal, abrindo-se aí uma porta. Sobre 
este elemento está uma imagem da Santíssima 
Trindade, com Deus Pai sentado num trono, 
segurando à Sua frente a cruz com Cristo Cru-
cificado; no topo da cruz está poisada a pom-
ba do Espírito Santo. Talvez concebido propo-
sitadamente para este lugar, o conjunto não 
se adequa harmonicamente às dimensões do 
nicho original que se abre na estrutura.
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DIMENSÕES  
A. 275 x L. 240 cm

MÓDULO
1.145

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 275 × L. 240 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.145. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Quadrado, com m = 1.

Depois de aplicados e comparados os vá-
rios traçados decorrentes dos diferentes mé-
todos de divisão interna, verificámos ter sido 
o traçado geométrico decorrente subdivisão 
interna do marco a partir do traçado das suas 
diagonais, aquele que o artista terá empregue 
como auxiliar prévio da composição.

Começando por assinalar os elementos 
horizontais, referimos o topo da cornija do 
entablamento, alinhada segundo a projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais do 
retângulo horizontal superior resultante da 
segmentação do marco segundo a sua media-
na horizontal. Logo mais abaixo, vemos o topo 
da arquitrave igualmente alinhada segundo 
a projeção horizontal de importantes cruza-
mentos de diagonais e oblíquas do traçado. 
Em localização simétrica a esta (relativamente 
à mediana horizontal do marco), encontramos 
a segmentação do corpo central, separando a 

área ocupada pelo sacrário original (entretan-
to substituído) e o começo do nicho do Sal-
vador. Seguidamente, assinalamos o arranque 
dos nichos laterais (com os quais concordaria 
algum importante elemento do sacrário ori-
ginal), alinhados pela projeção horizontal do 
cruzamento das diagonais do retângulo ho-
rizontal inferior (simétrica à primeira acima 
citada), resultante da segmentação do marco 
segundo a sua mediana horizontal.

No conjunto dos elementos verticais assi-
nalamos a largura do vão do nicho do Salva-
dor; a delimitação do corpo central; e o eixo 
central dos nichos laterais e das respetivas 
imagens, todos em estrito alinhamento com 
as projeções verticais de alguns destes cruza-
mentos das mais importantes linhas de força 
(diagonais) do traçado. 

Optámos por tornar visualmente mais diá-
fano e subtil o traçado decorrente deste pri-
meiro (de forma a simplificar visualmente a 
imagem), assinalando a azul claro outras con-
cordâncias dos elementos compositivo que 
com ele alinham.

RETÁBULO 
DO SALVADOR
Besteiros
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Pinheiro da Bemposta (Oliveira de Azeméis)

LOCAL
Capela de Nossa Senhora da Ribeira,

altar-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos e 

dois registos, com predela e entablamento ho-
rizontal [sem frontão]. O corpo central avan-
ça ligeiramente na direção do observador, 
destacando-se volumetricamente da restante 
estrutura retabular. A estruturação e organi-
zação dos espaços ediculares e feito por pilas-
tras coríntias decoradas com pendurados de 
festões, cartelas e querubins.

O entablamento que estabelece a divisão 
entre registos é composto por arquitrave de 
três bandas, friso decorado com querubins 
e enrolamentos de volutas, uma moldura de 
dentículos, e cornija. O entablamento superior 
obedece à mesma estrita disposição, exibindo 
no friso os mesmos motivos, embora com um 
relevo mais acentuado e cumprindo uma dife-
rente composição.

Na edícula central do primeiro registo des-
creve-se o episódio da Visitação, com as figu-
ras de Maria e a sua prima Isabel, em alto-rele-
vo, enquadradas num ambiente arquitetónico, 
por trás, concebido em baixo-relevo, aonde o 
artista organizou a composição para que os 
arcos do edifício atrás descrito se estabele-
cessem como nichos das figuras em primeiro 
plano. Aí, sobre os arcos perspetivados, lavra-
ram-se duas janelas sob arcos de asa de pa-
deiro (ou policêntricos), com uma outra mais 
pequena e sem arco, ao centro, sobrepujada 
por um óculo. No segundo registo, no inter-

RETÁBULO 
DA VISITAÇÃO
Pinheiro da Bemposta

colúnio da edícula central concebeu-se um ni-
cho também de arco de asa de padeiro assente 
sobre impostas e com pés-direitos de pilastras 
almofadadas. A ornamentação da arquivolta é 
de enrolamentos fitomórficos com uma mísula 
na chave, com uma vieira na concha, e de pen-
durados, festões e mascarões, nas pilastras. O 
nicho recebe a imagem da Virgem Maria com 
o Menino ao colo, em vulto perfeito.

Nos corpos laterais de ambos os registos 
abrem-se quatro nichos com arcos de volta 
perfeita, apenas com vieiras lavradas nas con-
chas, acolhendo as figuras em vulto perfeito 
de quatro santos dominicanos, certamente de 
invocação do bispo: no topo, à esquerda, com 
o cão e o livro das escrituras, São Domingos 
de Gusmão; no lado oposto, São Gonçalo de 
Amarante; por baixo deste, São Pedro de Ve-
rona, mártir; e, por fim, à esquerda, o funda-
dor da Ordem dos Pregadores, São Domingos.

Na predela, ao centro, sob o corpo central, 
estão baixos-relevos de duas figuras antropo-
mórficas com enrolamentos vegetalistas que 
seguram, ao centro uma cartela com enrola-
mentos rollwerk; sob os corpos laterais eviden-
ciam-se dois grandes florões e, nos extremos 
laterais, dois pendurados com querubins e fes-
tões.
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DIMENSÕES  
A. 330 x L. 230 cm

MÓDULO
1.434

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 330 × L. 230 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com módulo m = 1.434. Por aproximação, por 
defeito, podemos considerar tratar-se de um 
Retângulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.424.

Tendo sido aplicados todos os métodos re-
feridos na metodologia, com nenhum foi pos-
sível estabelecer qualquer relação que pudesse 
justificar a sua utilização como traçado auxi-
liar prévio da composição.

Optámos, ainda, por redimensionar vários 
traçados, deste modo procurando verificar a 
possível existência de qualquer outro elemen-

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DA VISITAÇÃO
Pinheiro da Bemposta

to (quer em projeto, como, hipoteticamente, 
perdido com o tempo). 

Embora não tenhamos obtido resultados 
inteiramente satisfatórios com a aplicação dos 
vários métodos de divisão geométrica enun-
ciados — sem soluções que plenamente justi-
ficassem o seu emprego como auxiliar prévio 
de composição — ainda assim, a título com-
parativo (por ser aquele que tenderia a esta-
belecer maior proximidade com a presente or-
ganização compositiva), apresentamos aqui o 
traçado prévio decorrente da divisão do marco 
segundo as suas diagonais.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Pinheiro da Bemposta (Oliveira de Azeméis)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora da Ribeira

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Edicular

Com o mesmo risco do outro colateral, apenas 
com diferenças em alguns elementos decora-
tivos das pilastras.

Apresenta sinais de policromia.
O retábulo é enquadrado por duas pilastras 

coríntias almofadadas, decoradas de pendura-
dos, florões, mascarões e panóplias (apenas de 
flechas cruzadas). O entablamento compõe-se 
de arquitrave de três bandas, friso com relevos 
de três querubins, uma moldura de dentícu-
los, e cornija. No topo, o frontão é semicircu-
lar em quartela, com volutas que enquadram, 
no tímpano, uma vieira. Nos extremos, dois 

RETÁBULO 
DE SANTO ANDRÉ
Pinheiro da Bemposta

acrotérios de pequenos vazos sobre plintos al-
mofadados.

A predela é alta, recebendo, ao centro, uma 
cartela com enrolamentos rollwerk e, lateral-
mente, pendurados.

No intercolúnio foi concebido um arco de 
volta perfeita, de arquivolta e umbrais almo-
fadados e sem ornamentação, em cujo tím-
pano se lavrou uma vieira; nas cantoneiras 
conceberam-se dois florões. O nicho recebe a 
imagem de Santo André, atado à cruz em aspa 
e segurando um livro aberto na mão.
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DIMENSÕES  
A. 225 x L. 120 cm

MÓDULO
1.875

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 225 × L. 120 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.875. Por aproximação, 
por defeito, podemos considerar tratar-se de 
um Retângulo Composto VII, com m = 1.866.

Tal como no caso anterior, no retábulo con-
cebido para o altar-mor, depois de aplicados 
todos os métodos referidos na metodologia, 
com nenhum foi possível estabelecer qualquer 
relação que pudesse justificar a sua utilização 
como traçado auxiliar prévio da composição. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DE SANTO ANDRÉ
Pinheiro da Bemposta

Embora não tenhamos obtido resultados in-
teiramente satisfatórios com a aplicação dos 
vários métodos de divisão geométrica enun-
ciados — sem soluções que plenamente justi-
ficassem o seu emprego como auxiliar prévio 
de composição — ainda assim, a título com-
parativo (por ser aquele que tenderia a esta-
belecer maior proximidade com a presente or-
ganização compositiva), apresentamos aqui o 
traçado prévio decorrente da divisão do marco 
segundo as suas diagonais.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Pinheiro da Bemposta (Oliveira de Azeméis)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora da Ribeira

(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Edicular

Com o mesmo risco do outro colateral, apenas 
com diferenças em alguns elementos decora-
tivos das pilastras.

Apresenta sinais de policromia.
O retábulo é enquadrado por duas pilastras 

coríntias almofadadas, decoradas de pendura-
dos, florões, mascarões e cartelas. O entabla-
mento compõe-se de arquitrave de três ban-
das, friso com relevos de três querubins, uma 
moldura de dentículos, e cornija. No topo, o 
frontão é semicircular em quartela, com vo-
lutas que enquadram, no tímpano, uma viei-
ra. Nos extremos, dois acrotérios de pequenos 
vazos sobre plintos almofadados.

RETÁBULO 
DE SÃO SEBASTIÃO
Pinheiro da Bemposta

A predela é alta, recebendo, ao centro, uma 
cartela com enrolamentos rollwerk e, lateral-
mente, pendurados.

No intercolúnio foi concebido um arco de 
volta perfeita, de arquivolta e umbrais almo-
fadados e sem ornamentação, em cujo tím-
pano se lavrou uma vieira; nas cantoneiras 
conceberam-se dois florões. O nicho recebe 
a imagem em vulto perfeito de São Sebastião 
atado a um tronco, apenas com as marcas de 
flechas em tempos existentes.
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DIMENSÕES  
A. 225 x L. 120 cm

MÓDULO
1.875

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 225 × L. 120 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.875. Por aproximação, 
por defeito, podemos considerar tratar-se de 
um Retângulo Composto VII, com m = 1.866.

Tal como nos dois casos anteriores, ambos 
pertencentes a esta mesma capela, depois de 
aplicados todos os métodos referidos na me-
todologia, não obtivemos dados conclusivos 
que permitissem justificar a utilização de 
qualquer um dos métodos empregues como 
traçado auxiliar prévio da composição. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DE SÃO SEBASTIÃO
Pinheiro da Bemposta

Embora não tenhamos obtido resultados 
inteiramente satisfatórios com a aplicação dos 
vários métodos de divisão geométrica enun-
ciados — sem soluções que plenamente justi-
ficassem o seu emprego como auxiliar prévio 
de composição — ainda assim, a título com-
parativo (por ser aquele que tenderia a esta-
belecer maior proximidade com a presente or-
ganização compositiva), apresentamos aqui o 
traçado prévio decorrente da divisão do marco 
segundo as suas diagonais.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Beduído (Estarreja)

LOCAL 
Capela de Santa Bárbara

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos e 

dois registos; com entablamento horizontal 
[sem frontão] e predela.

É estruturado por duas pilastras coríntias 
almofadadas, decoradas de pendurados com 
enrolamentos festões e cartelas. Ao centro, 
organizando os espaços de representação, es-
tão pares de pilastras mais estreitas, sobre-
postas — como numa sobreposição de ordens 
— também almofadadas e decoradas: diferen-
ciando-se das restantes, estas últimas rece-
bem motivos da Paixão.

No topo, o entablamento é irregular, com-
posto apenas de um friso decorado de enrola-
mentos fitomórficos, sobre os corpos laterais, 
e uma coroa de espinhos ladeada de cravos, 
sobre o corpo central, e uma cornija saliente 
suportada por robustas mísulas e modilhões 
assentes sobre as pilastras.

Na edícula central do primeiro registo sa-
lienta-se um sacrário — hoje muito mutilado, 
faltando-lhe toda a face frontal — prefiguran-
do a habitual tipologia do tempietto de planta 
hexagonal sobrepujado por um lanternim de 
tambor circular encimado por uma cúpula. 
Nas faces laterais do sacrário, em alto-relevo, 
estão dois anjos [algo mutilados], de mãos pos-
tas, em prece. Nos ângulos do templete usa-
ram-se pilastras coríntias almofadadas e de 

fuste decorado, suportando o entablamento 
formado por arquitrave, friso sem ornamen-
tação, e cornija. Sobre cada face, enquadrados 
por acrotérios formados por plintos supor-
tando urnas das quais se salientam peque-
nos frutos, estão frontões semicirculares com 
vieiras lavradas nos tímpanos, encimados por 
pequenas urnas. Arcobotantes sob a forma de 
volutas projetam-se dos acrotérios em direção 
ao lanternim, auxiliando a sua estrutura nos 
intervalos entre as janelas aí rasgadas. Sobre 
o entablamento deste nasce um coroamento 
de vieiras intercalado com pequenos acroté-
rios, na base de uma cúpula sobre a qual está 
de pé, em pose hierática, um alto-relevo com a 
figura do Salvador, de estandarte na mão e la-
deado por dois querubins. Por trás, em baixo- 
-relevo, lavrou-se um nicho com arco de volta 
perfeita.

Nos intercolúnios das edículas laterais do 
primeiro registo formam-se dois nichos com 
arco de volta perfeita, acolhendo as imagens 
de São Pedro e São Paulo (este já sem o braço 
com a espada, mas reconhecível ainda pela sua 
canónica imagem com livro e a longa barba 
bífida), à esquerda e direita, respetivamente. 
Nas edículas superiores, já no segundo regis-
to e acima do entablamento, estão as imagens 
de dois anjos músicos com guitarra e harpa, à 
esquerda e direita, respetivamente.

RETÁBULO DO 
SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Beduído
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Na predela, ao centro, uma mísula pira-
midal invertida de secção hexagonal, supor-
ta o avanço do sacrário que se destaca além 
da restante estrutura. Sob os corpos laterais 
estão dois altos-relevos de São João Baptista 
e de Santo Agostinho e, lateralmente a estes, 
nos plintos almofadados das pilastras, dois 
motivos rollwerk enquadrando bustos jovens, 
masculino e feminino, à esquerda e direita, 
respetivamente.
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DIMENSÕES  
A. 300 x L. 225 cm

MÓDULO
1.333

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 300 × L. 225 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.333. Sendo exatamente 
igual em módulo, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Sesquitércio, com m = 4/3 = 1.333.

Após execução de todos os traçados enun-
ciados na metodologia, verificámos ter sido 
o traçado geométrico decorrente subdivisão 
interna do marco a partir das suas diagonais, 
aquele que o artista terá empregue como au-
xiliar prévio da composição. Embora aproxi-
mando-se na disposição dos elementos com-
positivos ao traçado geométrico, verificámos 
ter havido uma maior preocupação, sobretu-
do, com a adequação dos principais elementos 
estruturais.

Começamos por referir os elementos ver-
ticais, assinalando a localização das pilastras 
centrais efetuando a separação entre corpos; 
o o eixo central dos corpos laterais, pelo qual 
alinham, também, as imagens; e ao centro, 
no segundo registo, o vão do nicho do Salva-
dor, todos alinhando por projeções verticais 
de importantes cruzamentos das principais 
linhas de força do traçado.

No conjunto dos elementos horizontais co-
meçamos por referir, de cima para baixo, o ar-
ranque do entablamento sobre os capitéis, ali-

nhando com a projeção horizontal do ponto de 
cruzamento de importantes linhas de força do 
traçado; logo mais abaixo, o alinhamento dos 
astrágalos dos capitéis (alinhando com a loca-
lização da cabeça do Salvador), concordando 
com a projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo superior resultante da 
secção do marco segundo a sua mediana hori-
zontal; o entablamento operando a separação 
entre registos não concorda com a mediana 
horizontal do marco (nem com qualquer seg-
mento de qualquer dos outros traçados que 
aqui executámos). Abaixo do eixo horizontal 
do marco, entablamento do primeiro registo do 
sacrário; o coroamento deste registo; o centro 
da porta do sacrário; e até a posição média das 
mãos postas dos anjos em adoração ao santíssi-
mo, encontram-se conduzidas pelas projeções 
horizontais dos mais importantes cruzamen-
tos das principais linhas de força do traçado. 
Contudo, o sequente desenvolvimento do tra-
çado parece não ter sido utilizado (ou respei-
tado) na restante organização compositiva, 
nomeadamente das figuras representadas. 

RETÁBULO DO 
SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Beduído
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Águeda

LOCAL 
Igreja de Santa Eulália

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Sem vestígios de policromia.
O retábulo organiza-se em dois registos, 

com três corpos no primeiro, e uma edícula 
única no segundo; no topo, com entablamen-
to horizontal [sem frontão] composto de ar-
quitrave de três bandas, e friso apenas com 
cimalha (denotando incompletude face ao 
entablamento entre registos, canonicamen-
te organizado); e uma predela decorada com 
enrolamentos antropomórficos, fitomórficos, 
bustos e medalhões.

No primeiro registo a organização dos es-
paços de representação é efetuado por colu-
nas coríntias com a êntase preconizada pela 
tratadística, recebendo no fuste uma sóbria 
decoração de pendurados e festões. Ao cen-
tro, duas pilastras decoradas de pendurados 
com festões e florões subdividem o registo, 
organizando-o em três espaços de represen-
tação. Ao centro da edícula central e acom-
panhando toda a altura da mesma, destaca- 
-se o sacrário em alto-relevo, avançando para 
além da restante estrutura retabular, cum-
prindo a habitual tipologia de um templete de 
planta hexagonal encimado por um lanternim 
de tambor em dois registos. Nos ângulos estão 
pilastras coríntias a quarenta e cinco graus 
com as faces com que articulam, sustendo um 
entablamento composto por arquitrave, friso 
e cornija. Sobre o entablamento do e circun-

dando todo o lanternim, sobre cada face há 
um pequeno frontão em quartela, composto 
por uma cartela à qual se encostam duas vo-
lutas em semicírculo. Intercalando estes con-
juntos, e estabelecendo a união entre si, sobre 
cada ângulo há um pequeno fogaréu. Destes 
últimos partem arcobotantes em direção ao 
lanternim, entre os quais se rasgam compri-
das janelas. Neste tambor do lanternim o en-
tablamento e frontões são idênticos, sem arco-
botantes, terminando o último tambor numa 
cúpula cilíndrica de aro convexo. No campo 
entre o sacrário e as pilastras que demarcam 
a edícula, em baixo-relevo, duas janelas su-
gerem a continuidade lateral do sacrário. Em 
cima, ladeando o lanternim, também em rele-
vo, estão dois anjos em adoração. Nas edículas 
laterais há quatro anjos músicos, sobrepostos 
dois a dois, entoando os seus instrumentos: 
uma harpa e uma guitarra, à esquerda, e um 
violino e uma flauta, à direita.

O entablamento que opera a divisão para o 
segundo registo compõe-se de arquitrave de 
três bandas, friso com relevos de dois peque-
nos querubins e dois florões — os primeiros 
sobre as pilastras que organizam a edícula 
central do primeiro registo, os segundos so-
bre as colunas — e cornija. A edícula é ladea-
da por duas colunas coríntias, estriadas a dois 
terços, também elas com êntase. O entabla-
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mento acima, sem cornija, usa dois modi-
lhões como elementos estruturais do espaço 
arquitetónico onde cena é descrita (capitéis 
de pilares ou de pilastras) mas mantendo-os 
no alinhamento das pilastras empregues na 
organização das edículas do registo inferior.

Na edícula, o alto-relevo retrata o episó-
dio da última ceia no momento em que Jesus 
anuncia a traição e os apóstolos conturbados 
discutem entre si.
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DIMENSÕES  
A. 300 x L. 275 cm

MÓDULO
1.2

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 330 × L. 275 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.2. Por aproximação, por 
excesso, considerámos tratar-se de um Retân-
gulo Composto IX, com m = 1.224.

Dado a obra se encontrar visivelmente in-
completa, isenta de entablamento e frontão, 
sem que nas presentes condições fosse possí-
vel revelar qual o traçado geométrico que aí 
possa ter sido empregue como auxiliar prévio 
da composição, optámos por uma abordagem 
livre, e guiando-nos pela largura total exibi-
da à altura do entablamento intermédio e das 
posições relativas das pilastras e das cornijas, 
aplicando traçados sucessivos, fomos procu-
rando quais as possíveis soluções geométri-
cas que terão estado na sua origem. Depois de 
muitos testes, o traçado geométrico decorren-
te da sucessiva divisão interna do marco a par-
tir das suas diagonais revelou-nos um resul-
tado bastante satisfatório. Mesmo não sendo 
mais que uma hipótese, ainda assim optámos 
por apresentar o estudo resultante.

Desde logo as cesuras horizontais guiaram 
a nossa proposta, dado existir uma evidente 
adequação das pilastras centrais a estas linhas 
de força do traçado. Seguidamente, amplian-
do para cima e a partir da base, o respetivo 

traçado, quando se alinharam a mediana hori-
zontal do marco e o entablamento intermédio, 
tornaram-se visíveis outras concordâncias. 
Assim, a primeira cesura horizontal (come-
çando pelo topo) concordaria com a altura 
arquitrave; pouco mais abaixo, vemos concor-
dar o termo do espaço edicular; abaixo da me-
diana do marco, sobre a projeção horizontal 
do cruzamento de duas oblíquas, concorda o 
arranque do entablamento intermédio; sobre 
o cruzamento das diagonais do retângulo in-
ferior (resultante da segmentação horizontal 
do marco pela sua mediana) vemos localizado 
o entablamento do sacrário; Em baixo, embo-
ra não a tenhamos evidenciado, a altura da 
base do retábulo alinha pela mediana do re-
tângulo horizontal formado abaixo da última 
cesura do marco.

Relativamente às personagens representa-
das, no episódio do registo superior assinalá-
mos apenas a posição da cabeça da figura de 
Cristo, e a triangulação que sobre si se forma; 
podendo ainda ser vistas as inclinações de al-
guns dos apóstolos sentados, mesmo que as 
não tenhamos sublinhado. No primeiro re-
gisto, embora não inteiramente delineados, 
podemos ver as figuras dos anjos orientadas 
segundo uma série de oblíquas do traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Trofa do Vouga

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Salvador,

capela-mor, à epístola

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULO 
DE D. DUARTE E 
D. JOANA DE MELO
Trofa do Vouga

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Trofa do Vouga

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Salvador,

capela-mor, ao evangelho

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULO DE 
MARTIM GOMES 
DE LEMOS E DE 
JOÃO GOMES 
DE LEMOS, 
E SUAS ESPOSAS
Trofa do Vouga

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aguim (Anadia)

LOCAL 
Capela particular da Casa dos Cerveiras

TIPOLOGIA  
Díptico edicular

BIBLIOGRAFIA
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Apresenta vestígios de policromia.
O retábulo é de edícula única, sendo orga-

nizados por pilastras coríntias almofadadas, 
decoradas com grotescos numa sobreposição 
de motivos antropomórficos, fitomórficos 
e zoomórficos, urnas e cartelas. Sobre es-
tas assenta o entablamento horizontal [sem 
frontão], com friso almofadado decorado com 
um medalhão com um busto de um “doutor” 
com um barrete com a aba frontal levantada, 
circundado por uma coroa de louros da qual 
se expandem, lateralmente enrolamentos de 
idênticos motivos fitomórficos e zoomórficos. 
Na ausência de arquitrave, o friso assenta di-
retamente sobre as pilastras, recebendo, no 
topo, uma cornija.

Ao centro da edícula fez-se uso de um ba-
laústre para organização e subdivisão daquela 
em dois espaços de representação iguais – o 
balaústre tem o fuste decorado de acantos e 
assenta num pedestal almofadado no qual se 
realça o perfil de um busto masculino. Em 
cada um dos espaços assim criados abre-se 
um nicho de arco de volta perfeita coberto 
por um baldaquino de idêntica estrutura, mas 

exibindo diferenças na composição: ambos 
são formados por dois putti — de maior escala 
os da direita — segurando um cálice também 
de diferente composição, ao centro, e apar-
tando lateralmente as abas de uma cortina — 
enquanto sobre o cálice da esquerda está um 
festão, sobre o da direita está um querubim. 
Os nichos acolhem as figuras dos Santos Físi-
cos, Cosme e Damião, ambos ataviados como 
médicos, vestindo uma túnica bordada, co-
bertos por um manto e usando barrete. Am-
bos seguram instrumentos de trabalho que 
habitualmente os caracterizam: o da esquerda 
segura uma caixa de bálsamos e, o da direita, 
um balão de boticário.

A predela é alta, recebendo, ao centro — 
entre os plintos almofadados sobre os quais 
repousam as pilastras — uma composição de 
três nichos de asa de padeiro [policêntrico] 
canelados, nos quais se destacam três altos-
-relevos de insignes figuras masculinas repe-
tindo a já referida indumentária — neste caso, 
cada um manuseando um livro. Nas canto-
neiras dos arcos estão pequeninos tondos com 
bustos agora indiscerníveis.
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RETÁBULO DOS 
SANTOS FÍSICOS
Aguim

DIMENSÕES  
A. 195 x L. 140 cm

MÓDULO
1.392

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 195 × L. 140 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.392. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto V, com m = 1.354.

Depois de empregues as várias metodolo-
gias de divisão interna seguindo a metodolo-
gia enunciada, a comparação entre os vários 
traçados sugeriu-nos ter sido o método decor-
rente da secção áurea dos lados aquele que terá 
sido empregue como auxiliar prévio de com-
posição.

A adequação do entablamento dos nichos 
(igualmente presente na área central entre 
registos, por trás do balaústre) concorda com 
a secção áurea horizontal superior. Em cima, 
o importante cruzamento de diagonais do re-
tângulo superior (formado pela segmentação 
do marco segundo a secção áurea superior) 
deverá ter sido utilizada como delineamen-
to da altura dos baldaquinos dos nichos dos 
santos à altura média dos capitéis. Um pou-

co mais acima, a projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais deste retângulo (e de 
outras duas oblíquas) sobre as secções áureas 
verticais, terá fornecido a altura do arranque 
do entablamento; e em baixo, a projeção hori-
zontal do mesmo importante cruzamento de 
diagonais (do retângulo horizontal inferior, 
tomado abaixo da secção áurea horizontal in-
ferior), foi seguida para determinar a altura 
da predela.

No conjunto dos elementos verticais, em-
bora as secções áureas apenas tenha guiado o 
artista para determinar a largura da edícula 
central na predela, o artista serve-se astucio-
samente da trama geométrica e da sua pro-
porcionalidade para determinar a largura dos 
vãos do nicho; do vão formado pelas pilastras 
laterais; e do eixo central para colocação des-
tas últimas. Desta forma, baseando-se no tra-
çado, é ao centro do vão encontrado para os 
nichos que irá colocar alinhadas as suas figu-
ras e respetivos baldaquinos.

ANÁLISE GEOMÉTRICA





136

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Sé Velha

TIPOLOGIA  
Portal

PORTA ESPECIOSA
Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Sé Velha

TIPOLOGIA  
Portal

PORTA 
DE SANTA CLARA 
Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Sé Velha, 

Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Políptico eucarístico

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO 
Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Sé Velha,

Capela de Santa Clara 
(no transepto, lateral ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Tríptico

Sem sinais de policromia.
O retábulo organiza-se em três corpos num 

registo único.
Ordenando os espaços de representação 

estão colunas coríntias adossadas, estriadas 
a dois terços e com o terço inferior decorado 
de pendurados com festões. Todas as edículas 
são de iguais dimensões, nelas se desenhan-
do arcos cegos de volta perfeita, com os tím-
panos lavrados de vieiras. Na edícula central 
está uma imagem de São Cristóvão [de madei-
ra], e as laterais vazias.

Com ressaltos sobre as colunas, o entabla-
mento é constituído por arquitrave de três 
bandas, friso decorado com o alto-relevo de 
um querubim sobre cada corpo e um masca-
rão em cada ressalto, e cornija — sob esta, 
destaca-se uma moldura de óvalos.

Sobre o entablamento o retábulo recebe 
um coroamento tripartido, organizado em 
três pequenos frontões sobre cada corpo, in-
tercalados, sobre as colunas, por acrotérios. O 
central estrutura-se como um arco triunfal, 

numa embrionária prefiguração da serliana: 
ao centro abre-se um arco de volta perfeita, 
de arquivolta e pés-direitos lisos; ladeando-o, 
estão dois baixos-relevos simulando portadas 
de janelas abertas. Nas cantoneiras do arco 
estão dois óculos vazados. Por cima de um en-
tablamento regular eleva-se, então, um fron-
tão segmentar [rematado por um segmento 
de círculo] com o tímpano concheado, ao qual 
se encostam duas volutas como empenas. Os 
frontões laterais, idênticos entre si, são for-
mados por duas volutas adossadas, sobrepuja-
das por um entablamento, recebendo no topo 
um semicírculo concheado sobrepujado por 
uma urna; nos campos entre a volutas estão 
uma cartela e um querubim, à esquerda e di-
reita, respetivamente.

Na predela sobressaem os plintos das colu-
nas, almofadados e decorados com pendura-
dos e pequenas cartelas elípticas; sob os três 
corpos estão cartelas retangulares e elípticas 
com enrolamentos, já de gosto rollwerk.

RETÁBULO 
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RETÁBULO 
DE SANTA CLARA
Coimbra

DIMENSÕES  
A. 28.30 x L. 22.53 px

MÓDULO
1.256

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Sem que possuíssemos medidas reais, consi-
derando as medidas em píxeis aferidas num 
programa de tratamento de imagem, com cer-
ca de A. 28.30 × L. 22.53 píxeis, somos con-
duzidos ao marco com módulo m = 1.256. Por 
aproximação, por defeito, considerámos tra-
tar-se de uma Superfície Sesquiquarta, com  
m = 5/4 = 1.25.

Depois de empregues as várias metodolo-
gias de divisão interna seguindo a metodolo-
gia enunciada, a comparação entre os vários 
traçados sugeriu-nos ter sido o método decor-
rente da divisão do marco pelo traçado das suas 
diagonais aquele que poderá ter sido empre-
gue como auxiliar prévio de composição.

Embora assistamos uma genérica adequa-
ção da estrutura ao traçado, não identificámos 
uma rigorosa observância e persecução da or-
ganização compositiva às suas possibilidades 
geométricas, podendo mesmo assistir-se a vá-
rias assimetrias e desajustes na ordenação dos 
respectivos elementos.

Relativamente aos elementos horizontais 
salientamos, os entablamentos dos frontões 
dos corpos laterais adequando-se à cesura 
horizontal superior do traçado; pouco mais 
abaixo, a cornija do entablamento alinhada 
pela projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo superior (resultante 
da divisão do retângulo pela sua mediana ho-
rizontal); a secção inferior, não estriada, dos 
fustes das colunas, aproximando-se da pri-
meira cesura horizontal abaixo da mediana do 
marco; e, por fim, a altura da base do retábulo 
concordante com a última cesura horizontal 
do retângulo.

Relativamente aos elementos verticais, 
pode ser visto o corpo central delineado pelas 
duas cesuras verticais mais próximas do eixo 
central; e o eixo de alinhamento vertical dos 
corpos laterais, já por recurso ao sequente de-
senvolvimento do traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Sé Velha,

claustro — Capela da Natividade

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem sinais de policromia.
O retábulo é constituído por uma edícula 

única que avança projetante, destacando-se 
volumetricamente da restante estrutura. Este 
volume central simula um interior arquite-
tónico onde se desenrola o episódio bíblico. 
Concebido como um proscénio, a boca de cena 
constitui-se de duas colunas coríntias de fus-
te liso e decorado com pendurados de festões 
e laçarias, no topo suportando um frontão 
quebrado.

O entablamento é regular, compondo-se de 
arquitrave de três bandas; um friso com al-
tos-relevos de dois querubins ladeando uma 
cartela com a data de 1559; e uma cornija de 
várias molduras. O frontão quebrado, já de 
influência Rollwerk, é formado por um campo 
central onde se destaca um alto-relevo com a 
figura de Deus Pai abençoando. Lateralmente, 
encostam-se-lhe duas volutas contracurvadas, 
com elegantes mascarões.

No espaço central vê-se representada a Sa-
grada Família, com os pais e um anjo adoran-
do o Menino. A figura de Nossa Senhora en-
contra-se à direita, ajoelhada, com uma mão 
estendida na direção do Seu filho, deitado na 
manjedoura, ao centro da composição. Do 
lado oposto, de pé e ligeiramente mais afas-
tado e fitando o Menino, São José reclina-se 
para diante, de mãos postas em adoração. Em 

baixo, ajoelhado e de mãos postas, mais pró-
ximo do Salvador, está também um anjo em 
oração.

O espaço arquitetónico concebido em fun-
do é de organização assimétrica e sem unifi-
cação ou coerência construtiva: por trás das 
três figuras centrais da representação ras-
gam-se aberturas de diferentes tipologias e de 
orientação perspética diferenciadas. Por trás 
da figura de Maria vemos abrir-se um arco de 
volta perfeita, descrevendo um espaço inte-
rior perspetivado coberto por uma abóbada 
de caixotões projetada para o centro da com-
posição; por trás da figura de São José, vemos 
abrir-se uma porta, com ombreiras e lintel 
rusticados, também perspetivados segundo 
um ponto de fuga próximo do anterior; por fim 
por trás da figura central do Menino, numa 
evidente dificuldade de organização espacial, 
descreve-se meio arco idêntico e em conti-
nuidade com o de Maria, mas abruptamente 
interrompido por uma inesperada coluna er-
guendo-se frente à ombreira da porta atrás de 
José, e ao centro do qual se abre uma janela 
também rusticada, orientada por um ponto 
de fuga à direita da composição, do qual se 
debruçam os dois animais que igualmente 
presenciaram a cena. Por cima, paira um anjo 
que segura uma cartela sobre o arco de Maria. 
Todas as personagens exibem um muito bom 
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e esmerado tratamento escultórico, com uma 
fina modelação dos rostos, expressões sóbrias 
e contidas, gestos e postura naturalistas, e de 
vestuário bem pormenorizado.

Nas duas áreas laterais, em plano recuado, 
e claramente representando o espaço exterior 
do estábulo, podem ver-se as figuras dos pas-
tores apascentando os rebanhos, um deles to-
cando uma gaita de foles, recebendo do alto a 
boa nova proferida por anjo. Por cima de am-
bas as representações, retrata-se a Anuncia-
ção: à esquerda está o Arcanjo Gabriel, segu-
rando na mão esquerda o cetro com a filactéria 

BIBLIOGRAFIA
SALTEIRO, Ilídio, 1986

enrolada, e a mão direita apontando o Altíssi-
mo; à direita encontra-se a figura da Virgem, 
em posição frontal mas com a cabeça voltada 
na direção do anjo — na mão esquerda segura 
aberto o livro das profecias, e a direita, hoje 
mutilada, levantada em sinal de anuência.

DIMENSÕES  
A. 25 x L. 20.63 px

MÓDULO
1.211

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Sem que possuíssemos medidas reais, consi-
derando as medidas em píxeis aferidas num 
programa de tratamento de imagem, com 
cerca de A. 25 × L. 20.63 píxeis, somos con-
duzidos ao marco com módulo m = 1.211. Por 
aproximação, por excesso, considerámos tra-
tar-se de um Retângulo Composto IX, com  
m = 1.224.

Depois de empregues as várias metodolo-
gias de divisão interna seguindo a metodo-
logia enunciada, por comparação dos vários 
traçados verificámos ter sido empregue como 

auxiliar prévio de composição o traçado decor-
rente das secções áureas dos lados do retângulo.

Quando aplicado o traçado sobre a ima-
gem é possível verificar o remate superior 
dos corpos laterais acordando como a secção 
áurea superior do marco; assim como as duas 
secções áureas verticais delimitando o campo 
do frontão que encerra a figura de Deus Pai, 
ou fornecendo a localização da figura da Vir-
gem à esquerda, e a de São José e do anjo, à 
direita. No topo da estrutura podemos ver a 
cornija do entablamento alinhada segundo 
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a projeção horizontal do importante cruza-
mento das diagonais do retângulo superior 
(resultante da secção horizontal superior do 
marco); ou o cimácio da arquitrave alinhando 
pela projeção horizontal dos polos superiores; 
ou o arranque do entablamento sobre os ca-
pitéis, alinhando pela projeção horizontal do 
cruzamento das diagonais do retângulo su-
perior (resultante da secção áurea inferior do 
marco). Ao centro da obra, podem ser vistos a 
segmentação entre registos e o arranque dos 
arcos representados ao fundo, alinhados pela 
mediana horizontal do retângulo; por fim, em 
baixo, podemos ver a altura da predela con-
cordante com a projeção horizontal de um du-
plo cruzamento de oblíquas (já resultante do 
desenvolvimento do traçado). 

No episódio narrativo, assinalamos a loca-
lização da cabeça da Virgem sobre o impor-
tante cruzamento de duas das secções áureas 
do traçado; mais acima, num ponto simétrico, 
a mão da figura do anjo que segura a cartela; 
a figura do Menino deitado, sobre um impor-

tante cruzamento de diagonais do traçado; as 
figuras de Maria, de José, e do anjo, orientadas 
pelas linhas de força do traçado que aí se cru-
zam; o olhar da Virgem, e o do conjunto das 
duas figuras à direita, guiados por idênticas 
linhas do traçado conduzindo à localização da 
figura do Salvador.

Nas restantes personagens e representa-
ções figurativas, assinalamos a figura de Deus 
Pai, no frontão, com o braço erguido conduzi-
do pela linha do traçado; a figura da Virgem, 
à direita, na sua postura seguindo algumas 
das linhas do traçado; o mesmo podendo ser 
dito da figura do arcanjo, com as mãos ali-
nhadas pelo mesmo segmento. Ao centro, a 
linha dos montes representados na paisagem 
é estabelecida sobre a secção áurea inferior do 
retângulo; e na representação à direita, pode-
mos ver o anjo anunciador alinhado por uma 
oblíqua do traçado; o pastor entoando o ins-
trumento também; assim como o que atenta à 
boa-nova do anjo.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Santa Cruz

TIPOLOGIA  
Portal

Estrutura arquitetónica que reflete duas in-
tervenções, numa miscigenação e transição 
entre gótico e da nova linguagem clássica.

Dois largos contrafortes compostos em dois 
registos ladeiam a porta encimada pelo gran-
de janelão de iluminação do coro-alto. Cada 
contraforte — com três faces no primeiro re-
gisto, e apenas duas, no segundo — recebem 
três nichos por banda no primeiro registo, e 
quatro no segundo, por banda também, aqui 
sobrepostos dois a dois. Os nichos interligam-
se por “bacias” e possuem baldaquinos indivi-
dualizados numa simulação de pequenos tem-
pletes. Os pilares terminam como coruchéus 
de secção triangular, truncados abruptamen-
te no topo, recebendo volutas de folhagens de 
espessa volumetria. Da escultura avulsa que 
ocuparia estes espaços, apenas estão presen-
tes dois apóstolos não identificáveis — nos ni-
chos inferiores do pilar direito — e São Tiago, 
do mesmo lado, no topo; no pilar esquerdo, 
em cima, pode ser reconhecido um São Pedro. 

Nascendo de uma espessa troncaria ado-
çada que se eleva na estrutura ao longo dos 
campos entre o janelão e os contrafortes, a 
meia altura, abrem-se mais quatro nichos 
recebendo as imagens de quatro doutores da 
igreja — São Gregório, Santo Ambrósio, São 
Jerónimo e Santo Agostinho, da esquerda 
para a direita, respetivamente. Os nichos de 

cada para dos doutores nascem deste “tron-
co”, partindo de dois ramos individualizados 
que terminam nas mísulas de folhagens que 
os suportam. Ao centro, os nichos são sepa-
rados por uma coluna anelada de fuste liso e 
com capitel triangular de volutas. Acima des-
tes, a estrutura é rematada por um aro con-
tracurvado, unindo os contrafortes exteriores 
a dois pilares interiores — idênticos, mas mais 
simplificados que os exteriores — que servi-
rão de estrutura ao janelão que se abre sobre o 
arco abatido que enquadra a porta. As arqui-
voltas do arco recebem elementos decorativos 
vários e já muito mutilados, constituídos por 
troncos de videira, folhagens, cachos de uva e 
alguns pássaros.

Logo acima do arco do portal encontramos 
três nichos de pilastras molduradas e capitéis 
cúbicos que recebem as imagens do rei David, 
da Virgem e do profeta Isaías. Coincidente 
com o entablamento deste conjunto é o pa-
rapeito do janelão que se lhe soergue. Este, 
abre-se como um portal de três arquivoltas de 
volta perfeita em recuo, com uma decoração 
de florões, folhagens, e elementos zoomórfi-
cos. O conjunto é encimado por um motivo 
moldurado pentagonal de campo vazio.

É de notar que Maria de Lurdes Craveiro 
assinala a presença de intervenções diversas 
de remodelação do portal — na modificação 
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do arco original que possuiria um tímpano e 
mainel dividindo a porta em duas; e de um 
corte abrupto do janelão (justificada pela in-
tervenção no coro-alto) que terá conduzido à 
posterior inclusão dos três nichos.

DIMENSÕES  
A. 2120 x L. 1280 cm

MÓDULO
1.656

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A.2120 × L.1280 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.656. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Superbipartiens, com m = 5/3 = 1.666.

Depois de aplicados todos os processos de 
divisão interna do marco seguindo a metodo-
logia enunciada, a comparação dos vários tra-
çados obtidos sugeriu-nos ter sido o método 
decorrente da secção áurea dos lados do retân-
gulo aquele que poderá sido empregue como 
auxiliar prévio de composição.

Sabendo-se que o portal foi sujeito a dife-
rentes remodelações, algumas ocorrendo logo 
após a sua edificação1, é seguro dizer-se que 
se terá afastado da sua original organização e, 
certamente também, da adequação ao traça-
do regulador originalmente empregue. Ainda 
que por este motivo não façamos a sua inte-
gral análise geométrica, apresentamos o tra-
çado que em nosso entender poderá ter sido 

empregue (e posteriormente seguido) como 
auxiliar prévio de composição — de facto, é 
possível verificar que a posterior intervenção 
oitocentista procurou uma regular adequação 
ao traçado geométrico, respeitando e seguin-
do a proporcionalidade do vão que já anterior-
mente havia sido seguida para o janelão.

1 A modificação do arco original (que possuiria um 
tímpano e um mainel segmentando verticalmente a 
porta); ou o corte abrupto do janelão (justificado pela 
intervenção no coro-alto, e que terá conduzido à pos-
terior inclusão dos três nichos e das respetivas ima-
gens). Cf. CRAVEIRO, Maria de Lurdes, 2002, pp. 90-
-106.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Santa Cruz,

Capela dos Arcanjos, contígua à sacristia

TIPOLOGIA  
Tríptico

Sem policromia.
Retábulo de três corpos, de registo único e 

predela, sendo que o corpo central se destaca 
dos laterais em altura, e avançando para além 
da restante estrutura.

A ordenação dos espaços de representação 
é feita por pilastras almofadadas decoradas 
com festões e florões, apresentando ainda es-
cudos, medalhões e cartelas. As pilastras são 
encimadas com capitéis coríntios, e assentes 
em pedestais almofadados, também, decora-
dos com cartelas ornadas com enrolamentos.

O entablamento é horizontal — tripartido 
pela acrescida altura do corpo central face aos 
laterais — com arquitrave de três bandas, fri-
so de corado com altos-relevos de querubins e 
baixos-relevos de enrolamentos fitomórficos, 
moldura de dentículos e cornija sobressalien-
te. Sobre o corpo central há um coroamento 

de cartela elíptica rollwerk, ladeada por dois 
acrotérios sob a forma de urnas assentes so-
bre plintos. Duas meias vieiras decoradas 
no extradorso com enrolamentos rollwerk 
coroam os corpos laterais que, adoçadas ao 
corpo central, unificam o conjunto como um 
frontão adintelado tripartido. Ainda sobre os 
corpos laterais, nos extremos laterais do retá-
bulo, dois acrotérios sobre plintos.

As edículas recebem as imagens de São Mi-
guel ao centro, de armadura e de pé sobre o 
demónio; São Gabriel, de túnica, à esquerda; 
e São Rafael, de armadura e túnica, acompa-
nhando Tobias, à direita. As mísulas sobre as 
quais assentam as imagens são abóbadas bul-
bosas invertidas, adornadas de folhagens. A 
predela, nos intercolúnios, não tem qualquer 
decoração.

RETÁBULO 
DOS SANTOS 
ARCANJOS
Coimbra
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RETÁBULO 
DOS SANTOS 
ARCANJOS
Coimbra

DIMENSÕES  
A. 405 x L. 365 cm

MÓDULO
1.368

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 405 × L. 365 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.109. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Depois de empregues as várias metodolo-
gias de divisão interna seguindo a metodolo-
gia enunciada, a comparação entre os vários 
traçados sugeriu-nos ter sido o método de-
corrente da divisão do marco pelo traçado das 
suas diagonais aquele que poderá ter sido em-
pregue como auxiliar prévio de composição.

Começando por referir os elementos ho-
rizontais, assinalamos a cornija do entabla-
mento do corpo central, cuja posição média 
se adequa à primeira cesura horizontal do tra-
çado. Pouco mais abaixo, vemos a arquitrave 
do mesmo entablamento alinhando pela pro-
jeção horizontal do cruzamento das diagonais 
do retângulo horizontal superior (resultante 
da divisão horizontal do marco pela sua me-

diana). Seguidamente, assinalamos as cor-
nijas dos entablamentos dos corpos laterais, 
concordantes com a segunda cesura horizon-
tal do marco. Por fim, em baixo, assinalamos 
a altura da base do retábulo, concordante com 
a última cesura horizontal. No conjunto dos 
elementos verticais assinalamos os eixos das 
quatro pilastras, as duas centrais organizan-
do o corpo central alinhando pelas duas cesu-
ras verticais mais próximas do eixo vertical da 
composição; e as duas dos flancos, concordan-
do com uma projeção vertical do cruzamento 
das diagonais dos retângulos verticais dos ex-
tremos (resultantes da divisão do marco pelas 
últimas duas cesuras verticais).

Embora assistamos uma genérica adequa-
ção da estrutura ao traçado, não identificámos 
neste retábulo uma rigorosa conformidade de 
toda a organização compositiva, da qual en-
contrámos totalmente ausentes as três figu-
ras de vulto dos arcanjos.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Igreja de São Salvador,

absidíolo norte

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO 
DE SÃO MARCOS 
Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Igreja da Graça, 

na sacristia

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem sinais de policromia.
Constituindo uma edícula única, um par 

de duplas pilastras coríntias almofadadas or-
ganizam lateralmente o espaço de represen-
tação. Decoradas simetricamente — empa-
relhadas as interiores e as exteriores — com 
pendurados de festões, medalhões, e cartelas, 
já de gosto rollwerk. Nos vãos entre as pilastras 
descreve-se um baixo-relevo de um edifício 
com uma organização em registos sobrepos-
tos: sobre uma porta em arco de volta perfei-
ta eleva-se uma loggia com uma balaustrada 
e duas janelas no interior da galeria, depois 
sobrepujada por um lanternim de tambores 
sobrepostos.

O entablamento é regular, sendo constituí-
do por uma arquitrave de três bandas, o fri-
so ornamentado, apenas ao centro, com uma 
cartela central da qual se destaca uma urna, 
e daí se desprendendo uma grinalda com fes-
tões; nos ressaltos sobre as pilastras, desta-
cam-se bustos de anjos; sob a cornija destaca-
se uma moldura de óvalos.

O coroamento da estrutura é um conjunto 
tripartido de composição aproximadamente 
triangular. Sobre o corpo central está uma 
composição que, em função de uma possível 
mutilação, não se encontra hoje completa e, 
assim, se torna de difícil identificação: esta-
belecendo-se como um frontão em quartela 

e segmentar, originado pelo encosto de duas 
volutas em curva e contracurva, afrontando-
se sobre uma vieira semicircular — ao centro 
destaca-se um intricado relevo de formas in-
definidas, vagamente identificado com “des-
pido calvário”. Por cima da vieira, o recorte 
no azulejo indica a existência na composição 
de um outro elemento, assim, indefinido tam-
bém. Lateralmente, sobre o ressalto do en-
tablamento sobre os pares de pilastras, está 
uma vieira semicircular, sobrepujada por uma 
pequena urna. Nos extremos, e separando os 
vários elementos do coroamento, estão quatro 
acrotérios: nos extremos plintos suportando 
urnas transbordantes de frutos; ao centro, ur-
nas clássicas.

Na predela, sob as pilastras destacam-se 
volumetricamente os pedestais, almofadados 
e decorados com cartelas elípticas com enro-
lamentos, já de gosto rollwerk.

Na edícula está retratado o episódio da 
Imposição da Casula a Santo Ildefonso, em al-
to-relevo, com o santo ajoelhado ao centro e 
a Virgem Maria, auxiliada por quatro anjos, 
colocando-lhe a veste sacerdotal como re-
compensa pela sua devoção. A cena decorre 
sobre os degraus de acesso frente a um altar 
vagamente concebido em perspetiva, inserido 
num ambíguo cenário arquitetónico. Por trás 
do altar, dois pilares sustêm um entablamen-

RETÁBULO 
DA IMPOSIÇÃO 
DA CASULA A 
SANTO ILDEFONSO
Coimbra
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DIMENSÕES  
A. 370 x L. 305 cm

MÓDULO
1.213

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas  A. 370 × L. 305 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.213. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Observados os critérios expostos na meto-
dologia, e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
consideramos que a sua organização poderá 
ter sido idealizada em função do traçado de-
corrente da secção áurea dos lados do marco. 

Sem que tenhamos encontrado nesta obra 
uma total e coerente adequação ao traçado re-
gulador — sem que alguns dos seus elementos 
compositivos encontrem no traçado geomé-
trico devida justificação, e mesmo sendo pos-
sível observar várias assimetrias e desacertos 
compositivos — uma vez ter sido a partir deste 
método de divisão interna que encontrámos o 
mais completo conjunto de concordâncias e 
harmonizações, passamos a identificá-los.

Assim, começamos por referir os vários 

momentos e transições entre elementos do 
entablamento, concordando com importan-
tes linhas do traçado. Mais abaixo, podem ser 
vistos os astrágalos dos capitéis das pilastras 
(e a arquitrave da representação arquitetóni-
ca ao fundo) aproximadamente alinhados pela 
secção áurea horizontal superior do retângu-
lo. Sobre a secção áurea inferior encontramos 
a cabeça da Virgem, tendo aí sido estabeleci-
do o limite superior para representação dos 
restantes elementos figurativos do episódio 
narrativo. Por fim, em baixo, vemos alinhar 
a altura da base pela projeção horizontal do 
duplo cruzamento de oblíquas sobre ambas as 
secções áureas verticais.

Por fim, sobre o episódio narrativo, referi-
mos a largura do altar por trás do grupo em 
alinhamento com as secções áureas verticais; 
ou os gestos e posturas de algumas das per-
sonagens representadas concordando com vá-
rias linhas do traçado.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, A. Nogueira, 1947 

CRAVEIRO, Maria de Lurdes, 1990
DIAS, Pedro, 2003

GONÇALVES, Carla Alexandra, 2006

to ao centro do qual se destaca um querubim. 
No intercolúnio está um arco de volta perfeita 
assente sobre pilares, com um entablamento 
que se projeta lateralmente das impostas, va-
gamente prefigurando uma serliana. Por trás 
do arco, no topo, vê-se um sobrado cujas tá-
buas se orientam para um ponto de fuga co-

mum. No espaço das cantoneiras, estão dois 
querubins.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo.
Retábulo edicular estruturado por colunas 

coríntias de fuste liso, do qual se destacam 
pendurado de festões em baixo-relevo. Os pe-
destais das colunas salientam-se já à altura 
da predela, com os bustos de São Pedro e São 
Paulo, à esquerda e direita, respetivamente.

Assente sobre os capitéis das colunas, o 
entablamento compõe-se de arquitrave de 
três bandas, friso decorado de enrolamentos 
e florões, e cornija. Acima deste, o frontão 
é composto por um entablamento serliano 
— arquivoltado ao centro, e lateralmente ar-
quitravado — sob o qual se salienta um rele-
vo de Deus Pai abençoando; aos extremos la-

RETÁBULO 
DA ASSUNÇÃO 
DA VIRGEM
Coimbra

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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terais encostam-se enrolamentos de volutas. 
Lateralmente estão dois pequenos acrotérios 
sob a forma de urnas clássicas (a da direita 
mutilada).

Ao centro da edícula destaca-se em alto-
-relevo a Assunção da Virgem, com Maria de 
pé sobre o crescente lunar, pairando sobre 
uma nuvem e amparada lateralmente por dois 
anjos e um querubim frente à nuvem; o gru-
po é envolto por uma auréola radiante e dois 
querubins.

Na predela, no intercolúnio, descreve-se 
uma cartela com enrolamentos, sobressaindo 
uma mísula na qual se apoia o querubim na 
base da Virgem.
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RETÁBULO 
DA ASSUNÇÃO 
DA VIRGEM
Coimbra

DIMENSÕES  
A. 56 x L. 33.5 cm

MÓDULO
1.671

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 56 × L. 33.5 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao 
marco com módulo m = 1.671. Por aproxi-
mação, por defeito, considerámos tratar- 
-se de um Retângulo Superbipartiens, com  
m = 5/3 = 1.666.

Depois de empregues e comparados os vá-
rios métodos de divisão interna enunciados 
na metodologia, verificámos ter sido o traçado 
decorrente da divisão interna do marco a partir 
das suas diagonais aquele que deverá ter sido 
empregue como auxiliar prévio de composição.

Começamos por referir os elementos ho-
rizontais, com o topo da cornija, a transição 
desta para o friso, deste para a arquitrave, e 
em baixo, a altura da predela, todos em corre-
to alinhamento com as projeções horizontais 
dos pontos de cruzamento de algumas das 
primordiais diagonais do traçado. Vertical-
mente, encontramos à área interna da edícula, 
formada pelo vão entre as colunas (com a qual 
concorda a largura das projeturas do friso e, 
grosso modo, o local onde as volutas do frontão 
se encostam sobre os pedestais das pequenas 
urnas). Interiormente a estas, encontramos a 
delimitação da área de representação entre 

as pilastras atrás das colunas, cujo alinha-
mento é seguido pelos pedestais na predela. 
No topo, podemos verificar a localização dos 
pequeninos acrotérios sobre o entablamento 
do frontão do coroamento, aprumando por 
simétricas projeções verticais resultantes das 
interseções das mesmas principais linhas de 
força do traçado — estas mesmas linhas de-
finem, igualmente, a localização do encosto 
das volutas.

Relativamente às representações figurati-
vas começamos por referir a triangulação a 
que obedece a figura de Deus Pai, no frontão 
(com alguns cruzamentos do desenvolvimen-
to do traçado assinalando momentos impor-
tantes na estruturação desta figura); a loca-
lização dos dois querubins ladeando a figura 
central da Virgem (alinhados sobre a mesma 
projeção horizontal e em localizações simé-
tricas do traçado regulador); a localização e 
posturas dos anjos que mais abaixo acolitam 
a Virgem; a organização da mísula/querubim 
sob a nuvem que sustém Nossa Senhora; as-
sim como as figuras dos pilares da igreja re-
presentados na predela.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro

(proveniente do antigo Colégio da Graça)

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo.
Retábulo edicular estruturado por pilastras 

coríntias almofadadas com baixos-relevos de 
pendurados, mascarões, festões, e cartelas. 
Assentando sobre os capitéis das pilastras, o 
entablamento compõe-se dos três elementos 
canónicos: arquitrave de duas bandas sepa-
radas por uma fina moldura de fusos inter-
calados com pérolas; friso com modilhões 
igualmente espaçados com relevos de viei-
ras estilizadas, intercalados com medalhões, 
escudos e cartelas, e dois mascarões nos ex-
tremos sobre as pilastras; a moldura de den-
tículos; e arquitrave com uma fina moldura 
pérolas intercaladas com fusos. Sobre o enta-
blamento, sem que constitua um frontão, está 
um alto-relevo com o monte calvário no qual 
se destacam três cruzes em T.

Na edícula representa-se em alto-relevo o 
episódio do Caminho do Calvário). A cena é re-
presentada num ambiente urbano, com a fi-
gura de Cristo carregando a cruz, ao centro, 

por entre a multidão que acompanha o sé-
quito. Sem que se adeque a qualquer edifício 
representado, colocada ao centro da compo-
sição e por trás da figura de Cristo, uma pi-
lastra coríntia opera uma divisão do espaço 
de representação: à esquerda está um grupo 
de lastimosas mulheres com uma criança, 
logo seguidas, mais à direita, de dois homens 
[mutilados] que, pela postura poderiam in-
dicar verdugos; à direita pode ser vista uma 
figura masculina vagamente auxiliando Cris-
to — supostamente, Simão Cireneu — e, mais 
adiante, uma figura feminina decaindo [muti-
lada] auxiliada por um homem de idade jovem 
— supostamente, Maria auxiliada por João.

Na predela encontram-se apenas duas car-
telas nos plintos almofadados sob as pilastras, 
e uma larga cartela retangular ornamentada 
com laçarias, ao centro, ressalto central sob 
a figura de Cristo, mas sem qualquer corres-
pondência no entablamento.

RETÁBULO 
DA PAIXÃO 
DE CRISTO
Coimbra
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RETÁBULO 
DA PAIXÃO 
DE CRISTO
Coimbra

DIMENSÕES  
A. 405 x L. 320 cm

MÓDULO
1.265

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 405 × L. 320 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.265. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguindo os critérios expostos na meto-
dologia, consideramos ter sido o traçado de-
corrente das harmónicas do próprio Retângu-
lo √Ф aquele que foi previamente empregue 
como auxiliar de composição — ainda que, em 
nosso entender, neste retábulo não tenha sido 
efetuada uma integral e coerente exploração 
do potencial do referido traçado. Importa re-
ferir ser este um dos poucos casos em que foi 
empregue um retângulo dinâmico como marco 
da obra, e utilizado como traçado regulador a 
sua inerente divisão harmónica.

Por avaliação da organização compositiva 
com o traçado geométrico sobreposto, pode-
mos verificar que o arranque do entablamento 
sobre os capitéis se adequa plenamente com a 
secção áurea superior do marco. Mais abaixo, 
podemos ver a altura média das cabeças da 
turba representada no episódio narrativo ali-
nhada sobre a secção áurea inferior. No topo 
da estrutura, pode ser visto o topo da cornija 

alinhado pela projeção horizontal do cruza-
mento das diagonais do retângulo superior 
(resultante da segmentação do marco pela 
secção áurea superior) com as secções áureas 
verticais. Em baixo, a altura da base do re-
tábulo pode encontrar justificação na proje-
ção horizontal do cruzamento das diagonais 
do retângulo inferior (resultante da segmen-
tação do marco pela secção áurea inferior), 
com duas oblíquas do traçado. Lateralmente, 
o vão formado a partir dos ângulos internos 
das pilastras é também delimitado por proje-
ções verticais do traçado (mesmo sendo ape-
nas os capitéis e os pedestais a encontrarem 
justificação na mais importante projeção ver-
tical do cruzamento sobre as secções áureas 
horizontais). 

Contudo, são sumárias as concordâncias 
da figura de Cristo com as linhas do traçado, 
ou mesmo das figuras de Maria desfalecendo, 
acompanhada pelas costas por João e as San-
tas Mulheres; e sem que tenhamos encontrado 
qualquer justificação no traçado geométrico 
para a posição quer do stipes ou do patibulum 
da cruz. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro 

(proveniente de Santa Clara-a-Velha)

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo.
Retábulo de edícula única, é estruturado 

por pilastras coríntias emparelhadas, salien-
tando-se volumetricamente as mais interio-
res. As exteriores são almofadadas e decoradas 
com florões, enrolamentos fitomórficos, carte-
las e esferas armilares; e as interiores com os 
relevos de dois pequenos nichos sobrepostos: 
sobressaem as mísulas e os baldaquinos sob a 
forma de cúpulas de templetes de tambor cir-
cular com lanternins — nos inferiores, a cada 
lado, representa-se a Fé e a Esperança, à es-
querda e direita, respetivamente e, por cima, 
estão dois santos de outra invocação.

Frente às pilastras geminadas, erguem-se 
duas colunas coríntias estriadas a dois terços, 
destacadas e assentes em duas mísulas so-
bressalientes da predela e servindo de suporte 
ao entablamento também proeminente. Este 
constitui-se de arquitrave de duas bandas, fri-
so decorado com uma esfera armilar ao cen-
tro e, intercalados com festões; um sol e uma 
lua à esquerda e à direita, respetivamente, e 
dois bustos masculinos nos extremos; por 
fim, sobre o friso, a cornija. Sob a arquitrave, 
no intercolúnio, gerando um acentuado jogo 
volumétrico e de profundidade através das 
gradações luminosas, está um espesso enro-
lamento de volutas.

O frontão é quebrado e invertido, numa 
singular composição: ao centro, um arco tri-
lobado enquadra um alto-relevo com a figura 
de Deus Pai abençoando; com o ápice partin-
do do topo do arco, sobrepõem-no duas em-
penas inclinadas aproximando-o da habitual 
composição triangular, mas que não se esten-
dendo até aos extremos do entablamento se 
interrompem para se ligarem ao enrolamen-
to superior de duas volutas encostadas que, 
por sua vez, nas extremidades se ligam a dois 
acrotérios.

No intercolúnio edicular adossam-se finas 
colunas coríntias de fuste liso, assentes sobre 
compridos pedestais. Sobre as impostas dese-
nha-se um arco cego, abatido, com pequenos 
óculos nas cantoneiras. Ao centro da edícula, 
originalmente, esteve a imagem do Salvador.

Na predela, são mísulas que se estabelecem 
como suporte das colunas, aí se destacando 
dois querubins. Sob a edícula central, salien-
ta-se uma mísula paraboloide invertida frente 
à qual se destaca um querubim e dele se des-
prendendo panos presos com laçarias, dispos-
tos em pregas pendentes.

RETÁBULO 
DO SALVADOR
Coimbra
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DIMENSÕES  
A. 335 x L. 215 cm

MÓDULO
1.558

MARCO UTILIZADO
Consonâncias Musicais 4-6 
Relação Inversa

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 335 × L. 215 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.558. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VI, com m = 1.577.

Seguindo os critérios expostos na metodo-
logia, e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos presentes na obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada segundo o traçado decorrente da divisão 
interna do marco observando a relação inver-
sa das consonâncias musicais 4/61. 

A sua incompletude, no entanto, impede 
uma integral avaliação do traçado geométrico 
subjacente à sua génese.

No conjunto das linhas verticais, para além 
dos segmentos do traçado diretamente asso-
ciadas a ambas as cesuras 4 — com as quais 
concordam a concavidade interna do lóculo; 
a largura do tímpano trilobado em que se ins-
creve a figura de Deus Pai; e o campo central 
da base entre os pedestais — encontrámos 
também uma série de cruzamentos dos seg-
mentos que unem as várias cesuras dos lados 
do marco segundo esta consonância: propor-
cionando o eixo central de localização das co-
lunas nos flancos, os vários momentos na ar-
ticulação do arco do nicho, e das pilastras em 
baixo-relevo.

Relativamente às linhas horizontais, a ce-
sura 4 direta, estabelece a altura frontal dos 
enrolamentos em alto-relevo sob a cornija; 
averiguando-se, depois, a existência de uma 
série de projeções horizontais decorrentes de 
cruzamentos de vários segmentos de união 
entre várias cesuras dos lados do marco, que 
poderão ter determinado: a altura da cornija 
no entablamento; a segmentação entre esta e 
o friso; e deste para a arquitrave. Em baixo, 
também a altura da base encontra justificação 
numa destas linhas do traçado.

O mais interessante de todos os elementos 
possíveis de analisar é a figura de Deus Pai, no 
tímpano do frontão, cuja inclinação do braço 
erguido em bênção se adequa notavelmente 
a uma das oblíquas do traçado, assim como 
a global estruturação desta figura, inclinada 
para a frente e adequando-se à triangulação. 
Ao centro da composição, no nicho hoje vazio, 
o traçado deixa-nos a adivinhar o contraposto 
da imagem do Salvador.

1 CASIMIRO, Luís, 2004, pp. 968-969.

RETÁBULO 
DO SALVADOR
Coimbra
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro  

(proveniente de Santa Clara-a-Velha)

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos e 

dois registos, sendo o corpo central de maior 
largura que os laterais. Para organização dos 
espaços de representação foram utilizadas, no 
primeiro registo, pilastras almofadadas orna-
das com um motivo repetido de semicírculos 
invertidos embasados por uma pérola; no se-
gundo registo, empregaram-se balaústres de 
fuste liso — nos extremos — ou com pendu-
rados e festões, organizando o corpo central.

Na segmentação entre registos empregou-
se um entablamento composto de arquitrave 
de duas bandas, friso decorado com enrola-
mentos fitomórficos, e cornija; sob os balaús-
tres do segundo registo, duas mísulas salien-
tam-se volumetricamente. 

No primeiro registo, a edícula central re-
cebe uma imagem de Santa Clara em alto-re-
levo, inserida numa paisagem urbana con-
cebida em baixo-relevo e em perspetiva. Nas 
edículas laterais estão duas imagens: a de São 
Francisco: das Chagas, à esquerda, e de Santo 
António, à direita.

No registo superior foi utilizada toda a sua 
extensão para representação do Pentecos-
tes. Embora haja uma individualização dos 
espaços de representação, estabeleceu-se aí 
um continuum espacial. Na edícula central 
a cena é representada num interior arquite-
tónico lançado em perspetiva, ao centro do 
qual está um arco adintelado, ladeado por 

outros dois arcos de volta perfeita. Ao centro 
está um alto-relevo da Virgem, de mãos pos-
tas, sentada num trono lavrado por trás em 
baixo-relevo, com um Livro aberto sobre os 
joelhos. Em torno da Virgem está um grupo 
de apóstolos, quatro a cada lado, exibindo di-
versas manifestações emotivas. Nas edículas 
laterais, comunicando e dando continuidade 
à cena retratada na edícula central, veem- 
-se mais dois apóstolos por edícula, atrás dos 
quais se simulam as portadas entreabertas de 
uma janela. De inferior dimensão vertical, es-
tas duas edículas são rematadas no topo por 
um segmento de arco que se une, ao centro, 
com a arquitrave do entablamento que sobre-
puja apenas o corpo central. Este, compõe-se 
de arquitrave de duas bandas, friso decorado 
com baixos-relevos de enrolamentos fitomór-
ficos, e arquitrave. Sobre este eleva-se o fron-
tão semicircular apainelado [com o intradorso 
decorado de caixotões] e a arquivolta almofa-
dada, destacando-se no tímpano o alto-rele-
vo de uma pomba do Espírito Santo. Em torno 
desta, uma pintura descreve uma auréola ra-
diante que se abre por entre uma nuvem.

A predela é almofadada e sem decoração.

RETÁBULO 
DE SANTA CLARA
Coimbra
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RETÁBULO 
DE SANTA CLARA
Coimbra

DIMENSÕES  
A. 315 x L. 180 cm

MÓDULO
1.75

MARCO UTILIZADO
Retângulo √3 – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 315 × L. 180 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao 
marco com módulo m = 1.75. Por aproxi-
mação, por defeito, considerámos tratar-
se de um Retângulo Raiz de Três (√3), com  
m = √3 = 1.732.

Depois de aplicados todos os traçados se-
guindo a metodologia enunciada, verificámos 
que o traçado previamente empregue como 
auxiliar de composição é o que decorre das 
harmónicas do próprio Retângulo √3. Importa 
referir ser este um dos poucos casos em que foi 
empregue um retângulo dinâmico como marco 
da obra, e utilizado como traçado regulador a 
sua inerente divisão harmónica. Na imagem, 
mostramos a verde o traçado das divisões har-
mónicas de √3; a azul semitransparente ape-
nas algumas das linhas do sequente traçado 
(de forma a simplificar a imagem, e somente as 
que serviram a presente organização composi-
tiva); e a vermelho, por uma questão de legi-
bilidade, as concordâncias que iremos referir.

Começamos por assinalar o delineamento 
do corpo central, com recurso às projeções 
verticais dos polos do retângulo. Baseando-se 
nesses mesmos pontos de maior importância 
para divisão interna de um retângulo1, foram 
também traçadas as suas projeções horizon-
tais: no topo proporcionando a altura do se-
gundo registo (sob o entablamento do corpo 
central); e em baixo, a localização do entabla-

mento intermédio dos edifícios representados 
por trás da figura de Santa Clara.

No topo da estrutura, o cruzamento das 
diagonais do recíproco superior forneceu a 
projeção horizontal que serviu a localização 
do cimácio da cornija do entablamento sob 
o frontão semicircular. Pouco mais abaixo, a 
aresta horizontal do mesmo recíproco propor-
cionou a localização do entablamento no topo 
dos corpos laterais, repercutindo-se no arran-
que dos arcos representados por trás do grupo 
da edícula central.

Já com recurso ao sequente traçado — de-
senvolvimento deste primeiro, com base nas 
suas oblíquas e respetivas interseções (entre 
si e com o marco em que se inscreve a obra) 
— encontramos a marcação superior e inferior 
do entablamento separando os registos; o fri-
so que corre entre os capitéis do primeiro re-
gisto (com repercussão nos entablamentos dos 
edifícios representados em segundo plano na 
edícula central); e a altura da base da predela.

As diferentes personagens representadas, 
individualmente ou nos grupos respetivos, 
encontram-se igualmente conduzidos nos 
seus gestos e posturas pelas múltiplas possi-
bilidades oferecidas pelo traçado geométrico.

1 CASIMIRO, Luís, 2004, p. 886.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro  

(proveniente de Santa Clara-a-Velha)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DE SÃO MIGUEL 
Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro  
(proveniente da Casa dos Vilhenas)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DE SÃO SILVESTRE
RETÁBULO DA VIRGEM 
COM O MENINO

Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro,

Capela do Tesoureiro
(proveniente da Igreja de São Domingos) 

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO 
DA CAPELA DO 
TESOUREIRO 
RETÁBULO DA ASSUNÇÃO DA VIRGEM

Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro  

(proveniente de Santa Clara-a-Velha)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO  
DE SÃO RAFAEL  
ARCANJO  
COM TOBIAS
Coimbra

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Museu Nacional Machado de Castro — no exterior 
(proveniente do extinto Colégio de Santo Tomás)

TIPOLOGIA  
Portal

Originalmente em cota inferior ao pavimen-
to da rua da Sofia, na qual se situava, a ele 
se acedia por uma pequena escadaria descen-
dente.

O portal é ligeiramente reentrante, sua-
vemente escorjado, lateralmente estruturado 
por pilastras lisas às quais se encostam colu-
nas coríntias exibindo a êntase preconizada, 
estriadas a dois terços e assentes sobre pedes-
tais. No topo, assenta o entablamento sobre-
pujado por um coroamento composto por três 
pequenos nichos, com uma figura cada um. 

O entablamento é constituído por arquitra-
ve de duas bandas; friso decorado e cornija de 
várias molduras. A decoração do friso é assaz 
elegante, com finos e bem delineados enrola-
mentos de motivos fitomórficos, zoomórficos, 
e antropomórficos que se desenvolvem si-
metricamente a ambos os lados de um grupo 
central, no qual podem ser vistas duas figuras 
semelhantes a faunos segurando uma central 
esfera armilar. Mais próximo do flanco es-
querdo, a figura antropomórfica aí colocada, 
senta sobre uma banqueta que nos fornece a 
data da execução do portal — 1547. Nas pro-
jeturas do entablamento que acompanham 
as colunas adossadas, vê-se um baixo-relevo 
masculino e outro feminino, à esquerda e di-
reita respetivamente.

Por cima do entablamento, ao centro e co-
roando toda a estrutura, estão três nichos 
de arco segmentar. Neles, as conchas são la-
vradas de vieiras, os pés direitos de pilastras 
almofadadas sem decoração, e a arquivolta 
almofadada com inscrições. Cada nicho é so-
brepujado por um plinto com uma urna clás-
sica no topo, e deles pendendo volutas sobre 
o extradorso. Os três nichos acolhem vultos 
perfeitos: o central de São Tomás; os laterais 
de São Gonçalo de Amarante e de São Paio de 
Coimbra. Ladeando o conjunto dos três nichos 
estão duas volutas unindo-se aos dois acroté-
rios existentes nas extremidades do entabla-
mento, estes sob a forma de plinto suportan-
do urnas de três bojos sobrepostos.

O arco é de volta perfeita, com a arquivolta 
assente sobre impostas, a qual se vê decorada 
com uma fiada de querubins. Nos pés-direi-
tos estão colunas coríntias assentes sobre pe-
destais, de fuste liso e com a mesma êntase. 
Segue-se, no intradorso, uma outra arquivol-
ta mais recuada e mais larga, almofadada e 
com várias molduras lavradas, decorada com 
enrolamentos de motivos fito e zoomórficos, 
com o escudo de Portugal ao centro. O con-
junto formado por esta, pelas impostas e os 
umbrais, é escorjado num ângulo de cerca 
de trinta graus, aproximadamente. Nas can-

PORTAL 
DE SANTO TOMÁS
Coimbra

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA



Obra deslocada do seu local original e hoje incorporada numa das paredes exteriores do 
Museu Nacional Machado de Castro. 
Sem que nos tenha sido possível efetuar uma tomada fotográfica frontal sem distorção 
perspética, não faremos a respetiva análise geométrica.
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toneiras estão os tondos de São Tiago e São 
Bartolomeu, à esquerda e à direita, respetiva-
mente: são ambos barbados, o primeiro com a 
cabeça coberta por um turbante, e a vieira na 
aba levantada; o segundo, com um pequeno 
demónio acorrentado, encavalitado no bordo 
do óculo do qual o busto se debruça ligeira-
mente.

Provas documentais permitem atribuir a 
sua execução a António Fernandes, Pêro Luís 
e João Luís, imaginários de pedraria contrata-
dos por Frei Martinho de Ledesma para a exe-
cução do portal.
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Portal retangular com umbrais de pilastras al-
mofadadas assentes sobre as bases, decoradas 
com simplificados motivos geométricos — se-
micírculos nos extremos superior e inferior, e 
um círculo enquadrando um florão ao centro. 
No intercolúnio, estão duas outras pilastras 
adossadas às anteriores, em recuo, idênticas 
às primeiras na forma e na decoração.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de duas bandas, friso sem ornato, e cornija. 
Sobre o entablamento o frontão é semicir-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penacova

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição

TIPOLOGIA  
Portal

PORTAL DA IGREJA 
PAROQUIAL
Penacova

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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cular, com um alto-relevo com a uma figura 
da Virgem Maria amparada por dois anjos; no 
extradorso recebe espessos pares de volutas 
adossadas, sendo encimado, ao centro, por 
uma cruz. Lateralmente estão dois acrotérios 
sob a forma de urnas assentes sobre pedes-
tais, decoradas por um raiado de retângulos 
com origem na base do bojo e, na curvatura 
superior, por uma pequena moldura imbrica-
da de folhas e pérolas; da boca brotam frutos 
e folhagens.
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DIMENSÕES  
A. 36.88 x L. 21.99 px

MÓDULO
1.677

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Sem medidas reais, considerando as medidas 
aferidas digitalmente de cerca de A. 36.88 × 
L. 21.99 píxeis, aproximadamente, somos con-
duzidos ao marco com módulo m = 1.677. Por 
aproximação, por defeito, considerámos tra-
tar-se de um Retângulo Superbipartiens, com 
m = 5/3 = 1.666.

Após termos aplicado todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, a comparação entre os vários tra-
çados sugeriu-nos ter sido o método decor-
rente da secção áurea dos lados aquele que 
terá sido empregue como auxiliar prévio de 
composição.

Começamos por assinalar o topo da arqui-
trave devidamente alinhado e concordante 
com a secção áurea horizontal superior; mais 
acima, podem ser vistos igualmente alinha-
das as duas principais marcações horizontais 
da cornija com as projeções horizontais de 
importantes cruzamentos do traçado; e ainda 
a altura do frontão semicircular.

Dos elementos verticais referimos largura 
aproximada do vão da porta, concordante com 
a largura do frontão, ambos alinhados com as 
projeções verticais de dois importante cruza-
mentos do traçado. Logo ao lado, a largura do 
vão formado pelas pilastras do emolduramen-
to, obedecendo às projeções verticais dos cru-
zamentos de oblíqua sobre as secções áureas 
horizontais.

Verificámos com interesse, toda a configu-
ração do frontão e da representação figurati-
va que no tímpano toma lugar, estritamente 
obedecendo às linhas de força do traçado geo-
métrico que aí se cruzam: a cabeça de Nossa 
Senhora da Assunção sobre o importante cru-
zamento das diagonais do retângulo superior 
(formado por divisão do marco a partir da sec-
ção áurea superior); a inclinação da figura em 
ascensão; os dois anjos sobre as secções áureas 
verticais do marco; e as suas posturas acoli-
tando a Senhora, em alinhamento com as dia-
gonais e oblíquas que nesse ponto se cruzam.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

PORTAL DA IGREJA 
PAROQUIAL
Penacova
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O arco organiza-se como numa sobreposição 
de ordens. Como pés-direitos estão pilastras 
estriadas, sem pedestais; sobre estas, já la-
deando o arco, dois colunelos suportam o 
entablamento horizontal [sem frontão] com-
posto por arquitrave simples, frontão sem or-
namentos, e cornija. Adossado frontalmente 
ao entablamento destaca-se um escudo de 
armas sobrepujado por uma cartela em forma 
de portal, ladeada por duas volutas. Nos ex-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penacova

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição

TIPOLOGIA  
Arco Triunfal

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DE 
NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE
Penacova
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tremos do entablamento estão dois pequenos 
acrotérios.

O arco é de volta perfeita, com a arquivol-
ta decorada de querubins. Nas cantoneiras 
destacam-se dois tondos com os bustos de  
São Pedro e São Paulo, à esquerda e à direita, 
respetivamente. No intradorso descrevem-se 
interseções de motivos geométricos variando 
entre retângulos e elipses.





200

DIMENSÕES  
A. 430 x L. 285 cm

MÓDULO
1.508

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 430 × L. 285 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.508. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), com  
m = 3/2 = 1.5.

Depois de empregues as várias metodo-
logias de divisão interna seguindo a meto-
dologia enunciada, e após a comparação dos 
vários traçados executados, com nenhum 
verificámos existir um número suficiente de 
concordâncias que justificassem a sua utiliza-
ção prévia como auxiliares de composição. 

Sabendo que no último quartel do século 
XX a igreja foi alvo de reestruturações e que 
todo o soalho da nave foi levantado (também 
constatável pela a altura diminuta dos pedes-
tais sob as pilastras), permitimo-nos escalar 
para baixo todo o traçado, com ponto fixo no 
topo, de forma a perceber se este ajuste per-
mitia observar concordâncias entre a organi-
zação compositiva do arco e o traçado, sem-
pre observando se esta modificação poderia 
indicar uma adequada altura para a estrutura 
assim proposta.

Com esta alteração auferimos uma altu-
ra aproximada de 455 cm, correspondendo 
a uma elevação do soalho da nave na ordem 
dos 25 cm. Sendo que tal elevação seria per-
feitamente aceitável, pensamos que se justifi-
ca plenamente esta alteração e adequação do 
traçado que agora apresentamos.

Verificando-se concordante o arranque do 
arco sobre as impostas (e o respetivo centro) 
com a secção áurea superior, o topo da corni-
ja, a separação entre esta e o friso, e a altura 
da arquitrave, todos concordam com proje-
ções horizontais de alguns dos cruzamentos 
de oblíquas do traçado nesse lugar; ou a altu-
ra dos pedestais dos pés-direitos, na base; ou 
mesmo a aresta inferior do escudo de armas 
no coroamento frontal do arco.

Verticalmente, podemos ver o coroamento 
do arco alinhado lateralmente por ambas as 
secções áureas; ou os pés-direitos do arco ali-
nhados com a projeção vertical de um cruza-
mento de oblíquas.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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De composição aproximada à do arco triunfal 
da Capela da Piedade.

Os pés-direitos são de pilastras lisas, com 
capiteis com denticulados, e sem pedestais.

O arco de volta perfeita arranca sobre as 
impostas, sendo a arquivolta apenas decorada 
por um fino ornamento em rosário, interca-
lando três contas e fusos. O intradorso é deco-
rado com relevos de interseções de elementos 
geométricos entre retângulos e elipses.

Ladeando o arco, apoiadas em mísulas que 
se destacam lateralmente das impostas, er-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penacova

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição

TIPOLOGIA  
Arco Triunfal

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DA
SAGRADA FAMÍLIA
POPULARMENTE, DE SÃO JOSÉ

Penacova
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guem-se pilastras jónicas estriadas a dois ter-
ços, suportando o entablamento horizontal. 
Este compõe-se de arquitrave de duas bandas, 
friso sem ornamentação, uma moldura de 
dentículos, e cornija. Ao centro do entabla-
mento destaca-se numa laje o escudo de ar-
mas dos Arnaus.

Nas cantoneiras destacam-se dois tondos 
com um busto masculino — barbado e de 
elmo — à esquerda, e outro feminino à direita. 
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ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DA 
SAGRADA FAMÍLIA 
Penacova

DIMENSÕES  
A. 385 x L. 310 cm

MÓDULO
1.241

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 385 × L. 310 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.241. Por aproximação, por 
defeito, considerámos tratar-se de uma Super-
fície Sesquiquarta, com m = 5/4 = 1.25.

Uma vez cientes da elevação do soalho 
aquando das reestruturações da igreja no últi-
mo quartel do século XX, para que os 25.5 cm 
anteriormente calculados fossem adicionados 
à imagem, partindo das medidas efetuadas no 
local, calculámos proporcionalmente novas 
medidas transpostas para o programa de tra-

ANÁLISE GEOMÉTRICA

tamento de imagem utilizado. Assim, dada a 
nova altura aferida, os traçados foram aplica-
dos sobre essa medida.

Após termos aplicado todas os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
não revelou qualquer resultado satisfatório. 
Ainda assim apresentamos a imagem com um 
dos traçados observados nos Casos Gerais dos 
Retângulos, o método de divisão obtido a par-
tir das diagonais do marco e das suas sucessi-
vas interseções.
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O retábulo é estruturado por pilastras corín-
tias almofadadas, decoradas de pendurados, 
festões e mascarões. O entablamento é cons-
tituído por arquitrave de três bandas, friso 
decorado com uma repetição de volutas se-
micirculares com pequenos enrolamentos, e 
cornija.

O frontão é quebrado, numa articulação 
de espessas e volumosas volutas afrontando- 
-se, com uma cartela elíptica ao centro enqua-
drando um querubim. O conjunto é rematado 
por três acrotérios, sob a forma de vasos de 
bojo raiado encimados por pináculos.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penacova

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição,

Capela de Nossa Senhora da Graça

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA GRAÇA
Penacova

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

ALMEIDA, José António Ferreira de, 1976

No largo intercolúnio, a edícula subdivide-
-se em três segmentos: ao centro abre-se um 
nicho com arco de volta perfeita com a arqui-
volta almofadada, assente sobre pilastras es-
triadas a dois terços. Nas cantoneiras desta-
cam-se dois querubins. Os campos laterais até 
às pilastras são almofadados. No interior do 
nicho a concha é, como habitualmente, lavra-
da de vieira, abrigando-se ao centro uma ima-
gem do orago desde há muito desaparecida.

A predela surge enquadrada no intercolú-
nio, ornamentada com festões e folhagens.
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RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA GRAÇA
Penacova

DIMENSÕES  
A. 290 x L. 230 cm

MÓDULO
1.260

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 290 × L. 230 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.260. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Assim que aplicámos o traçado interno do 
Retângulo √Ф foi-nos possível identificar uma 
série de adequações da estrutura retabular. 
Ainda que este não seja um dos casos mais 
interessantes por nós observado, importa sa-
lientar ser este um dos poucos casos em que 
foi empregue um retângulo dinâmico como 
marco da obra, e utilizado como traçado regu-
lador a sua inerente divisão harmónica.

Imediatamente podemos verificar o arran-
que do entablamento alinhado pela secção 

áurea superior do marco, e as duas secções 
áureas verticais a delimitarem o vão do arco 
do nicho. Mesmo não tendo sido empregues a 
secção áurea horizontal inferior ou a mediana 
horizontal do marco, foram utilizadas outras 
projeções horizontais do traçado indicando 
o cimácio da cornija, e, em baixo, a separa-
ção entre esta e o friso. Ao centro do retábulo 
podemos ver o arranque do arco concordante 
com uma projeção horizontal do traçado, e em 
baixo, sobre uma outra projeção, pode ainda 
ser encontrada a altura da base. No conjunto 
dos elementos verticais assinalamos o deli-
neamento exterior do nicho central; ou o vão 
definido pelas pilastras.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Botão

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Mateus,

capela-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos e 

dois registos, o corpo central avançando li-
geiramente para além da restante estrutura.

No primeiro registo os espaços de repre-
sentação são articulados por meio de pilas-
tras coríntias decoradas de pendurados com 
festões e cartelas; no segundo, apenas dois 
colunelos decorados com acantos demarcam a 
edícula central.

Na edícula central do primeiro registo des-
taca-se um sacrário com a habitual tipologia, 
sob a forma de um templete de planta hexa-
gonal — neste caso, mantendo a curvatura 
circular — sobrepujado por um lanternim de 
dois tambores circulares em registos sobre-
postos. Salientando-se em alto-relevo da 
restante estrutura retabular, todo o primeiro 
piso do templete recebe colunas coríntias em 
cada ângulo. Na face frontal rasga-se a porta 
retangular de acesso ao interior do sacrário e, 
das faces laterais, destacam-se dois altos-re-
levos de pequenos anjos agitando incensários. 
Acima do entablamento do templete, os ângu-
los são sobrepujados por pequenos coruchéus 
dos quais nascem arcobotantes, sob a forma 
de volutas, unindo-se ao lanternim; ao cen-
tro de cada face, entre coruchéus, ao modo de 
frontões, estão cartelas vazadas e enrolamen-
tos de volutas. Nos campos entre o lanternim 

e as pilastras, dois anjos músicos tocam ins-
trumentos de sopro.

Nas edículas laterais deste primeiro regis-
to abrem-se nichos com as conchas lavradas 
de vieiras, acolhendo as figuras de São João 
Evangelista, à esquerda, e de São João Baptis-
ta, à direita.

O entablamento entre o primeiro e segun-
do registo é composto por arquitrave de três 
bandas, friso decorado com querubins, uma 
moldura em bocel com óvalos cinzelados, e 
cornija. 

Na edícula central do segundo registo um 
alto-relevo descreve a Coroação da Virgem por 
Deus Pai e Jesus Cristo, desenhando-se por 
trás, em perspetiva e em baixo-relevo, uma 
estrutura arquitetónica com um arco central 
enquadrando a Virgem; no topo da edícula 
destacam-se três querubins em baixo-rele-
vo. Nas edículas laterais lavraram-se em bai-
xo-relevo e segundo um sistema perspético 
unificado, dois arcos de volta perfeita simu-
lando uma maior profundidade da estrutura 
retabular; os arcos enquadram dois anjos mú-
sicos tangendo uma harpa e uma guitarra, à 
esquerda e à direita, respetivamente.

No topo da estrutura, apenas o corpo cen-
tral recebe entablamento regular, composto 
por arquitrave, friso decorado com pendura-
dos de festões, e cornija. Acima deste eleva-

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Botão

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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se o frontão triangular, em cujo tímpano se 
destaca um alto-relevo com a figura de Deus 
Pai abençoando. As empenas são adornadas 
com enrolamentos de volutas e dois pequenos 
anjos como acrotérios. Os corpos laterais re-
mataram-se apenas de arquitrave, recebendo 
coroamentos de cartelas com enrolamentos, 
ao centro das quais se abrem dois óculos en-
quadrando bustos femininos.

Na predela salientam-se os pedestais das 
quatro pilastras do primeiro registo, nos 
quais se destacam as figuras de quatro santos:  
São Pedro e São Paulo, à esquerda e direita do 

corpo central, e Santo André e São Tiago, pela 
mesma ordem nos extremos. Ao centro, como 
suporte do sacrário, destaca-se uma baixa 
e espessa peanha abalaustrada, com o fuste 
ornado com acantos. Sob os corpos laterais, 
entre cada par de santos, destacam-se duas 
cartelas de losangos com enrolamentos.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

BORGES, Nelson Correia, 1992

DIMENSÕES  
A. 400 x L. 285 cm

MÓDULO
1.403 

MARCO UTILIZADO
Retângulo √2 – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 400 × L. 285 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao 
marco com módulo m = 1.403. Por aproxi-
mação, por defeito, considerámos tratar- 
-se de um Retângulo Raiz de Dois (√2), com  
m = √2 = 1.414.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo √2. Importa referir ser este 
um dos poucos casos em que foi empregue um 
retângulo dinâmico como marco da obra, e uti-

lizado como traçado regulador a sua inerente 
divisão harmónica.

Começamos por assinalar o delineamento 
do corpo central pelas secções áureas ver-
ticais, por elas alinhando externamente as 
pilastras e as colunas de ambos os registos. 
Seguidamente, estruturando e organizando a 
sobreposição dos registos, encontramos bem 
delineado o entablamento intermédio, com 
vários momentos bem assinalados por im-
portantes projeções horizontais dos pontos 
de cruzamento das várias linhas de força do 
traçado: a arquitrave, alinhada diretamente 
sobre a mediana horizontal do traçado; o de-

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Botão
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lineamento do friso gerado entre os capitéis 
das pilastras do primeiro registo; o arranque 
da cornija sobre o friso; e a aresta delimitan-
do o topo desta última. De forma idêntica, no 
topo, encontramos bem demarcada a altura 
dos coroamentos dos corpos laterais; o limi-
te superior e as marcações de várias molduras 
da cornija do entablamento do corpo central; 
e o arranque deste último sobre os capitéis 
das colunas delimitando a edícula central. Em 
baixo, igualmente seguindo a trama geomé-
trica, encontramos a localização da cornija na 
articulação entre a base e o primeiro registo.

Ao centro, a organização e estruturação do 
sacrário segue a preceito as várias linhas do 
traçado que naquela área se entrecruzam: a 
largura total do primeiro registo; a altura do 
entablamento; a largura da face frontal e da 
porta do sacrário; o posicionamento dos anjos 
que ladeiam a porta em adoração; e por fim, 
no segundo registo, a largura do lanternim 
(que se vê continuada pelas duas pilastras la-
deando o lanternim superior, individualizan-
do os espaços reservados aos anjos músicos).

Na edícula do Coroamento da Virgem, a co-
roa da Rainha dos Céus é segura pelas figuras 
de Deus Pai e Cristo Salvador, exatamente so-
bre o cruzamento das diagonais do retângulo 
superior resultante da secção horizontal do 
marco pela sua mediana. Logo abaixo, os bra-
ços de Maria encontram-se localizados sobre 
a secção áurea superior do marco, na qual cru-
zam as diagonais do quadrado superior deste 

Retângulo √2, o ponto preciso onde vemos as 
mãos postas da Virgem em oração. A composi-
ção das três figuras acompanha meticulosa-
mente o traçado geométrico: a figura central 
de Maria seguindo a triangulação formada 
sob a coroa; em plano anterior, as pernas das 
figuras Cristo e de Deus Pai seguindo e com-
pletando aquela triangulação; a mão de Deus 
Pai segurando a coroa, e a de Cristo em bên-
ção, organizadas no mesmo par de diagonais; 
e por fim, as suas posturas cumprindo as in-
clinações fornecidas pelos mesmos pares de 
oblíquas. 

As restantes representações figurativas, 
embora sem a mesma exata acuidade geo-
métrica, seguem igualmente o traçado: cada 
imagem, no par de cada registo, alinhada por 
projeções verticais semelhantes, e seguin-
do [aproximadamente] o mesmo conjunto de 
oblíquas — os dois santos no primeiro registo; 
os anjos músicos no segundo; ou ambos os pa-
res ladeando o sacrário. Nas figuras dos san-
tos vê-se mais esmerada a figura de São João 
Baptista: a perna direita em ligeiro contra-
posto; a inclinação do rosto estabelecida no 
mesmo alinhamento da filactéria; e até a alça 
da túnica, todos acompanhando estritamente 
as oblíquas do trado.

Por fim, assinalamos as localizações dos 
dois santos no primeiro registo: dois vértices 
inferiores da triangulação originada no Co-
roamento da Virgem, alinhados sobre a secção 
áurea inferior.
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Polícromo.
Arco de volta perfeita, estereotómico, es-

corçado no intradorso da volta e dos pés-direi-
tos, para adequação visual do mesmo quando 
observado de uma localização anterior e ao 
centro da nave.

O arco organiza-se como numa sobreposi-
ção de ordens, sendo estruturado por pilares 
que suportam o entablamento horizontal [sem 
frontão]. Em baixo, ladeando os pés-direitos, 
estão adoçados pares de colunas coríntias es-
triadas a dois terços e de cujo terço inferior 
se destacam pendurados e festões, assentan-
do sobre pedestais almofadados decorados de 
festões. Entre os pares de colunas estão duas 
cartelas elípticas decoradas.

À altura do arranque do arco está um en-
tablamento composto de arquitrave de duas 
bandas, friso com querubins, e cornija.

A cada lado do arco, sobre um largo pedes-
tal almofadado, duas pilastras coríntias de-
coradas de pendurados de festões e cartelas, 
organizam um pequeno nicho. O da esquerda 
recebe a imagem da Virgem Maria, com o livro 
aberto na mão esquerda e a mão direita poi-
sada sobre o peito, e um vaso de açucenas aos 
pés. O nicho da direita recebe a imagem do 
Arcanjo Gabriel, segurando na mão direita o 
cetro à volta do qual se enrola uma filactéria, 
e a mão esquerda apontando o alto.

Nas cantoneiras do arco abrem-se dois ton-
dos, com um busto masculino, barbado e de 
elmo, à esquerda, e outro feminino, com um 
elegante toucado de frutos, flores e folhagens, 
à direita.

O entablamento é composto por arquitrave 
de várias bandas, friso decorado com querubins 
dispostos simetricamente ladeando uma carte-
la central, moldura de dentículos, e cornija.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Souselas

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santiago,

Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Arco Triunfal

ARCO TRIUNFAL 
DA ANUNCIAÇÃO
Souselas

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA



Sem que nos tenha sido possível efetuar 
uma tomada fotográfica frontal sem dis-
torção perspética, não faremos a respetiva 
análise geométrica.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005



218

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos, os 

laterais em dois registos e o central com re-
gisto único. Os espaços de representação or-
denaram-se por meio de pilastras coríntias 
decoradas: as exteriores de pendurados, fes-
tões e cartelas; e as centrais de pendurados 
com festões e motivos da Paixão. As pilastras 
laterais do primeiro registo assentam sobre 
pedestais — à altura da predela — e as cen-
trais sobre mísulas.

O corpo central é de maior largura, desta-
cando-se aí um sacrário concebido como um 
templete avançando para além da restante 
estrutura retabular. Seguindo a habitual ti-
pologia, o corpo do edifício é de planta he-
xagonal, sobrepujado por um lanternim de 
tambor circular em dois registos, nos quais 
se rasgam janelas em arco de volta perfeita; 
o último tambor é rematado por uma cúpu-
la semiesférica sobrepujada por uma cruz. A 
face frontal desta micro-arquitetura recebe 
nos ângulos pilastras coríntias, e a porta do 
sacrário organiza-se como um pequeno portal 
sobre o qual paira a pomba do Espírito San-
to. O entablamento compõe-se de arquitrave, 
friso e cornija, e sobre cada face levantam-se 
pequenos frontões em forma de vieira, uni-
dos lateralmente, sobre os ângulos, por dois 
pequenos acrotérios. Nas faces laterais des-

te tempietto, destacam-se os altos-relevos de 
dois anjos agitando turíbulos. Rematando o 
topo da edícula, “pendem” suaves drapeados 
de um reposteiro em alto-relevo, aberto em 
duas abas, lateralmente presas às pilastras.

Os corpos laterais recebem quatro edículas, 
sobrepostas duas a duas, separadas vertical-
mente por um pequeno entablamento com-
posto de arquitrave, friso decorado apenas 
com um querubim ao centro, e cornija. Nas 
edículas estão altos-relevos de quatro san-
tos: em baixo, São João Evangelista e São João 
Baptista, à esquerda e direita, respetivamen-
te; em cima e pela mesma ordem, São Pedro e 
São Paulo.

No topo o entablamento compõe-se de ar-
quitrave de três bandas, friso decorado com 
um querubim sobre cada um dos corpos, e 
cornija.

No topo ergue-se o frontão composto por 
uma cartela ornamentada com enrolamen-
tos, ao centro da qual está a figura de Deus 
Pai abençoando. Lateralmente a esta encos-
tam-se duas volutas marcando uma suave 
triangulação. Sobre a cartela, ao centro, está 
a imagem de Cristo Redentor, coberto com um 
manto e segurando o estandarte.

Na predela sobressaem os pedestais al-
mofadados das pilastras laterais, dos quais 
se destacam mascarões. Sob as pilastras que 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Souselas

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santiago,

Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Souselas
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organizam o corpo central estão mísulas com 
altos-relevos de pombas do Espírito Santo. Sob 
o sacrário e servindo de suporte a esta estru-
tura, está uma peanha cónica, invertida, tam-
bém de secção hexagonal.

Por documentação recentemente trazida à 
luz por Carla Gonçalves, sabemos que a exe-

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Souselas

DIMENSÕES  
A. 350 x L. 240 cm

MÓDULO
1.458

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 350 × L. 240 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.458. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VIII, com m = 1.447.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização se 
baseou no traçado geométrico decorrente da 
sequente divisão interna do marco a partir das 
suas diagonais.

Ainda que este não seja um dos exemplos 
mais competentes na adequação da compo-
sição a um traçado geométrico, assinalamos 
com interesse a forma como foram pautados 
os principais momentos compositivos desta 
estrutura recorrendo à trama geométrica: o 
entablamento superior, no arranque da ar-
quitrave sobre os capitéis, e na localização 
da cornija, seguindo as projeções horizontais 

de importantes cruzamentos de algumas das 
principais linhas de força do traçado; ao cen-
tro da estrutura, o entablamento igualmente 
organizado por projeções horizontais (mesmo 
que recorrendo a linhas resultantes de uma 
sequente divisão); o mesmo acontecendo com 
a altura da base. Verticalmente, as duas cesu-
ras mais próximas do eixo central da composi-
ção, demarcando o corpo central pela largura 
total do sacrário e pelos extremos das cor-
nijas na base e no entablamento intermédio. 
Nos flancos, os corpos laterais encontram-se 
igualmente delineados nas suas áreas interio-
res, e as figuras alinhadas segundo o seu eixo 
central, as cesuras verticais do traçado mais 
afastadas do eixo central.

Ainda que este não seja um dos exemplos 
mais competentes na adequação da composi-
ção a um traçado geométrico, outras concor-
dâncias com o traçado intensificado podem 
ainda ser observadas.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

cução da capela se deve a um imaginário de 
Aveiro, Francisco da Fonseca, obra terminada 
em junho de 1597.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Eiras (Coimbra)

LOCAL 
Capela do Santíssimo Sacramento (ou do Espírito Santo), 

na sacristia

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Vestígios de policromia.
O retábulo é organizando em três corpos 

e dois registos. É estruturado por pilastras 
aproximadas de coríntias, almofadadas e de-
coradas com pendurados de festões, masca-
rões e cartelas; na organização do corpo cen-
tral estão pilastras almofadadas decoradas de 
pendurados.

Ocupando toda a dimensão vertical do 
corpo central e sobrepondo-se, ainda, ao en-
tablamento no topo do retábulo, o sacrário 
foi concebido como um templete de planta 
hexagonal, destacando-se em alto-relevo e 
avançando volumetricamente para além da 
restante estrutura. Estrutura-se em dois re-
gistos e na sua segmentação faz uso do en-
tablamento retabular que opera a segmenta-
ção entre registos. Organizado segundo uma 
adequada sobreposição de ordens, nos ângu-
los do primeiro piso estão pilastras jónicas 
sobrepostas por outras, coríntias, no segundo 
piso, separadas pelo entablamento compos-
to de arquitrave, friso decorado com enrola-
mentos fitomórficos e zoomórficos, e cornija. 
Na face frontal abre-se a porta retangular do 
sacrário, sobrepujada por dois querubins em 
alto-relevo. Nas faces laterais destacam-se  
São Pedro e São Paulo, ajoelhados e de mãos 
postas, em prece. Acima do entablamento er-
guem-se três pequenos frontões sobre cada 

uma das faces. O piso superior mantem a 
mesma estrutura, embora nele se abrindo um 
nicho na face frontal do qual se salienta uma 
imagem em alto-relevo de Cristo Salvador. Nas 
faces laterais estão baixos-relevos com moti-
vos da Paixão. No topo, o sacrário é encimado 
por uma cúpula rebaixada, sobrepujada por 
um pequeno lanternim. Sobre cada face eleva-
se um pequeno frontão triangular em quarte-
la formado pelo encosto de volutas.

No primeiro registo os corpos laterais 
abrem-se segundo nichos com arcos de volta 
perfeita, com as conchas lavradas de vieiras 
ocupando já o espaço reservado ao segundo 
registo, e fazendo uso, na sua estruturação, 
do entablamento que opera a segmentação 
entre registos. O nicho da esquerda recebe a 
imagem da Virgem Maria, e o da direita, a de 
São João Evangelista.

No segundo registo, as edículas laterais 
elevam-se acima das conchas dos nichos do 
primeiro registo, onde dois colunelos sustêm 
um arco abatido. Nos nichos, dois anjos músi-
cos entoam os seus instrumentos.

Tapado por uma sanefa de tecido colocada 
pelos devotos, o entablamento encontrava-se 
semioculto, não sendo possível a sua aprecia-
ção total. Contudo, foi possível ver-se a arqui-
trave de duas bandas e parte do friso ornado 
com enrolamentos de motivos antropomórfi-
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cos, fitomórficos e zoomórficos. O tecido da 
sanefa deixa adivinhar a existência da cornija.

Coroando toda a estrutura, está uma Trin-
dade, com Deus Pai sentado num trono, com 
uma mão erguida em bênção e a outra segu-
rando o globo. Ao centro, assente sobre os 
Seus joelhos, está Cristo Crucificado, com a 
pomba do Espírito Santo poisada no topo da 
cruz. Ladeando este conjunto, dois pequenos 
frontões triangulares em quartela, com enro-
lamentos de volutas afrontando-se ao centro 

e um pequeno coroamento de vieira, revelam 
nos tímpanos um querubim.

Quando da nossa visita, duas outras ima-
gens de santos ocupavam, também, este espa-
ço, embora certamente de outra proveniência.

BIBLIOGRAFIA
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DIMENSÕES  
A. 340 x L. 255 cm

MÓDULO
1.283

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 340 × L. 255 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
-co com módulo m = 1.283. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo √Ф, com m = 1.272.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo √Ф. Importa começar por 
referir ser este um dos poucos casos em que 
foi empregue um retângulo dinâmico como 

marco da obra, e utilizado como traçado regu-
lador a sua inerente divisão harmónica.

Visivelmente incompleto e alterado (pos-
sivelmente pertencendo-lhe, apenas, os pe-
quenos frontões como coroamento dos corpos 
laterais — ao contrário das duas imagens dos 
dois santos e da Santíssima Trindade), e devido 
à presença da sanefa colocada por vontade dos 
fieis e da Fábrica da Igreja, não se torna possí-
vel uma integra análise geométrica. Contudo 
não deixamos de apresentar o referido traçado 
geométrico, com o qual é notória a adequação 
da global organização compositiva do retábulo. 

RETÁBULO 
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Adémia de Cima (Coimbra)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora da Luz

TIPOLOGIA  
Tríptico

Espessa e empastada policromia.
O retábulo organiza-se em três corpos num 

registo único. Organizando os espaços de re-
presentação estão pilastras coríntias decora-
das com pendurados, festões e cartelas, neles 
abrindo-se nichos com as conchas lavradas de 
vieiras.

O entablamento compõe-se de arquitrave, 
friso com relevos de três querubins sobre cada 
um dos corpos, e cornija. No topo da estrutu-
ra ergue-se um frontão quebrado, numa com-
posição de duas volutas encontrando-se num 
plinto de uma cruz; nos extremos estão dois 
coruchéus muito simplificados de base cúbica 
e topo piramidal.

RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA LUZ
Adémia de Cima

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

Toda a estrutura assenta sobre uma base 
cujos remates laterais se fazem em curva e 
contracurva. O nicho central, sendo de maio-
res dimensões, provoca aí o avanço em ressal-
to de uma pesada mísula para sustentação de 
uma imagem de maiores dimensões.

As imagens são de períodos díspares e de-
sadequadas aos espaços em que se implemen-
tam — constam de uma Nossa Senhora com o 
Menino, ao centro, um Sagrado Coração de Je-
sus e um Santo António — à esquerda e direita 
respetivamente.
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DIMENSÕES  
A. 240 x L. 320 cm

MÓDULO
1.043

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 240 × L. 320 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.043. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se terá fundamentado 
no traçado geométrico decorrente da secção 
áurea dos lados do marco.

É um retábulo muito modesto e rudimen-
tar, no qual não identificámos uma concreta 
exploração ou seguimento do traçado geomé-
trico regulador.

O entablamento pode ser dito seguir a lo-
calização da secção áurea horizontal superior, 
com o friso aí localizado numa posição média. 

Ainda que o cimácio da cornija se aproxime da 
projeção horizontal do cruzamento das dia-
gonais do retângulo superior tomado acima 
da secção áurea inferior; ou mesmo a base da 
cruz se encontre muito próxima de um impor-
tante cruzamento de diagonais do traçado; já 
o arranque da cornija não encontra qualquer 
linha do traçado que a possa justificar. Em bai-
xo, a interseção das diagonais do retângulo 
inferior (tomado sob a secção áurea horizon-
tal inferior) com as duas secções áureas verti-
cais, terá servido para determinar a altura da 
base do retábulo.

Relativamente aos elementos verticais, sem 
que outras concordâncias ou alinhamentos 
regulares possam ser apurados, verificámos 
apenas que só o corpo central se conforma às 
duas secções áureas verticais.

RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA LUZ
Adémia de Cima
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Loreto (Coimbra)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora do Loreto (ou da Guia),

altar-mor

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo, misto de escultura e pintura.
O retábulo é estruturado por colunas co-

ríntias estriadas a dois terços, suportando um 
entablamento horizontal composto de uma 
estreita arquitrave, friso almofadado desco-
rado com enrolamentos fitomórficos e um 
querubim ao centro, e cornija. No topo, a es-
trutura recebe ainda um coroamento de enro-
lamentos de espessas volutas afrontando-se, 
ao centro das quais é gerado um pequeno pi-
náculo triangular.

No intercolúnio, o espaço edicular é nova-
mente marcado pelos baixos-relevos de duas 

RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DO LORETO
POPULARMENTE, DA GUIA

Loreto
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pilastras coríntias almofadadas. Falta-lhe 
hoje a imagem original, substituída por uma 
mais recente Nossa Senhora com o Menino.  
O fundo do espaço edicular é pintado, figu-
rando um arco de volta perfeita com um coro 
de querubins que acolitaria a Virgem.

A predela apresenta dois querubins nos 
pedestais das colunas e, entre estes, baixos-
-relevos de enrolamentos — uma peanha re-
centemente aí colocada impediu-nos a plena 
observação do relevo. 
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RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DO LORETO
Loreto

DIMENSÕES  
A. 230 x L. 175 cm

MÓDULO
1.314

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 230 × L. 175 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.314. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Sesquitércio (também, Diatessa-
rão), com m = 4/3 = 1.333.

Resultando a obra de uma técnica mista 
com pintura, e encontrando-se o conjunto 
muito depauperado por ausência da imagem 
original do orago, a nossa possibilidade aná-
lise torna-se mais reduzida. Ainda assim, 
observados os critérios expostos na metodo-
logia, e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
consideramos que a sua organização poderá 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

ter sido idealizada em função do traçado de-
corrente da secção áurea dos lado do marco.

Começando por referir os elementos ho-
rizontais, assinalamos os vários momentos 
da organização do entablamento (o topo da 
cornija, a articulação entre esta e o friso, e 
o arranque da “arquitrave” sobre os capitéis 
da colunas); e em baixo, a altura da predela. 
Dos elementos verticais assinalamos o eixo da 
prumada das colunas; o vão gerando o espaço 
interno edicular, por elas gerado; e a demar-
cação, ao fundo, do espaço de representação 
em pintura, organizado pelas pilastras em 
baixo-relevo.
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Sem vestígios de policromia.
O retábulo organiza-se em três corpos de 

registo único, com os espaços de representa-
ção organizados por pilastras jónicas estria-
das a dois terços. O corpo central salienta-se 
e avança, ligeiramente, relativamente aos la-
terais, originando a segmentação do entabla-
mento. Este compõe-se de arquitrave de duas 
bandas, o friso decorado com querubins, um 
sobre cada um dos corpos laterais, e cornija. 
No topo, cada corpo é coroado com um fron-
tão: os laterais são semicirculares, em concha 
mas sem ornato; e o central é quebrado e va-
zado (com um óculo no tímpano), composto 
por um encosto de volutas sobrepujadas por 
um pequeno frontão triangular em cujo tím-
pano está uma cartela circular.

Nos intercolúnios abrem-se nichos, o do 
centro de volta perfeita, e os laterais peralta-

dos — em todos, a calote descreve uma vieira. 
O nicho central é mais elevado, sendo as pi- 
lastras mais baixas e mais largas que as late-
rais mas assentando sobre um pedestal almo-
fadado ornado com um florão. Servindo de su-
porte à imagem de São Brás, uma larga mísula 
em forma de querubim eleva o nicho à altura 
dos pedestais. Os nichos laterais acolhem as 
imagens de Santa Luzia e Santo Amaro, à es-
querda e direita, respetivamente.

Apresentando a marcação de pedestais so-
bre as pilastras centrais — estas já assentes 
em pedestais — a predela exibe apenas uma 
cartela com enrolamentos sob o corpo central. 
Sob os corpos laterais os campos não possuem 
qualquer ornamentação.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Loreto (Coimbra)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora do Loreto (ou da Guia) 

(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO 
DE SÃO BRÁS
Loreto
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RETÁBULO 
DE SÃO BRÁS
Loreto

DIMENSÕES  
A. 235 x L. 185 cm

MÓDULO
1.270

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 235 × L. 185 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.270. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Depois de aplicados e comparados os vários 
traçados decorrentes dos diferentes métodos 
de divisão interna, verificámos ser o traçado 
decorrente da secção áurea dos lados do marco 
aquele que o artista terá empregue como au-
xiliar prévio da composição.

O retábulo exibe uma série de evidentes 
assimetrias e sumárias adequações ao traça-
do regulador. Ainda assim, assistimos a uma 
pretensão na observância e cumprimento do 
traçado regulador, com o corpo central se-
guindo as secções áureas verticais — com as 
quais igualmente concorda a largura do fron-
tão triangular no coroamento da obra. Outras 
linhas igualmente importantes foram segui-

das, nomeadamente o importante cruzamen-
to das diagonais do retângulo superior (resul-
tante da secção áurea superior do marco), com 
a sua projeção horizontal servindo a localiza-
ção da cornija do entablamento. Em baixo, a 
altura da predela seguiu a projeção horizon-
tal de um conjunto de quatro cruzamentos 
[colineares] do traçado, embora desprezando 
o mais importante cruzamento das oblíquas 
sobre as secções áureas verticais. No entanto, 
é importante salientar o recurso aos polos do 
retângulo, neste retábulo evidenciados na de-
marcação de toda a área em torno da edícula 
de São Brás: em cima, pela localização média 
da arquitrave; em baixo, pela altura da base 
que eleva o nicho central; e lateralmente, a 
largura da base e do entablamento (na reali-
dade, só a arquitrave e o friso respetivos) des-
te corpo central.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Apresenta vestígios de policromia.
O retábulo organiza-se em três corpos num 

registo único, com os espaços de representa-
ção organizados por pilastras coríntias almo-
fadadas, decoradas de pendurados, com fes-
tões, cartelas e motivos zoomórficos. O corpo 
central destaca-se ligeiramente para a frente 
da restante estrutura retabular.

O entablamento compõe-se de arquitrave de 
três bandas, friso decorado com três querubins, 
um sobre cada corpo, e cornija. No topo da es-
trutura está um frontão aberto com um meda-
lhão circular central enquadrando um florão, 
ao qual se encostam duas volutas e aproximan-
do-o de uma composição triangular.

Nos intercolúnios abrem-se nichos: o do 
centro, de arco peraltado, e os laterais de arco 
de volta perfeita — em todos, a concha descre-

ve uma vieira em baixo-relevo. O nicho cen-
tral é mais elevado, sustentado por uma larga 
mísula sob a forma de um querubim, e rece-
bendo no topo um alto-relevo de enrolamen-
tos de volutas — nele se acolhe a imagem do 
orago, São Roque. Os nichos laterais acolhem 
as imagens de Santa Isabel (ostenta um traje 
nobre e uma coroa), à esquerda e de Santo An-
tónio à direita. Acima das conchas dos nichos 
laterais, nos campos lisos até ao entablamen-
to, estão lavrados dois círculos. 

Na predela destacam-se curiosos altos-re-
levos com mascarões de figuras antropomór-
ficas, nos pedestais almofadados das pilas-
tras. Sob os corpos laterais estão duas cartelas 
enroladas em volta e contravolta; e uma car-
tela retangular com enrolamentos sob o corpo 
central.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Coimbra

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora do Loreto (ou da Guia)

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO 
DE SÃO ROQUE
Loreto

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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DIMENSÕES  
A. 260 x L. 190 cm

MÓDULO
1.368

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 260 × L. 190 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.368. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Sesquitércio, com m = 4/3 = 1.333.

Depois de aplicados e comparados os vários 
traçados decorrentes dos diferentes métodos 
de divisão interna, verificámos ser o traçado 
decorrente da secção áurea dos lados do marco 
aquele que o artista terá empregue como au-
xiliar prévio da composição.

Exibindo uma série de desvios e de inade-
quações ao traçado, podemos referir a inicial 
pretensão de cumprimento, ou correspondên-
cia, da geral organização compositiva ao tra-
çado regulador.

Verticalmente, podemos assistir ao correto 
alinhamento do corpo central pelas duas sec-
ções áureas verticais; e embora não assista-
mos a uma exata adequação do entablamento 
à secção áurea horizontal superior, podemos 
ver por ela alinhados os enrolamentos dos ca-
pitéis, e estes rematados superiormente por 
um ábaco inusitadamente elevado, igualmen-

te alinhando com uma decoração de volutas 
que no corpo central foi criada sobre o arco. 
No topo da estrutura, podemos ver a marca-
ção horizontal do frontão, no encontro das 
volutas com o medalhão circular, aproximan-
do-se da localização da projeção horizontal 
resultante do cruzamento das diagonais do 
retângulo superior com as secções áureas ver-
ticais; e em baixo, na área inferior do retábu-
lo, sobre um segmento análogo a este, encon-
tramos a transição entre a base e os espaços 
de representação. A localização da cornija, a 
articulação entre a arquitrave e o friso, a al-
tura da mísula do corpo central, ou mesmo a 
posição aproximada da cabeça do querubim 
destacado ao centro do entablamento, con-
cordam com algumas importantes linhas e 
cruzamentos do traçado. Por fim, resta refe-
rir o eixo de alinhamento dos corpos laterais 
e das respetivas figuras, organizados segun-
do as projeções verticais dos cruzamentos de 
diagonais e oblíquas sobre ambas as secções 
áureas horizontais.

RETÁBULO 
DE SÃO ROQUE
Loreto
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Castelo Viegas

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santo Estêvão,
Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos e 

dois registos, está assente sobre uma prede-
la, e rematado por um inabitual entablamento 
segmentado.

No primeiro registo, os espaços de repre-
sentação são organizados por pilastras corín-
tias, almofadadas e decoradas de pendurados 
com festões e elementos fitomórficos. Alter-
nando com estes elementos, de forma assimé-
trica nas quatro pilastras, veem-se atributos 
alusivos à paixão de Cristo inerentes ao sacrá-
rio, ao centro, uma coroa de espinhos, açoites 
e cravos; nas laterais, os atributos das duas 
figuras de devoção aí presentes — São João 
Evangelista, à esquerda, e São Pedro à direita 
— respetivamente, o cálice e a águia, e o par 
de chaves, com o livro das escrituras, aberto, 
ao centro.

Ao centro da edícula central do primei-
ro registo e acompanhando toda a altura do 
mesmo, destaca-se o sacrário em alto-relevo, 
avançando para além da restante estrutura 
retabular, cumprindo uma das habituais ti-
pologias, em forma de um templete de planta 
circular, encimado por um lanternim de tam-
bor em dois registos. Segmentando-o como 
se de planta semi-hexagonal se tratasse, nos 
ângulos estão pilastras coríntias a quarenta e 
cinco graus com as faces que articulam, sus-

tendo um entablamento composto por arqui-
trave, friso e cornija apenas nas faces laterais. 
Sobre o entablamento e circundando todo o 
lanternim, sobre cada face há um pequeno 
frontão em quartela (do frontal relevando-
se o lenço com a Santa Efígie), os três unidos 
por volutas em semicírculo. Intercalando es-
tes conjuntos, e estabelecendo a união entre 
si, sobre cada ângulo há um pequeno plinto 
sobrepujado por um vaso gomado simulando 
um botão de acanto. Destes últimos partem 
arcobotantes em direção ao lanternim, entre 
os quais se rasgam compridas janelas. Neste 
primeiro tambor do lanternim forma-se novo 
entablamento com pequenos e idênticos fron-
tões e acrotérios em torno de uma cúpula se-
miesférica sobrepujada pelo o último tambor, 
também coroado por uma cúpula semiesféri-
ca. No campo entre o sacrário e as pilastras 
que demarcam a edícula, em baixo-relevo 
estão duas volutas em quartela sugerindo a 
continuidade lateral do sacrário terminando 
num frontão triangular. Em cima, ladeando o 
lanternim, também em relevo, estão dois que-
rubins tetrápteros.

O entablamento que opera a segmentação 
para o segundo registo, com suaves ressaltos 
sobre as pilastras, é constituído por arquitrave 
simples, friso almofadado decorado, e cornija 
de várias molduras. A decoração do friso com-

RETÁBULO 
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põe-se, no corpo central, de um querubim, ao 
centro, e pares de enrolamentos afrontados, 
simétricos, a cada lado; e de enrolamentos 
fitomórficos em volta e contravolta, sobre os 
corpos laterais. Em cada ressalto sobre as pi-
lastras centrais está um mascarão zoomórfi-
co; e em cada um dos laterais, um querubim 
terçado.

O segundo registo pretende prefigurar 
uma inusitada e irregular serliana, com um 
arco central desproporcionado relativamente 
aos corpos laterais. A organização dos espaços 
de representação faz-se por meio de pequenas 
pilastras almofadadas, decoradas com irre-
gulares representações de balaústres em bai-
xo-relevo, e encimadas por pequenos capitéis 
aproximados de coríntios. No corpo central 
está um alto-relevo de Deus Pai abençoando 
enquadrado por uma estreita e desproporcio-
nada moldura, com um arco suportado por um 
pequeno entablamento. A majestosa figura de 
Deus Pai é retratada em pose frontal mas de 
rosto ligeiramente terçado sobre a esquerda, 
com a mão esquerda segurando o globo en-

cimado pela cruz e, a direita, levantada em 
bênção, com um manto caindo sobre os om-
bros e os braços — ladeiam-na dois pares de 
querubins tetrápteros. As edículas dos corpos 
laterais possuem um entablamento irregular, 
composto apenas de friso e de cornija de duas 
molduras. Nos intercolúnios desenham-se ar-
cos cegos em asa de padeiro, assentes sobre 
impostas e pilastras almofadadas, enqua-
drando dois anjos, um a cada lado, terçados e 
voltados ao centro, ajoelhados e de mãos pos-
tas, em adoração.

Na predela sobressaem em ressalto os pe-
destais das pilastras, sem qualquer decora-
ção. Sob o sacrário, destaca-se uma mísula 
com enrolamentos de volutas, e um queru-
bim sob a face frontal. Sob os corpos laterais 
destacam-se, em baixo-relevo, à esquerda e 
à direita, respetivamente, os bustos de São 
João Baptista, desnudo e envolto apenas por 
um manto, segurando um cordeiro; e do Rei 
David, coroado, envolto num espesso manto, 
entoando uma harpa.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952



246

DIMENSÕES  
A. 350 x L. 290 cm

MÓDULO
1.206

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 350 × L. 290 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.206. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto IX, com m = 1.224.

Observados os critérios expostos na me-
todologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos inerentes 
à obra, verificámos que a sua organização foi 
idealizada em função do traçado decorrente 
da secção áurea dos lados do marco.

Analisando a obra e o traçado geométrico 
sobrepostos, podem ser vistos vários dos ele-
mentos estruturais corretamente alinhados 
horizontal e verticalmente com o traçado re-
gulador. É possivel verificar-se a concordância 
do corpo central com as secções áureas ver-

ticais; assim como o entablamento pela sec-
ção áurea horizontal superior; ou a altura da 
cornija operando a divisão entre a predela e o 
primeiro registo. Podendo ainda ser referido 
um mais vasto conjunto de elementos ade-
quando-se à trama geométrica — tais como a 
posição central de Deus Pai sobre um dos im-
portantes cruzamentos de diagonais do traça-
do; a triangulação do traçado a que a figura 
obedece; a posição do braço em bênção; ou 
mesmo alguns dos elementos do sacrário de-
vidamente alinhados pelo traçado — na gene-
ralidade, não se verifica existir uma integral e 
regular adequação dos elementos da estrutura 
retabular e/ou das representações figurativas 
ao traçado geométrico. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Castelo Viegas
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Góis

LOCAL 
Igreja de Santa Maria Maior,

capela-mor, ao evangelho

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULO DE D. LUÍS
DA SILVEIRA
Góis

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Cantanhede

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Pedro,

Capela da Misericórdia

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem sinais de policromia.
O retábulo organiza-se segundo uma edícu-

la única, recebendo lateralmente duplas colu-
nas coríntias, estriadas a dois terços: no terço 
superior estrias mais largas, volumosas, e em 
menor número, no terço inferior estrias finas.

O entablamento exibe uma organização 
que se aproxima das prescrições tratadísticas: 
arquitrave de três bandas diretamente assen-
te sobre os capitéis; o friso é decorado com 
medalhões com vieiras, volutas e folhagens; 
e, por fim, uma volumosa cornija de várias 
molduras. Exibe este conjunto uma ligeira 
projetura, acompanhando as colunas duplas e 
os pedestais simulados que, à altura da base, 
lhes servem de suporte.

No coroamento da obra, o frontão é semi-
circular tripartido, numa estilização do mo-
tivo das vieiras, exibindo ainda alguns dos 
volumes característicos rollwerk [mutilados], 
como volutas e enrolamentos.

Ao centro da edícula representa-se, em al-
to-relevo, a Senhora da Misericórdia, de pé 

RETÁBULO 
DA MISERICÓRDIA
Cantanhede

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

BORGES, Nelson Correia, 1980
SALTEIRO, Ilídio, 1986

DIAS, Pedro, 2003
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005
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sobre um plinto, de mãos postas em oração, 
com o manto apartado por dois anjos. Sob o 
manto abrigam-se ajoelhadas as várias figu-
ras o clero e da nobreza, à esquerda e direita, 
respetivamente. São bem cuidadas as mode-
lações dos rostos, naturais as posturas, e bem 
lançados os panejamentos Por trás, ao fundo, 
num leve stiacciato pode ver-se uma repre-
sentação idealizada de uma urbe.

A base é inusitadamente alta, lateralmen-
te simulando os pedestais sob as colunas du-
plas. No campo central encontra-se decorada 
com uma cartela retangular com a inscrição 
evocativa do encomendador naquela capela 
sepultado, e nos campos laterais, sob as co-
lunas, outros motivos decorativos no mesmo 
gosto centro-europeu que a partir de meados 
do século livros e gravuras divulgavam. De 
um modo generalizado, toda a estrutura reta-
bular se caracteriza por uma maior sobrieda-
de e depuramento decorativo.
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RETÁBULO 
DA MISERICÓRDIA
Cantanhede

DIMENSÕES  
A. 255 x L. 205 cm

MÓDULO
1.341

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 255 × L. 205 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.341. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de uma 
Superfície Sesquitércia, com m = 4/3 = 1.333.

Nesta obra, deparámo-nos com um dos ca-
sos mais controversos da nossa análise, dado 
que nenhuma das soluções aferidas nos for-
nece resultados verdadeiramente satisfató-
rios. Observando a metodologia enunciada, 
começámos por aplicar o traçado decorrente 
da Divisão Harmónica da Sesquitércia, mas 
sem que tenhamos encontrado um resultado 
que plenamente justificasse a sua utilização. 
Depois de efetuados todos os traçados refe-
ridos na metodologia, o resultado mais satis-
fatório foi obtido por a aplicação do traçado 
decorrente da divisão interna do retângulo 
a partir das suas diagonais. Deparámo-nos, 
no entanto, com um grande número de ele-
mentos que não encontram justificação neste 
traçado, resultando, por isso, num conjunto 
pouco coeso e que integralmente possa jus-
tificar a sua utilização prévia como traçado 
geométrico regulador.

Supondo poder tratar-se de um caso par-
ticular, de um retábulo em cuja ideação não 
tenha sido empregue um global traçado 
geométrico, mas tão somente aplicado à re-
presentação/episódio figurativo — tal como 
igualmente verificámos acontecer noutros 
casos isolados — partindo das medidas in-
ternas da edícula, aplicámos sobre esta área 
a metodologia enunciada. Contudo, também 

aqui se tornou infrutífera a nossa pesquisa, 
tendo sido obtidos resultados ainda mais in-
satisfatórios.

Dadas as suas notáveis características 
plásticas — na modelação das feições das per-
sonagens (podendo esta Senhora do Manto 
enquadrar-se na “série de esculturas femininas 
do Mestre, (…) todas unas e todas variadas”1), 
no lançamento dos panejamentos, no global 
esmero do cinzelado, ou pela erudição dos di-
ferentes motivos decorativos — esta obra tem 
vindo a ser generalizadamente atribuída ao 
génio de João de Ruão. Não lhe tendo encon-
trado uma correta, constante e reiterada ade-
quação a qualquer dos traçados enunciados na 
Metodologia, nem tampouco a qualquer dos 
métodos que vimos utilizados amiúde pelo 
imaginário normando, resta-nos questionar 
se esta obra se deve a um seguidor/colabora-
dor de Ruão empregando e seguindo modelos 
captados do mestre; se resultará de uma com-
panha oficinal para a qual o mestre terá exe-
cutado apenas o motivo central, e este pos-
teriormente adequado a uma estrutura para 
a qual não forneceu o decisivo contributo de 
gizamento estrutural; ou mesmo se aquele 
motivo possa ter vindo a ser adaptado a uma 
nova estrutura executada posteriormente, já 
imbuída de um gosto renovado e revelando 
as novas tendências decorativos que livros e 
gravuras vinham divulgando.

1 GONÇALVES, António Nogueira, 1979, p. 147.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Cantanhede

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Pedro,

capela (colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Edicular

Apresenta sinais de policromia.
O retábulo é constituído por uma edícula 

única, estruturada lateralmente por pilastras 
lisas, sobre as quais assenta o frontão trian-
gular. A edícula divide-se internamente em 
três corpos: o central, de maiores dimensões, 
apresenta-se como um nicho com arco de vol-
ta perfeita assente em impostas sobre duas 
pilastras decoradas com pérolas, tal como 
uma fiada de um rosário; lateralmente, a meia 
altura e com menores dimensões, abrem-se 
dois nichos hoje vazios. Sobre estes, nas can-
toneiras, vemos dois anjos em adoração à fi-
gura central da Virgem da Rosa com o Menino 
ao colo que, suportada por uma mísula sob a 
forma querubim, se destaca avançando para 
além do espaço de representação.

RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA ROSA
Cantanhede

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

GONÇALVES, António Nogueira, 1979
BORGES, Nelson Correia, 1980

DIAS, Pedro, e PEREIRA, João Vítor Gonçalves, 1983
DIAS, Pedro, 2003

GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

A figura de vulto tem um porte elegante, e 
revela um bom conhecimento e domínio das 
proporções anatómicas, expresso no cuidado 
modelado das feições, dos braços, das mãos 
e dos dedos, assim como no lançamento das 
pregas do vestuário cujas densidades dos te-
cidos se notam bem diferenciadas. A figura 
evidencia igualmente um interessante e bem 
elaborado jogo de volumes na articulação da 
figura do menino ao colo, braços e pernas 
compondo um intricado conjunto de vazados, 
terminando numa delicada rosa que ambos 
seguram na mão. A pose e o rosto de Maria 
lembram a Virgem do Loreto, hoje no Museu 
Nacional Machado de Castro (MNMC 2978).

A predela é simples e sem ornamentos.
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RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA ROSA
Cantanhede

DIMENSÕES  
A. 255 x L. 180 cm

MÓDULO
1.25

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 225 × L. 180 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.25. Com enorme exati-
dão, considerámos tratar-se de uma Superfí-
cie Sequisquarta, com m = 1/5 = 1.25.

Cumprindo a metodologia enunciada, logo 
começámos por aplicar o traçado decorrente 
da Divisão Harmónica da Sequisquarta, no 
entanto, sem que tenhamos encontrado um 
resultado satisfatório. Depois de efetuados 
todos os traçados enunciados na metodolo-
gia, foi com o traçado geométrico decorrente 
da sequente divisão interna do marco a partir 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

das suas diagonais, que encontrámos o maior 
número de concordâncias entre a organização 
compositiva e o traçado geométrico empregue.

Tanto horizontal como verticalmente po-
dem ser vistos vários dos elementos estrutu-
rais corretamente alinhados com o traçado 
regulador, embora o mesmo não possa ser 
dito relativamente aos elementos figurativos 
(mesmo que vejamos o encontro das mãos da 
Virgem e de seu Filho sobre o centro geomé-
trico da composição — e atendendo a que a 
imagem se encontrou já deslocada do seu lu-
gar original).
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Cantanhede

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Pedro,

Capela dos Meneses (colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

RETÁBULO DO 
SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Cantanhede

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Cantanhede

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Pedro,

Capela dos Meneses (colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULOS 
DOS MENESES
Cantanhede

As presentes obras, iguais entre si, 
encontram-se detalhadamente 
analisadas no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Varziela (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora da Misericórdia

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DA VARZIELA
DE NOSSA SENHORA 
DA MISERICÓRDIA

Varziela

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Varziela (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora da Misericórdia 

(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DE SÃO ROQUE
Varziela

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Varziela (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora da Misericórdia

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO DE 
SÃO SEBASTIÃO
Varziela

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Lemede (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de São Jorge, 

altar-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos num 

registo único, com a edícula central cumprin-
do, aproximadamente, a mesma largura que 
as laterais juntas. 

Pilastras coríntias estriadas nos dois terços 
superiores organizam os espaços de represen-
tação. O entablamento é simplificado: sem 
arquitrave, o friso sem ornamentação assenta 
diretamente sobre as colunas. A cornija com-
põe-se de várias molduras, a penúltima com 
uma sequência de motivos que poderão ter re-
miniscência em dentículos.

Na edícula central descreve-se o episódio 
em que São Jorge regressa à cidade amuralha-
da, com o dragão já morto, puxado por uma 
corda por um frade. Das ameias a população 
observa a chegada do herói. Nas edículas la-

terais cavam-se nichos de volta perfeita, com 
as conchas lavradas de vieiras. Por cima, no 
campo até ao entablamento, destacam-se um 
querubim a cada lado. Nos nichos estão vultos 
perfeitos da Virgem com o Menino, e de Santo 
António.

O frontão é quebrado, e segmentar: num 
óculo de grandes dimensões, ao centro, ins-
creve-se a imagem de deus pai abençoando, 
ladeado por dois anjos. Lateralmente encos-
tam-se adossadas duas mísulas com masca-
rões. No extremos superior do extradorso do 
óculo está um motivo repetido de enrolamen-
tos de volutas com uma semiesfera ao centro.

O espaço reservado à predela constitui-se 
essencialmente como um estereóbato, com 
três altos-relevos de querubins ordenadamen-
te espaçados.

RETÁBULO 
DE SÃO JORGE
Lemede

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
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DIMENSÕES  
A. 245 x L. 210 cm

MÓDULO
1.166

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 245 × L. 210 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.166. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização 
se terá fundamentado no traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

A presente obra só de forma muito rudi-
mentar segue o traçado geométrico, explo-
rando apenas minimamente as suas múltiplas 
possibilidades geométricas.

O corpo central encontra-se delimitado 
pelas duas cesuras verticais ladeando o eixo 
central, segmentos pelos quais se delimitou 
igualmente o grande óculo do frontão. Ho-
rizontalmente, o arranque da cornija sobre 
o friso encontrou a sua localização sobre a 

projeção horizontal dos cruzamentos das dia-
gonais do marco com as diagonais retângulo 
horizontal superior (resultante da divisão ho-
rizontal do marco pela sua mediana); assim 
como, acima e abaixo, podemos encontrar 
no traçado a justificação para o cimácio e o 
arranque do entablamento (desprovido de ar-
quitrave) sobre os capitéis. Em baixo, a altura 
da base do retábulo foi calculada em função da 
projeção horizontal do cruzamento das diago-
nais do retângulo horizontal tomado abaixo 
da última cesura horizontal do traçado.

No frontão, localizou-se a cabeça da figura 
de Deus Pai sobre o cruzamento das diagonais 
do retângulo horizontal tomado acima da pri-
meira cesura horizontal superior do traçado; 
em torno desta figura, alinhadas segundo 
a inclinação as duas oblíquas do traçado, as 
asas dos anjos acólitos geram aí uma trian-
gulação que se prolonga às figuras dos santos 
ocupando os dois nichos laterais.

RETÁBULO 
DE SÃO JORGE
Lemede

ANÁLISE GEOMÉTRICA





272

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Lemede (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de São Jorge 

(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Díptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em dois corpos num 

registo único. 
Pilastras coríntias estriadas — os dois ter-

ços superiores com caneluras mais largas — 
organizam os espaços de representação.

O entablamento é horizontal [sem frontão] 
constituindo-se de arquitrave simples, fri-
so com dois altos-relevos de querubins sobre 
cada um dos corpos, e cornija.

Nos intercolúnios abrem-se nichos de vol- 
ta perfeita, com as conchas lavradas de vieiras. 

RETÁBULO DE 
SANTO AMARO E 
SANTO AGOSTINHO
Lemede

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

À esquerda está uma imagem de Santo Ama-
ro e, à direita, uma imagem de um santo com 
um coração sobre um livro aberto que julga-
mos poder representar Santo Agostinho (por 
vezes representado com um “coração chame- 
jante”).

O espaço reservado à predela constitui-se 
essencialmente como um estereóbato, tam-
bém com dois altos-relevos sob cada um dos 
corpos.





274

DIMENSÕES  
A. 290 x L. 230 cm

MÓDULO
1.260

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 290 × L. 230 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.260. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se terá fundamentado 
no traçado geométrico decorrente da sequen-
te divisão interna do marco a partir das suas 
diagonais.

Idêntico ao colateral oposto, o retábulo é 
muito elementar, e só modestamente preten-
de seguir um simplificado traçado geométrico.

No conjunto dos elementos horizontais, co-
meçando pelo topo, referimos o entablamento 

aproximando-se da primeira cesura horizon-
tal do traçado; e os arranques dos arcos dos 
nichos alinhados pela segunda cesura hori-
zontal. Em baixo, recorrendo à projeção hori-
zontal do cruzamento das diagonais do retân-
gulo horizontal inferior (resultante da divisão 
horizontal do marco pela sua mediana), encon-
tramos a altura da base do retábulo. Em baixo, 
na base, a última cesura horizontal parece ter 
sido seguida para alinhar os querubins.

Relativamente aos elementos verticais, 
assinalamos a pilastra central alinhada pelo 
eixo vertical do retângulo; as duas cesuras 
dos flancos delimitando internamente as lo-
calizações das pilastras laterais.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO DE 
SANTO AMARO E 
SANTO AGOSTINHO
Lemede
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Lemede (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de São Jorge 

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Díptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em dois corpos num 

registo único. 
Pilastras coríntias estriadas — os dois ter-

ços superiores com caneluras mais largas — 
organizam os espaços de representação.

O entablamento é horizontal [sem frontão] 
constituindo-se de arquitrave simples, fri-
so com dois altos-relevos de querubins sobre 
cada um dos corpos, e cornija.

Nos intercolúnios abrem-se nichos de vol-
ta perfeita, com as conchas lavradas de viei-

RETÁBULO 
DE SÃO MIGUEL 
E SÃO SEBASTIÃO
Lemede

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

ras. À esquerda está uma imagem de São Mi-
guel, segurando numa mão uma lança com 
que imobiliza o demónio, a seus pés; e a outra 
mão segurando uma balança com duas peque-
nas cabeças a cada lado, pendendo para o lado 
da cabeça feminina. Do lado direito está uma 
imagem de São Sebastião atado a um tronco, 
e com várias flechas espetadas.

O espaço reservado à predela constitui-se 
essencialmente como um estereóbato, tam-
bém com dois altos-relevos sob cada um dos 
corpos.
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DIMENSÕES  
A. 285 x L. 230 cm

MÓDULO
1.239

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 285 × L. 230 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.239. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se terá fundamentado 
no traçado geométrico decorrente da sequen-
te divisão interna do marco a partir das suas 
diagonais.

Retábulo muito elementar, modestamente 
pretendendo seguir um simplificado traçado 
geométrico.

No conjunto dos elementos horizontais, 
começando pelo topo, referimos o entabla-

mento aproximando-se da primeira cesura 
horizontal do traçado; e os arranques dos ar-
cos dos nichos alinhados pela segunda cesura 
horizontal. Em baixo, recorrendo à projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais do 
retângulo horizontal inferior (resultante da 
divisão horizontal do marco pela sua media-
na), encontramos a altura da base do retábulo.

Relativamente aos elementos verticais, 
assinalamos a pilastra central alinhada pelo 
eixo vertical do retângulo; as duas cesuras 
dos flancos delimitando internamente as lo-
calizações das pilastras laterais; e ambos os 
nichos (mas não os querubins na base e no fri-
so, à direita) alinhados pelas cesuras verticais 
imediatamente ladeando o eixo central.

RETÁBULO 
DE SÃO MIGUEL 
E SÃO SEBASTIÃO
Lemede

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Apenas com apontamentos de dourado em al-
guns elementos.

O retábulo organiza-se em três corpos num 
registo único, o central de maior largura que 
os laterais. 

Pilastras coríntias estriadas — os dois ter-
ços superiores com caneluras mais largas — 
organizam os espaços de representação.

O entablamento é constituído por arquitra-
ve de duas bandas, friso almofadado com três 
altos-relevos de bustos de anjos sobre cada 
um dos corpos intercalando com quatro pe-
queninos florões, e cornija.

O frontão é tripartido, constituído por três 
semicírculos concheados decorados com pe-

quenas arquivoltas no extradorso, intercalan-
do com acrotérios dispostos no alinhamento 
com as pilastras, estes formados por plintos 
com vasos transbordantes de frutos, ao cen-
tro, e pequenas urnas, nos extremos.

Nos intercolúnios abrem-se nichos de volta 
perfeita, com as conchas lavradas de vieiras. 
Em todos se acolhem imagens de vulto-per-
feito: ao centro está Santo Amaro; à esquerda 
Santa Ana com a Virgem ao colo; e à direita, 
Santo António — só com o livro e sem o menino.

Sem predela, no estilóbato almofadado, re-
pete-se quase simetricamente a decoração do 
friso: altos-relevos de três querubins interca-
lam apenas dois pequenos florões.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Quintã (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de Santo Amaro

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO 
DE SANTO AMARO
Quintã
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RETÁBULO 
DE SANTO AMARO
Quintã

DIMENSÕES  
A. 265 x L. 230 cm

MÓDULO
1.152

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 265 × L. 230 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.152. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se terá fundamentado 
no traçado geométrico decorrente da sequen-
te divisão interna do marco a partir das suas 
diagonais.

Embora seja uma obra simples, de alguma 
modéstia plástica e compositiva, de imediato 
podemos observar uma muito regular adequa-
ção da organização compositiva ao traçado 
regulador, com os principais elementos a se-
guirem as principais linhas de força impondo 
uma sistemática ortogonalidade. Começando 

pelo topo, observamos o cimácio da cornija 
alinhado pela primeira cesura do traçado; a lo-
calização média do friso sobre a projeção hori-
zontal do cruzamento das diagonais do retân-
gulo superior (resultante da divisão horizontal 
do marco segundo a sua mediana), o mesmo 
segmento que resultaria da divisão daquela 
secção horizontal segundo as suas diagonais; 
a base do retábulo encontra justificação na úl-
tima cesura horizontal do traçado, ainda que o 
arranque do arco central se tenha visto afasta-
do da mediana horizontal do marco.

Verticalmente, podemos ver as pilastras 
organizando a área central do retábulo ali-
nhadas pelas duas cesuras mais próximas do 
eixo central; e as pilastras dos flancos pelas 
projeções verticais que decorrem da sequente 
divisão vertical dos retângulos nos flancos do 
traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Guímara (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora das Necessidades

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Polícromo.
Arco de volta estruturado por pilastras até 

às impostas, estas decoradas com artesões 
com pontas de diamante ao centro, e enci-
madas por mísulas com a voluta ornada com 
folhas de acanto. Neste alinhamento vertical, 
e já ladeando o arco, estão pilastras aproxi-
madas de coríntias. Apresentando um curioso 
e inusitado perfil, o terço inferior é de maior 
espessura. Aí, no ângulo externo, almofada-
do, a decoração é feita por um agregado de 
cinco semicírculos invertidos, em sucessão. 
Nos dois terços superiores recebe uma espessa 
folhagem de acanto. Nas faces laterais, almo-
fadadas também, acompanhando o referido 
espessamento inferior, está uma voluta.

O entablamento é irregular, constituído 
apenas pela cornija em duas molduras.

Os pés-direitos são pares de colunas corín-
tias no ângulo interno, com o terço inferior 
ornamentado com folhas de acanto. Ambos os 
elementos (pilastras e colunas) estão assentes 
sobre um mesmo pedestal, decorado com pa-
res de artesões retangulares sobrepostos em 
todas as faces.

O arco é artesoado, numa conjugação de 
relevos produzidos pela interseção de quadra-
dos com círculos, losangos e retângulos. Na 
arquivolta, cada aduela é independentemente 
almofadada, destacando-se, em cada uma, o 
alto-relevo de um querubim. 

Em cada cantoneira, numa composição 
puramente geométrica, estão dois artesões 
triangulares adossados.

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DE
NOSSA SENHORA
DAS NECESSIDADES
Guímara
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DIMENSÕES  
A. 440 x L. 350 cm

MÓDULO
1.257

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 440 × L. 350 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.257. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo √Ф. Importa referir ser este 
um dos poucos casos em que foi empregue um 
retângulo dinâmico como marco da obra, e uti-

ANÁLISE GEOMÉTRICA

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DE
NOSSA SENHORA
DAS NECESSIDADES
Guímara

lizado como traçado regulador a sua inerente 
divisão harmónica.

Podendo ser sucintamente descrita esta 
análise — dada a simplicidade deste objeto de 
estudo — logo encontramos as impostas e o 
arranque do arco exatamente alinhados pela 
secção áurea superior. Mais abaixo, podíamos 
ainda referir o excerto decorado dos fustes 
das colunas; e por fim, altura dos pedestais. 
Nas cantoneiras, apenas decoradas com moti-
vos geométricos, podemos ver a sua segmenta-
ção diagonal exatamente concordante com as 
oblíquas do traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Guímara (Cantanhede)

LOCAL 
Capela de Nossa Senhora das Necessidades

TIPOLOGIA  
Edicular eucarístico

Polícromo.
Compreendendo uma edícula única, o retá-

bulo foi concebido como um arco triunfal.
Nos pés-direitos estão colunas coríntias, 

estriadas nos dois terços superiores e o terço 
inferior decorado com folhas de acanto.

O arco é de volta perfeita e assenta sobre 
largas impostas — concebidas como um en-
tablamento sem arquitrave, constituídas por 
apenas um estreito friso almofadado, e com 
uma larga e saliente cornija de várias moldu-
ras — é artesoado em cada aduela — com re-
levos aproximadamente retangulares acom-
panhando o corte em cunha com pontas de 
diamante ao centro — repetindo-se o motivo 
na arquivolta.

Nas cantoneiras estão os altos-relevos de 
dois querubins acompanhando a curvatura do 
arco.

O entablamento é irregular: constituído 
por arquitrave simples com uma moldura de 
óvalos, sem friso, sobrepondo-se-lhe direta-
mente uma saliente cornija de três molduras 
— a do meio, de flores.

Sem a existência de uma predela ou um es-
tilóbato, o embasamento organiza-se como 
um entablamento irregular, com arquitrave, 

um estreito friso sem decoração, e uma corni-
ja com uma moldura de óvalos.

No intercolúnio vazado, está um sacrário 
concebido como um templete de planta he-
xagonal encimado por uma cúpula com um 
lanternim de tambor. Destacando-se apenas 
a sua metade frontal, o sacrário é suportado 
por uma mísula ao centro da qual se desta-
ca o alto-relevo de um querubim. Marcando 
os ângulos estão pilastras, sendo encimado 
por um entablamento com arquitrave, friso 
e cornija. Na face frontal rasga-se a porta de 
acesso ao interior por entre uma moldura sim-
ples. Por cima do lintel está um coroamento 
ao modo de frontão, constituído por um bai-
xo-relevo de uma cartela elíptica com volutas 
adossadas. Nas fazes laterais estão baixos-re-
levos de pendurados, dos quais se destacam 
em alto-relevo duas cabecinhas. Por cima do 
entablamento as três faces recebem pequenos 
frontões em alto-relevo repetindo o mesmo 
motivo anteriormente descrito, intercalados 
com acrotérios sob a forma de urnas, sobre 
os ângulos. Por cima de uma pequena cúpu-
la cónica, ergue-se um pequeno lanternim de 
tambor, com pequenas janelinhas rasgadas. 
Por cima ergue-se um crucifixo.

RETÁBULO
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RETÁBULO
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Guímara

DIMENSÕES  
A. 275 x L. 190 cm

MÓDULO
1.257

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 275 × L. 190 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.257. Por aproximação, por 
excesso, considerámos tratar-se de um Retân-
gulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.414.

Após termos aplicado todas os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
sugeriu-nos ter sido o método decorrente da 
secção áurea dos lados do retângulo aquele que 
terá sido empregue como auxiliar prévio de 
composição.

Ainda que as secções áureas horizontais 
não tomem repercussões imediatas na orga-
nização compositiva do retábulo, uma análise 
mais detalhada permite verificar a regulari-
dade com que nesta estrutura foi seguido o 
traçado geométrico. Começando por referir 
os elementos horizontais, assinalamos a lo-
calização central do entablamento, que não 
exibindo a habitual organização canónica (en-
contrando-se desprovido do friso), é no meio-
termo dos seus extremos — na articulação 
da moldura de óvalos sob a arquitrave — que 
encontra a sua colocação. De facto, em cima 
e em baixo, o entablamento segue a rigor im-
portantes projeções horizontais do traçado 
geométrico.

Ao centro da obra, a mediana do retângu-
lo serviu o local de articulação entre as colu-
nas e as impostas do arco, estas alinhando, 
no topo, por uma projeção horizontal de um 
múltiplo cruzamento de oblíquas; já o centro 

do arco, podemos verificar afastar-se ligeira-
mente desta linha.

Ao centro o entablamento do sacrário se-
gue a projeção horizontal dos polos inferio-
res do retângulo; o lintel da porta, a projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais do 
retângulo inferior (resultante da divisão do 
marco segundo a secção áurea inferior) com 
as secções áureas verticais; ou o topo da mí-
sula na base do sacrário, concordando com 
uma outra projeção horizontal, resultante de 
vários cruzamentos de oblíquas do traçado.

Verticalmente, as colunas encontram-se 
alinhadas pelas projeções verticais das inter-
seções de oblíquas com ambas as secções áu-
reas horizontais; assim como o vão por elas 
criado, gerando o interior do espaço edicu-
lar, delimitado pelas projeções verticais dos 
importantes cruzamentos das diagonais dos 
retângulos laterais relutantes das divisões do 
marco segundo as secções áureas verticais.

Ao centro, verificamos que os braços aber-
tos de Cristo crucificado se adequam à largura 
definida pelas secções áureas verticais (e que 
o topo do patíbulo alinha com a secção áurea 
superior); que essa mesma largura determina 
a largura da face frontal do sacrário, e com os 
intervalos entre as volutas no coroamento da 
estrutura; ou que a porta do sacrário (e o lan-
ternim, embora desviado) se adequa a duas 
projeções verticais resultantes do cruzamento 
de oblíquas do traçado. 
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Ançã

LOCAL 
Capela de São Bento

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
Retábulo organizado em três corpos e dois 

registos, o superior acompanhando a curva-
tura do tímpano da abóbada de volta perfeita. 
O corpo central destaca-se volumetricamen-
te, avançando relativamente à restante estru-
tura retabular.

Lateralmente, e apenas no primeiro regis-
to, os espaços de representação são organi-
zados verticalmente por pilastras coríntias, 
almofadadas e decoradas de pendurados com 
anjos, mascarões e outros motivos fito e zoo-
mórficos. Ao centro, ordenando o corpo cen-
tral estão colunas coríntias estriadas a dois 
terços, com o terço inferior anelado e decora-
do com cartelas elípticas com enrolamentos. 
Em ambos os casos, os pedestais sobressaem 
da predela.

Em cada um dos espaços de representa-
ção do primeiro registo abrem-se nichos em 
arco de volta perfeita com as conchas lavra-
das de vieiras; as arquivoltas estão decoradas 
com enrolamentos fitomórficos; as pilastras 
com pendurados e festões. O nicho central é 
mais elevado sobre um plinto no intercolúnio, 
e termina sobrepondo-se já, a arquivolta, ao 
entablamento entre registos. Sob a arquivol-
ta pende uma cortina em alto-relevo, com as 
duas abas apartadas e atadas lateralmente 
às pilastras. Nestas, abrem-se dois pequenos 

nichos com as imagens de São Gregório e de  
São Bernardo, à esquerda e à direita, respeti-
vamente, ambos assentes sobre pequenas mí-
sulas. Sobressaindo do plinto que eleva todo o 
nicho central, uma mísula em calote semiesfé-
rica invertida, com relevos de querubins e an-
jos segurando enrolamentos, serve de suporte 
a um vulto-perfeito de São Bento — demasia-
do pequeno e desadequado ao espaço a ele re-
servado. Nos nichos laterais estão estátuas de 
vulto-perfeito — adequadas em dimensão aos 
espaços gerados — com Santiago à esquerda, 
e “uma abadessa” à direita. Avançando para 
além dos nichos e da estrutura retabular, as 
imagens assentam em opulentas mísulas de 
calote semiesférica invertida, decoradas com 
enrolamentos e folhas de acanto.  

Operando a divisão entre registos está um 
entablamento constituído por arquitrave de 
duas bandas, friso almofadado decorado com 
querubins e enrolamentos na área correspon-
dente aos corpos laterais, e cornija.

O segundo registo adequa-se à curvatu-
ra da abóbada da capela-mor — apenas dois 
balaústres, ao centro, estabelecem a ordena-
ção dos espaços de representação, conferin-
do acentuada ênfase à edícula central. Sobre 
esta, no topo da estrutura está um frontão 
segmentar parcamente adequando-se à cur-
vatura da abóbada. Assentando diretamente 
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sobre os balaústres, tem a arquivolta almo-
fadada e o tímpano liso. Lateralmente, sem 
que aí se gerem edículas, os espaços recebam 
dois altos-relevos de anjos voltados ao centro, 
segurando círios. Com dois acrotérios nos ex-
tremos do entablamento, quase encostados à 
abóbada de caixotões da capela-mor, nascem 
daí dois segmentos de arco cegos em direção 
ao corpo central. Na edícula central está um 
relevo com São Bento, coberto por um pálio 
seguro por quatro anjos.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

Na predela, na face frontal dos quatro pe-
destais que aí se destacam, estão as imagens 
de Santa Apolónia, Santo Amaro, São Roque 
(embora mal identificado por um repinte indi-
cando São Romão), e Santa Ágata. Ao centro 
da predela, sob o corpo central, está uma pe-
quena composição retabular em três painéis, 
em baixo-relevo, frente à qual se destaca um 
alto-relevo de São João Baptista.

DIMENSÕES  
A. 260 x L. 225 cm

MÓDULO
1.155

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 260 × L. 225 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.155. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização se 
baseou no traçado geométrico decorrente da 
sequente divisão interna do marco a partir das 
suas diagonais.

Mesmo reconhecendo-se neste retábulo 
uma obra secundária, verificámos ter existi-
do no processo da sua execução um rigoroso 
cumprimento na adequação dos diferentes 
elementos desta organização compositiva ao 
traçado geométrico.

Começando por referir os elementos hori-
zontais, assinalamos a localização da cornija 
do entablamento que organiza a separação 
entre o primeiro e o segundo registo, sobre 
a projeção horizontal dos cruzamentos das 
diagonais do marco com as diagonais do re-
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tângulo superior (resultante da secção hori-
zontal do marco pela sua mediana). Ao centro, 
as impostas na base do arranque do arco do 
nicho central, localizam-se sobre a mediana 
horizontal do marco. Mais abaixo, a cornija da 
mísula do nicho central assenta sobre o cru-
zamento das diagonais do retângulo inferior 
(resultante da secção horizontal do marco pela 
sua mediana); tendo sido calculada a altura da 
predela em função da projeção horizontal dos 
cruzamentos das diagonais deste retângulo 
horizontal inferior com as diagonais dos dois 
retângulos verticais laterais relutantes da 
segmentação daquele pelo seu eixo vertical.

Relativamente aos elementos verticais co-
meçamos por assinalar a segmentação entre 
os três corpos do retábulo, com os pedestais, 
as colunas, e os colunelos do segundo regis-
to, todos alinhados sobre a projeção vertical 
dos cruzamentos das diagonais do marco, com 
as diagonais dos retângulos horizontais re-
sultantes da sua divisão segundo o seu eixo 
horizontal. No corpo central, o vão do nicho 
do primeiro registo; e os anjos acólitos segu-
rando o pálio sobre São Bento, no episódio 
narrativo do segundo registo, encontram-se 
alinhados pelas projeções verticais dos cruza-

mentos das diagonais de ambos os retângu-
los horizontais inferior e superior (resultantes 
da segmentação horizontal do marco pela sua 
mediana), com as diagonais de ambos os re-
tângulos verticais (resultantes da divisão ver-
tical do marco pelo seu eixo central). Nos cor-
pos laterais, podemos ver as localizações das 
figuras dos santos [e respetivos atributos] do 
primeiro registo, e os anjos segurando os sí-
rios, no segundo, todos localizados sobre pro-
jeções verticais de cruzamentos de diagonais 
deste traçado.

Embora tenhamos apenas assinalado e re-
ferido os mais destacados elementos concor-
dantes com as principais projeções [verticais e 
horizontais] resultantes dos cruzamentos das 
diagonais primaciais do traçado prévio, impor-
ta referir os múltiplos cruzamentos, e/ou res-
petivas projeções, que auxiliaram o artista na 
disposição do pálio sobre a figura de São Ben-
to; a localização da cabeça do santo na mes-
ma representação; nos anjos mais próximos 
de São Bento, a sua disposição, e a inclinação 
dos respetivos braços e gestos; os anjos mais 
afastados, guiados nas inclinações das postu-
ras, das asas e do vestuário; ou até mesmos as 
pequenas figuras dos santos na predela.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Ançã

LOCAL 
Capela de São Sebastião

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
Retábulo organizado em três corpos num 

registo único, o corpo central mais largo e 
destacando-se volumetricamente da restante 
estrutura retabular.

A organização vertical dos espaços de re-
presentação é operado por pilastras coríntias 
almofadadas, decoradas de pendurados com 
festões e uma armadura ao centro. Organi-
zando o corpo central estão dois balaústres 
assentes em mísulas sobressalientes, supor-
tando o entablamento que aí se destaca fron-
talmente.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas; friso almofadado, decorado 
com um florão por cima de cada um dos corpos 
laterais, e um querubim para o qual se afron-

RETÁBULO 
DE SÃO SEBASTIÃO
Ançã

tam duas aves com enrolamento fitomórficos, 
sobre o corpo central; por fim, a cornija.

Sobre o entablamento está um frontão se-
micircular com o tímpano concheado e espes-
sos enrolamentos no extradorso.

Nos três espaços de representação abrem-
se nichos em arcos de volta perfeita, todos 
com a concha lavrada de vieira. No central 
está uma imagem em vulto-perfeito do orago, 
São Sebastião, atado a um tronco; à esquerda 
está São João Baptista e, à direita, Santa Cata-
rina de Alexandria, também vultos-perfeitos.

A predela é constituída por duas volutas la-
terais, em curva e contracurva, mais estreita 
na base, e com um leve stiacciato com enrola-
mentos de motivos fitomórficos.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952





300

DIMENSÕES  
A. 225 x L. 215 cm

MÓDULO
1.051

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 225 × L. 215 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.051. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização 
se terá fundamentado no traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

Sem que faça uso das integrais possibili-
dades geométricas do traçado, ou que na sua 
disposição e organização compositiva, ge-
neralizadamente, não o cumpra ou siga cri-
teriosamente, encontramos alguns, poucos, 
elementos estruturais apenas sumariamente 
adequando-se-lhe.

Começamos por referir o entablamen-
to aproximando-se da localização da secção 
áurea horizontal superior; e o nicho central 
(mais do que o corpo central), adequando-se a 

ambas as secções áureas verticais. No topo da 
estrutura podemos ver o cimácio do entabla-
mento concordante com a projeção horizontal 
do cruzamento das diagonais do retângulo 
superior (resultante da divisão do marco se-
gundo a secção áurea superior); e pouco mais 
abaixo, o limite inferior da cornija alinhando 
sobre a projeção horizontal do cruzamento das 
mesmas diagonais (e outras oblíquas) sobre as 
secções áureas verticais. Por fim, em baixo, 
vemos a altura da base do retábulo igualmen-
te concordante com a projeção horizontal de 
do cruzamento das diagonais do retângulo 
horizontal inferior (resultante da divisão do 
marco segundo a secção áurea horizontal in-
ferior) sobre as secções áureas verticais.

No conjunto dos elementos verticais, po-
demos ver no entablamento sobre o corpo 
central, a largura da cornija, e a do friso, logo 
mais abaixo, conduzidas por projeções verti-
cais de pares de cruzamentos de oblíquas do 
traçado; o mesmo podendo ser referido relati-
vamente ao frontão semicircular.

RETÁBULO 
DE SÃO SEBASTIÃO
Ançã
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Apresenta vestígios de policromia.
Retábulo edicular, estruturado por balaús-

tres adoçados a pilastras, suportando enta-
blamento e frontão.

Os balaústres assentam sobre mísulas em 
forma de querubins relevando-se da base. En-
quanto os balaústres exibem suaves relevos 
de pendurados e festões, as pilastras não têm 
qualquer ornamentação.

O entablamento é irregular, constituído 
por uma estreita cornija à qual se sucede o 
friso decorado com enrolamentos e um que-
rubim ao centro. Por cima toma lugar uma 
cornija simplificada.

O frontão surge sob a forma de cartela re-
tangular, ao centro da qual se destaca o bai-
xo-relevo de um anjo segurando uma filacté-
ria com a inscrição “GLORIA IN EXCELS[S] 
DEO”, e com enrolamentos de volutas laterais.

A base é decorada com enrolamentos de 
motivos fitomórficos, com três querubins em 

alto-relevo destacando-se ao centro e em 
cada uma das mísulas projetantes sob os ba-
laústres.

Na edícula representa-se um interior do-
méstico, com uma janela tripla em fundo, em 
baixo-relevo, com as portadas semicerradas 
— a do centro de maior dimensão, numa apro-
ximação interpretativa do motivo serliano. 
Em primeiro plano temos a sagrada família, 
com São José à esquerda, e a Virgem à direita, 
em adoração; e ao centro, sobre o lado direito 
— numa composição assimétrica e descentra-
da — o Menino deitado transversalmente so-
bre um leito, voltado para Sua mãe. De ambos 
os lados estão dois anjos em adoração. Sobre 
o lado esquerdo, entre um anjo e São José, de 
uma pequena abertura surgem os animais do 
presépio em deficiente proporção.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, 

Capela dos Cotas

TIPOLOGIA  
Edicular
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RETÁBULO
DA NATIVIDADE
Montemor-o-Velho

DIMENSÕES  
A. 247 x L. 173 cm

MÓDULO
1.427

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 247 × L. 173 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.427. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.424.

Embora o marco em que se inscreve a obra 
difira ligeiramente do Retângulo √2, optámos 
por começar por este mesmo traçado, verifi-
cando, no entanto, que a geral organização 
compositiva do retábulo não se harmonizava 
com este traçado. Depois de aplicados todos 
os traçados referidos na metodologia, verifi-
cámos ser a o traçado decorrente da divisão 
interna do retângulo a partir das suas diago-
nais, aquele que deverá ter sido empregue pelo 
artista como auxiliar prévio da composição.

Começamos por referir as linhas horizon-
tais, começando do topo: o arranque da corni-
ja sobre uma das principais cesuras do traça-
do; as cabeças de Maria e de José, diretamente 
sob a mediana horizontal do marco; o Menino 
e a cabeça dos anjos em adoração, sobre ou-
tra das cesuras; a altura da base do retábulo, 
coincidente com o início do espaço de repre-
sentação, alinhado sobre a última (inferior) 
cesura horizontal do traçado.

Menos interessantes são as linhas verticais, 
mas podendo ser apontadas as projeções ver-
ticais que terão determinado a prumada dos 
balaústres; ou a marcação vertical da cartela 
central do frontão.

É nas figuras do episódio narrativo que 
encontramos uma série de interessantes con-
cordâncias com várias linhas oblíquas. Come-
çamos por referir ambos os corpos dos pais, 
grosso modo delineados pelo mesmo conjunto 
de linhas partindo de idênticos cruzamentos 
sobre a mediana do marco: veja-se a inclina-
ção dos troncos (ambos alinhando pelas ares-
tas de uma triangulação partindo do mesmo 
ponto ligeiramente acima dos anjos); ou as 
coxas; e também os braços. Embora se assista 
uma óbvia assimetria (estática) na posição da 
manjedoura, dois cruzamentos importantes 
assinalam a cabeça de um anjo (à direita) e, 
do outro lado, a cova dos animais. Por fim, ao 
centro e em cima, os anjos que seguram o li-
vro, numa composição e disposição bastante 
ordenada e orientada pelas linhas que aí con-
fluem.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos 

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Arco de volta perfeita decorado de pendurados 
e, como numa sobreposição de ordens, ladeado 
de pilastras até à imposta e sobrepujadas por 
colunelos após o arranque do mesmo. Os pe-
destais das pilastras são lisos e sem qualquer 
ornato, e as pilastras são decoradas com enro-
lamentos zoomórficos e fitomórficos. Da chave 
do arco salienta-se um querubim, e das impos-
tas, mísulas com mascarões zoomórficos.

No angulo interno, os pés-direitos são de 
colunas coríntias estriadas.

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA 
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O entablamento é horizontal (sem frontão), 
sobrepujado por uma cartela retangular. A ar-
quitrave é fina e simplificada. O friso recebe 
uma decoração de enrolamentos zoomórficos 
e fitomórficos e uma fina moldura de dentícu-
los na transição para a cornija.

Nas cantoneiras do arco abrem-se tondos 
com São Pedro e São Paulo, à esquerda e di-
reita, respetivamente.
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DIMENSÕES  
A. 475 x L. 370 cm

MÓDULO
1.283

MARCO UTILIZADO
Armadura III

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 475 × L. 370 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.283. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto II, com m = 1.309.

Dado o módulo do Retângulo √Ф lhe ser 
próximo, com m = 1.272, de seguida experi-
mentámos aplicar esse traçado interno, em-
bora, igualmente não tenhamos encontrado 
resultados satisfatórios.

Após a aplicação do traçado decorrente do 
Retângulo Composto II, não obtivemos resul-
tados satisfatórios. Prosseguindo com a me-
todologia enunciada, e após a aplicação de to-
dos os traçados, foi com o método decorrente 
da divisão interna do retângulo a partir das 
suas diagonais que encontrámos o conjunto 
de concordâncias mais relevante.

Optando por assinalar em cores diferentes 
as diferentes cesuras do traçado, começamos 

por referir os elementos horizontais, come-
çando pelo topo: assim, pode ver-se o arran-
que do entablamento alinhado com a primeira 
cesura horizontal do traçado; as impostas e o 
arranque do arco em prefeito desacordo com 
a mediana horizontal (e embora não o tenha-
mos representado, nem tampouco o centro do 
arco); em baixo, também os pedestais não se-
guem qualquer linha do traçado.

Dos elementos verticais referimos a largu-
ra do vão, só vagamente aproximando-se das 
cesuras verticais; ou os balaústres e pilastras 
na correta prumada do cruzamento dos re-
tângulos verticais formados por estas últimas 
cesuras com os lados do marco. No topo, pode 
dizer-se que a largura do pequeno frontão se 
encontra delimitado pelas duas cesuras verti-
cais mais próximas do eixo central.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Exibe sinais de policromia.
Retábulo edicular, estruturado por pilastras 

e entablamento, e coroado por frontão tríplice.
As pilastras são decoradas com enrola-

mentos, cartelas e medalhões, encimadas por 
capitéis coríntios, assentando sobre bases no 
topo da predela.

O entablamento é composto apenas de um 
friso, sobrepujado por um coroamento tripar-
tido de vieiras com aletas e pequenos coru-
chéus, conjunto este ladeado por pequenos 
acrotérios.

Na predela, sob as pilastras, destacam-se 
pedestais projetantes, nos quais se relevam 
dois apóstolos: São Tiago, à esquerda, com o 
esquadro, e São Tiago Maior, com o bastão, à 
direita; ao centro, estão dois anjos seguran-
do uma cartela com a inscrição “AVE GRATIA 
PLENA DÑS TECV”.

Na edícula está representado um interior 
doméstico, vendo-se a Virgem ajoelhada, à 
direita, sob um dossel e diante de um atril, 
orando frente ao livro das escrituras aberto. 
Ao lado esquerdo, frente a uma porta esculpi-
da em baixo-relevo, vemos o arcanjo Gabriel 
proferindo o seu colóquio: a mão esquerda 
segura o cetro, e na filactéria enrolada lê-se 
a inscrição “AVE MARIA GRACIA”; a mão di-
reita aponta o alto, na direção de Deus Pai, 
situado acima, já num espaço exterior, sobre 
uma nuvem, estendendo a Sua graça sobre a 
Virgem. Sobre a diagonal que une Deus Pai à 
Virgem encontra-se um alto-relevo da pom-
ba do Espírito Santo envolta por uma auréola 
radiante, sobre a pilastra que divide o espaço 
que se encontra a Virgem e o Arcanjo.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos,

Capela da Anunciação

TIPOLOGIA  
Edicular
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DIMENSÕES  
A. 305 x L. 210 cm

MÓDULO
1.452

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 305 × L. 210 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.452. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VIII, com m = 1.447.

Não foi satisfatório o resultado obtido por 
aplicação do respetivo traçado interno.

Por se lhe encontrar muito próximo o Re-
tângulo √2, com m = 1.424, seguidamente ex-
perimentámos aplicar esse traçado interno, 
embora também não tenhamos encontrado 
resultados satisfatórios.

Prosseguimos com a aplicação da metodo-
logia enunciada, sem que tenhamos obtido 
quaisquer resultados satisfatórios com todos 
os traçados experimentados.

Tal como sucedeu noutras obra retabula-
res neste estudo analisadas, supusemos poder 
tratar-se de uma pala pictoral, um caso parti-
cular cuja ideação não tenha previsto o empre-
go de um traçado geométrico global, vendo-se 
este aplicado, apenas, à representação/episó-
dio figurativo. Mesmo que sem procurando as 
suas medidas reais, e usando os seus limites 
verticais e horizontais impostos pela estrutu-

ra retabular, prosseguimos com a aplicação da 
metodologia, tendo sido com o traçado geo-
métrico decorrente da secção áurea dos lados 
que obtivemos um interessante conjunto de 
harmonias entre a ordenação compositiva e o 
traçado aplicado: mesmo sendo evidente uma 
grande assimetria (estática) relativamente 
à posição de uma pilastra que divide o espa-
ço representado, vemos o flanco direito des-
sa mesma pilastra exatamente alinhado pelo 
eixo vertical da composição, enquanto o flan-
co esquerdo e a ombreira da porta que a ele se 
adossa, alinhando pela secção áurea vertical 
esquerda do traçado — modo subtil do artista 
dividir o espaço representado em simetria di-
nâmica, concedendo à Virgem a área mais am-
pla, e restringindo ao espaço mais modesto o 
Arcanjo Gabriel (cuja mão, o cetro, e a filacté-
ria com a palavra divina, se encontram exata-
mente sobre aquela secção áurea. 

A secção áurea superior estabelece a divi-
são entre o espaço terreno e o espaço celestial: 
à esquerda marcado pelo lintel da porta sobre 
o qual vemos, pairando numa nuvem, a figura 
de Deus Pai abençoando; e à direita pelo lan-
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ternim do dossel da Virgem. Em baixo, sobre a 
secção áurea inferior, vemos alinhadas as ca-
beças das duas personagens, como que subli-
nhando e estabelecendo a direção do colóquio 
proferido pelo Arcanjo. Neste seguimento, é 
igualmente interessante observar a diagonal 
descendente, partindo da mão levantada de 
Deus Pai, cruzando a Sua figura em direção 
ao ponto onde a Virgem poisa a mão sobre o 
ventre; ou a perpendicular que, partindo do 
mesmo ponto, cruza o cetro e a filactéria so-
bre o cruzamento de duas secções áureas; ou 
ainda uma terceira, igualmente partindo da 
mão do criador, cruzando a boca do Arcanjo, 
exatamente sobre a secção áurea que (cum-
prindo a habitual direção de leitura) se dirige 
à Anunciada.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Arco de volta perfeita, estruturado por pi- 
lastras decoradas com pendurados, folhagens 
e festões, e assentes sobre pedestais. O en-
tablamento é irregular (composto apenas de 
cornija) assentando sobre mísulas que se des-
tacam projetantes das pilastras. Sobre o enta-
blamento está um frontão triangular.

O arco assenta sobre impostas, e a arqui-
volta é decorada com uma fiada de querubins 
na arcada mais externa, e um fino ornato de 
olivas na mais interna. No ângulo externo dos 
pés-direitos, veem-se meios balaustres embu-
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tidos. Nas cantoneiras abrem-se dois tondos 
com laçarias, com um busto masculino e ou-
tro feminino, à esquerda e direita, respetiva-
mente.

O frontão é triangular, recebendo dois acro-
térios lateralmente. No centro do frontão está 
representado um paquife com o escudo de ar-
mas dos Pinas. No topo do frontão, destaca-se 
um espesso enrolamento de volutas afrontan-
do-se ao centro. Lateralmente, nos extremos 
do entablamento, destacam-se um acrotério e 
uma esfera armilar.
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DIMENSÕES  
A. 560 x L. 390 cm

MÓDULO
1.435

MARCO UTILIZADO
Recíprocos

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 560 × L. 390 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.435. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VIII, com m = 1.447.

Depois de aplicado o respetivo traçado in-
terno, o resultado obtido não foi satisfatório. 
Prosseguimos, pois, com a aplicação da me-
todologia enunciada, tendo sido com a apli-
cação do traçado dos Recíprocos que a obra 
evidenciou um mais aceitável conjunto de 
concordâncias que passamos a referir: sem 
que o arranque do arco sobre as impostas, ou 
o respetivo centro, residam sobre uma das li-
nhas de qualquer dos outros traçados, neste 
caso, eles repousam sobre a aresta superior do 
recíproco inferior do marco.

O entablamento [nesta obra simplificado 
numa cornija] encontra-se alinhado com a 
projeção horizontal do cruzamento das dia-
gonais do recíproco superior.

A altura dos pedestais encontra-se marcada 
pela projeção horizontal dos cruzamentos das 

oblíquas que unem as interseções das proje-
ções dos polos sobre as arestas do marco.

Os vãos delimitados pelas pilastras do 
emolduramento, como pelos balaústres nos 
pés-direitos do arco, concordam com várias 
projeções verticais de cruzamentos de oblí-
quas do traçado.

No topo, a inclinação das empenas do fron-
tão seguem a inclinação de duas ortogonais 
unindo as projeções horizontais e verticais 
dos polos com os lados do marco; e a largu-
ra das volutas adossadas sobre as empenas do 
frontão, concorda com as projeções verticais 
dos polos. O escudo de armas, no tímpano, 
vê-se centrado sobre um cruzamento de oblí-
quas do traçado.

Embora não tenhamos assinalado na ima-
gem, toda a área interior do arco — formada 
pela medida interna do vão das pilastras, e 
a partir do extremo inferior do entablamento 
até ao chão — é um Retângulo √2.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, 

Capela da Piedade

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO
DA PIEDADE
Montemor-o-Velho

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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Apresenta vestígios de policromia.
O retábulo organiza-se numa edícula úni-

ca, estruturado por pilastras coríntias estria-
das, suportando o entablamento encimado 
por frontão.

O entablamento apresenta uma cornija ex-
cessivamente extensa lateralmente, com dois 
modilhões ao centro e uma moldura de denti-
culados. No friso, nos espaços laterais gerados 
pelos modilhões, destacam-se dois querubins 
em alto-relevo.

O frontão é formado por uma pequena 
composição retabular de três corpos ladeada 
por enrolamento de volutas, com um relevo 
de Deus Pai abençoando, ao centro, sobre-
pondo-se os braços abertos a ambos os cam-
pos laterais.

A predela é inexistente, funcionando, an-
tes, como plinto do retábulo, elevando-o aci-
ma do altar.

Na edícula representa-se o Pentecostes, com  
a figura central da Virgem ladeada pelos após-
tolos, sentada numa cátedra de espaldar ele-

vado, no qual se desenham em baixo-relevo 
duas janelas perspetivadas; no topo, o espal-
dar termina numa cornija saliente suportada 
por duas mísulas, acima da qual se eleva um 
pequeno frontão circular com aletas.

Acima da cátedra, em baixo-relevo, vemos 
um conjunto de raios flamejantes surgindo de 
um orifício quadrangular no qual, certamen-
te, estaria adoçada a pomba do Espírito Santo. 
Lateralmente à cátedra, sobre as figuras dos 
apóstolos, o baixo-relevo descreve dois arcos 
de volta perfeita gerando um espaço interior 
com outros dois que se observam em reces-
são — concebidos em perspetiva e organizada 
segundo um ponto de fuga comum.

Em baixo, à face de um “plinto” liso que 
“eleva” a representação do Pentecostes no in-
terior do espaço edicular, foi concebido um 
portal retangular como porta do sacrário em-
butido na restante estrutura — o portal apre- 
senta entablamento clássico com arquitrave, 
friso, cornija e frontão de afrontamento de 
volutas.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, 

Capela do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Edicular
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RETÁBULO
DO ESPÍRITO SANTO
Montemor-o-Velho

DIMENSÕES  
A. 325 x L. 235 cm

MÓDULO
1.382

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 325 × L. 235 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.382. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto V, com m = 1.354.

Com a aplicação do traçado decorrente des-
te Retângulo não obtivemos resultados satis-
fatórios. Prosseguindo com a metodologia 
enunciada, foi com o traçado decorrente da 
secção áurea dos lados do marco que encontrá-
mos o conjunto de concordâncias mais rele-
vante, mesmo que pouco significativo.

Sem que nenhuma das secções áureas par-
ticipe diretamente na organização estrutural 
deste retábulo, podemos assinalar a cornija 
do entablamento, alinhada (grosso modo) pela 
projeção horizontal do importante cruza-
mento de diagonais do recíproco superior; um 
pouco mais abaixo, a arquitrave igualmente 

alinhando com a projeção horizontal do qua-
drado superior (formado a partir da divisão 
do marco segundo a secção áurea horizontal 
inferior); a delimitação inferior do espaço de 
representação, coincidente com o cruzamento 
de diagonais sobre as secções áureas verticais; 
o lintel da porta do sacrário, coincidente com 
a projeção horizontal do importante cruza-
mento das diagonais do recíproco inferior.

Nos elementos figurativos verificámos se-
rem praticamente ausentes as concordâncias 
entre estas e o traçado geométrico, restrin-
gindo-se apenas à representação da figura de 
Deus Pai, no frontão.

O sacrário pode dizer-se ser um Retângulo 
de Ouro (Ф), sendo que a aresta do quadrado 
na sua base construtiva corresponde à altura 
do lintel.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Apresenta vestígios de policromia.
Retábulo edicular muito sóbrio e quase 

desprovido de ornamentação.
O espaço de representação é lateralmente 

estruturado por pilastras coríntias estriadas 
suportando o entablamento. Este é composto 
por arquitrave de duas bandas (separadas por 
uma moldura de óvalos); o friso é liso, desta-
cando-se ao centro, com dois modilhões auxi-
liando o suporte da cornija em maior projetu-
ra, ostentando apenas a data de 1563 inscrita; 
segue-se uma cornija de várias molduras, das 
quais se destaca uma de óvalos e outra em ro-
sário.

O frontão é quebrado e em quartela, for-
mado por um tempietto de pilastras lisas su-
portando um frontão de tímpano raiado. Este 
conjunto enquadra uma cartela com enrola-
mentos, já de gosto rollwerk, ao centro da qual 
se encontra gravado o monograma de Cristo 
I.H.S. Lateralmente, a cada pilastra encosta-
se uma voluta com relevos e enrolamentos ve-
getalistas.

As pilastras, desprovidas de pedestais, as-
sentam diretamente sobre uma base subdivi-
dida em quatro campos, todos de espelho liso.

O espaço de representação, encontrámo-lo 
desprovido do seu elemento central — a figu-
ração de Cristo Crucificado1 — do qual é possí-
vel verem-se ainda as marcas impressas sobre 
o relevo em segundo plano. Representa-se aí 
o Gólgota, identificado pelo chão ermo, de pe-
dras e uma caveira, com a cidade de Jerusalém 
em plano mais distante e recuado, e num mais 
leve baixo-relevo — uma veduta ideata com o 
casario, as muralhas, e os montes em planos 
bem diferenciados, sobrepostos, concebidos 
sob um ponto de vista em voo de pássaro.

1 Talvez retirado, aquando da nossa visita, para uma 
possível ação de conservação e restauro, já que o en-
contrámos minuciosamente descrito por MATOS, 
Teresa da Cunha, 1996, pp. 114-115, evidenciando as 
suas notáveis características escultóricas que “aproxi-
ma” ao Cristo dos Olivais, e ao da Capela dos Vales.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, 

Capela das Almas

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO
DO CALVÁRIO
Montemor-o-Velho

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952



Sem que nos tenha sido possível efetuar 
uma tomada fotográfica frontal sem dis-
torção perspética, não faremos a respetiva 
análise geométrica.
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Sem sinais de policromia.
A edícula é estruturada por pilastras deco-

radas com festões, pendurados e cartelas.
Assente sobre estas, o entablamento é re-

gular, composto por arquitrave e friso decora-
do com enrolamentos de folhagens. Do fron-
tão triangular destaca-se, ao centro, o relevo 
de Deus Pai abençoando. No ápice o frontão é 
encimado por uma cruz, recebendo dois acro-
térios laterais em forma de urnas.

No intercolúnio dois balaústres reforçam o 
enquadramento da representação da Miseri-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja da Misericórdia

TIPOLOGIA  
Edícula retabular

RELEVO 
DA FRONTARIA
Montemor-o-Velho

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

MATOS, João Cunha, 1977
BORGES, Nelson Correia, 1980

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

córdia na sua forma habitual: a Senhora surge 
de pé sobre um plinto, ao centro, com o man-
to aberto por dois anjos cobrindo o clero e a 
nobreza, à esquerda e direita, respetivamente.

RELEVO 
DA FRONTARIA
Montemor-o-Velho

DIMENSÕES  
A. 31.71 x L. 19.84 px

MÓDULO
1.598

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Sem que pudéssemos efetuar medidas reais, 
considerando as medidas em píxeis, aferidas 
num programa de tratamento de imagem, 
com cerca de A. 31.71 × L. 19.84 píxeis, somos 

conduzidos ao marco com módulo m = 1.598. 
Por aproximação, por excesso, considerámos 
tratar-se de um Retângulo de Ouro (Ф), com 
m = Ф = 1.618.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Mesmo que o marco aferido digitalmente 
na imagem seja ligeiramente inferior ao do 
referido Retângulo de Ouro (Ф), de imediato 
aplicámos a divisão interna segundo a secção 
áurea dos lados do marco em que a obra se 
inscreve.

O resultado obtido foi de inequívoca con-
cordância entre ambos, imediatamente visível 
na imagem que apresentamos. Importa referir 
ser este um dos poucos casos em que foi em-
pregue um retângulo dinâmico como marco da 
obra, e utilizado como traçado regulador a sua 
inerente divisão harmónica.

Começamos por referir a localização da 
cornija do frontão sobre a secção áurea hori-
zontal superior; e o topo do manto aberto da 
Virgem seguro pelos anjos sobre a secção áu-
rea inferior.

As duas secções áureas verticais delimitam 
as áreas da figura de Deus Pai, no tímpano do 
frontão (colocado sobre o cruzamento das dia-
gonais do quadrado superior, formado a par-
tir da secção áurea inferior do marco); assim 
como a figura central da Senhora do Manto; e 
o local onde os anjos agarram o manto.

As empenas do frontão encontram-se qua-
se exatamente delineadas pelas diagonais do 
recíproco superior.

A figura da Virgem obedece à triangulação 
formada pelos segmentos das diagonais do 
marco, abaixo do centro geométrico da com-
posição.

Sobre o cruzamento das diagonais dos dois 
retângulos verticais laterais (resultantes das 
secções áureas verticais do marco), alinham 
os balaústres delimitando lateralmente o es-
paço de representação.

Na representação do episódio narrativo é 
notável a forma como as demais figuras, nas 
sua localizações, nos gestos e nas posturas, 
seguem de perto a trama geométrica: as fi-

guras do clero e da nobreza cumprindo a in-
clinação das diagonais do quadrado inferior 
e de outras oblíquas do traçado aí presentes; 
a ordenada justaposição das figuras em pro-
fundidade; a inclinação dos corpos, das cabe-
ças contemplando a Virgem, dos braços e das 
mãos postas em oração; ou a postura inclinada 
dos anjos e a orientação das respetivas asas.

Igualmente interessante é a proporciona-
lidade meticulosamente concedida à edícula, 
observável pela justaposição de um Retân-
gulo √Ф ao original Retângulo de Ouro (Ф): 
se o primeiro foi empregue para a geral con-
ceção da obra, o segundo orientou o artista 
na articulação entre o topo do seu templo in 
antis (o ápice do frontão) e o extremo supe-
rior da cruz.
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Polícromo.
O tríptico organiza-se em três corpos e dois 

registos, com o corpo central de maior dimen-
são em largura e altura, esta última resultan-
do da maior dimensão da edícula central do 
segundo registo.

Delimitando os espaços ediculares con-
ceberam-se colunas estriadas no primeiro 
registo [com incumprimento dos preceitos 
tratadísticos nos capitéis], e balaústres no se-
gundo — na marcação do corpo central estes 
elementos são duplos em ambos os registos.

O frontão é irregular, semicircular e sem 
entablamento, resultando do remate em arco 
da edícula central do segundo registo. Os dois 
corpos laterais recebem, também, frontões 
semicirculares, ao centro dos quais se des-
taca, em alto-relevo, um dossel com frutos e 
pendurados. Nos extradorsos dos três arcos 
veem-se ainda o que resta de espessos enro-
lamentos. Sobre a marcação do corpo central, 

ladeando o frontão, dois anjos seguram um 
crânio. Nos extremos terão existido acroté-
rios, dos quais sobram apenas os plintos.

Na edícula principal é representado o ora-
go, Nossa Senhora da Misericórdia elevando-
se no ar, com dois anjos apartando o manto 
e um terceiro, sob os Seus pés, auxiliando a 
Sua elevação; por baixo, ajoelhados e de mãos 
postas, em primeiro plano vemos as figuras 
do clero e só mais atrás, quase indiscerníveis, 
as da nobreza.

Nas restantes edículas, em baixo e ao cen-
tro representou-se a Visitação, com a Anun-
ciação e a Natividade, à esquerda e direita, res-
petivamente. No registo superior, ladeando a 
Misericórdia, estão a Apresentação de Jesus no 
Templo, e a Adoração dos Magos, segundo a 
mesma ordem.

A decoração dos arcos, das colunas e dos 
frisos, é de pendurados, festões, enrolamen-
tos fitomórficos e querubins.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja da Misericórdia,

capela-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO
DA MISERICÓRDIA
Montemor-o-Velho

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

MATOS, João Cunha, 1977
SALTEIRO, Ilídio, 1986

LAMEIRA, Francisco, 2009
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DIMENSÕES  
A. 435 x L. 415 cm

MÓDULO
1.048

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 435 × L. 415 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.048. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Tal como na metodologia referimos, come-
çámos por executar os traçados inerentes ao 
marco aferido, mas sem que resultados satis-
fatórios tivessem sido obtidos. Prosseguimos, 
pois, com a aplicação da metodologia enun-
ciada, executando todos os traçados decor-
rentes dos diferentes métodos de divisão in-
terna, embora com nenhum deles tenhamos 
encontrado resultados que plenamente justi-

fiquem a sua utilização como traçado regula-
dores previamente utilizados pelo artista (e os 
seus auxiliares) para a sua execução. Apresen-
temos nesta imagem o traçado decorrente da 
secção áurea dos lados do marco, isto porque 
ainda que muitíssimo lacunar, e em visível in-
cumprimento de algumas das mais importante 
linhas do traçado, é aquele que, ainda assim, 
exibe uma ou outra adequação dos elementos 
compositivos à orgânica da malha geométrica. 
De facto, esta obra é um dos poucos exempla-
res nos quais verificámos que as concordân-
cias com qualquer traçado são praticamente 
inexistentes.

Do conjunto referido assinalamos: o corpo 
central alinhado pelas secções áureas verti-
cais; os dois corpos laterais centrados segundo 
as projeções verticais dos importantes cruza-
mentos de diagonais a cada lado das secções 
áureas. Embora outras projeções verticais e 
horizontais pudessem ser apontadas, decor-
rentes que são de traçados secundários, e sem 
que exibam uma adequada regularidade, coi-
bimo-nos de as referir.

Torna-se importante referir a utilização 
de alguns dos retângulos mais notáveis ha-
bitualmente empregues neste período, ainda 
que grosseiramente sobrepostos: um Retân-
gulo de Ouro (Ф), na edícula da Misericórdia; 
dois Retângulos √2, em ambas as edículas la-
deando aquele (à esquerda a Circuncisão, e à 
direita a Adoração dos Magos); e um Retângu-
lo √Ф na edícula da Visitação. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO
DA MISERICÓRDIA
Montemor-o-Velho
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Vestígios de policromia.
O retábulo é de edícula única, estruturado 

por colunas coríntias estriadas a dois terços 
suportando o entablamento e frontão.

O entablamento apresenta uma arquitra-
ve simplificada, e o friso decorado com enro-
lamentos fitomórficos e antropomórficos; o 
frontão é duplo quebrado, com volutas, carte-
la elíptica rollwerk, e vieira.

No intercolúnio, surgem pilastras decora-
das de pendurados, festões e cartela, como 
suporte de um arco de volta perfeita decora-
do de querubins assente em impostas sobres-
salientes.

Na edícula, em primeiro plano e em alto-re-
levo, vemos representada a figura de Jesus, ao 
centro, ajoelhado e virado para a direita, em 
prece, olhando para o alto na direção de uma 
anjo com um cálice na mão, pairando sobre 
uma nuvem acima das oliveiras. À esquerda, 
em baixo-relevo e retratados em menor escala 
simulando maior distância, veem-se três dis-
cípulos dormindo sob as árvores do horto.

A base é inusitadamente alta, encontran-
do-se decorada com uma cartela elíptica rol-
lwerk ao centro, e motivos zoomórficos. Nos 
extremos, nos pedestais das colunas, desta-
cam-se dois querubins.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja da Misericórdia 

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO DE 
JESUS NO HORTO
Montemor-o-Velho

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

MATOS, João Cunha, 1977
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DIMENSÕES  
A. 280 x L. 195 cm

MÓDULO
1.699

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 280 × L. 195 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.699. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto III, ou de um Retângu-
lo Composto IV, ambos com o mesmo módulo  
m = 1.707.

Começando por aplicar os traçados inter-
nos de cada um destes Retângulos, mesmo que 
logo de início fosse algo evidente que a pre-
sente organização compositiva não denotasse 
qualquer adequação às figuras geométricas 
que os compõem, os resultados obtidos verifi-
caram-se insatisfatórios. Depois de aplicada a 
metodologia enunciada, foi com o traçado re-
sultante da secção áurea que encontrámos al-
gumas concordâncias que passamos a referir: 
embora nenhuma das secções áureas tenha 
sido utilizada para organização da estrutura 
retabular, vemo-la notavelmente empregue 
para delimitar o espaço ocupado pela figura 
de Cristo em oração. Uma série de projeções 
horizontais e verticais foram utilizadas, tais 
como para a marcação da altura da cornija 
sob o coroamento semicircular no frontão, ou 
das duas volutas que, no topo, se encostam a 

esta mesma altura. Logo mais abaixo encon-
tramos a cornija do entablamento alinhada 
pela projeção horizontal de um importante 
cruzamento de diagonais do traçado; o cen-
tro do friso concordando com a projeção ho-
rizontal das diagonais do retângulo superior 
(resultante da secção áurea superior do marco) 
com as secções áureas verticais; ou, em baixo, 
a altura da base do retábulo constituída sobre 
a projeção horizontal de cruzamentos de dia-
gonais sobre as mesmas secções áureas ver-
ticais. O arranque do arco sobre as impostas 
surge alinhado com a mediana horizontal do 
marco, e a largura interna do espaço de repre-
sentação vê-se alinhado com duas projeções 
verticais de cruzamentos sobre as secções áu-
reas horizontais.

Na organização das figuras do episódio 
narrativo, referimos a figura de Cristo ali-
nhada sob a triangulação formada pelo cru-
zamento das diagonais entre as duas secções 
áureas verticais; o Seu braço erguido em pre-
ce, a perna ajoelhada, e o pé, adequando-se às 
linhas do traçado; assim como a figura de pé, 
à esquerda, atrás de Cristo; ou a do anjo, em 
cima, à direita, segurando o cálice.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO DE 
JESUS NO HORTO
Montemor-o-Velho
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Vestígios de policromia.
O retábulo é edicular, estruturado por co-

lunas coríntias estriadas a dois terços, supor-
tando o entablamento, e um frontão quebrado.

O entablamento apresenta uma arquitrave 
simplificada, e o friso decorado com enrola-
mentos fitomórficos e antropomórficos.

O frontão é duplo, quebrado, com volutas, 
cartela elíptica rollwerk, e vieira.

No intercolúnio, surgem pilastras decora-
das de pendurados, festões e cartela, como 
suporte de um arco de volta perfeita decorado 
de querubins assente em impostas sobressa-
lientes. Ao centro, em primeiro plano e em 

alto-relevo, vemos representado o corpo de 
Jesus a ser depositado numa arca, amparado 
no tronco por Nicodemos, à direita. À esquer-
da, a Seus pés, está José de Arimateia segu-
rando a coroa de espinhos. Mais ao centro, e 
ainda fazendo parte deste grupo, está, talvez, 
Madalena. Num relevo mais ténue, mais atrás 
deste grupo, estão Maria amparada pelas San-
tas Mulheres e São João.

A base é inusitadamente alta, encontran-
do-se decorada com uma cartela elíptica rol-
lwerk ao centro, e motivos zoomórficos. Nos 
extremos, nos pedestais das colunas, desta-
cam-se dois querubins.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja da Misericórdia 
(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DA DEPOSIÇÃO
Montemor-o-Velho

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

MATOS, João Cunha, 1977
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RETÁBULO 
DA DEPOSIÇÃO
Montemor-o-Velho

DIMENSÕES  
A. 287 x L. 160 cm

MÓDULO
1.793

MARCO UTILIZADO
Rebatimento

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 287 × L. 160 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.793. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto I, com m = 1.809.

Embora desde logo verificássemos que nada 
na organização compositiva deste retábulo 
ecoava qualquer adequação às figuras geo-
métricas que compõem este Retângulo, ain-
da assim, não deixámos de aplicar a referida 
estrutura interna. No entanto, não obtivemos 
resultados satisfatórios. Prosseguimos, pois, 
com a aplicação da metodologia enunciada, 
e depois de efetuados todos os traçados, foi 
com o traçado decorrente do Rebatimento dos 
Lados Menores que maior número de concor-
dâncias pudemos encontrar e que passamos a 
referir: na estrutura, podem ver-se a base do 

retábulo e o entablamento bem delimitados 
por importantes linhas do traçado; o arranque 
do arco sobre as impostas sobre a mediana do 
marco; ou o espaço de representação delimita-
do pelo vão entre as colunas; e até a triangu-
lação do frontão. Na representação figurativa 
podem, também, ser encontradas uma série 
de interessantes adequações das figuras das 
personagens representadas às linhas do tra-
çado geométrico: o tronco de Cristo inclinado 
sobre uma das diagonais do quadrado inferior 
(a cabeça e os pés, sobre importantes cruza-
mentos do traçado); as figuras de Nicodemus e 
de José de Arimateia (localizados sobre aque-
les mesmos pontos), igualmente em alinha-
mento adequando-se às linhas do traçado; ou 
mesmo a altura do túmulo também delimita-
da por uma das horizontais.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Polícromo.
O retábulo é estruturado lateralmente por 

balaústres decorados com folhagens, pendu-
rados e querubins, adoçados a pilastras de-
coradas de festões. Os balaústres, avançando 
para além da restante estrutura, apoiam-se 
em pedestais que avançam à altura da prede-
la, repousando estes sobre mísulas também 
sobressalientes, com relevos de querubins, à 
altura da base do retábulo.

O frontão é quebrado e em quartela, pou-
co regular, e sem ornamentação; o friso é de-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja de São Martinho da Alcáçova

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO
DE SANTA LUZIA
Montemor-o-Velho

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

ALMEIDA, José António Ferreira de, 1976
MATOS, João Cunha, 1977

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

corado com querubins e enrolamentos zoo-
mórficos.

A predela é decorada com enrolamentos 
zoomórficos e uma cartela.

A base apresenta enrolamentos e uma car-
tela elíptica.

O espaço edicular é organizado em três cor-
pos por duas colunas estriadas. A área central 
organiza-se como um nicho de maior altura, 
acolhendo Santa Luzia assente sobre uma mí-
sula; ladeada por Santo Antão e Santa Ágata, 
à esquerda e à direita, respetivamente.
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DIMENSÕES  
A. 310 x L. 180 cm

MÓDULO
1.722

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 310 × L. 180 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.722. Por aproximação, por 
excesso, considerámos tratar-se de um Retân-
gulo Raiz de Três (√3), com m = √3 = 1.732.

Depois de executado o traçado interno do 
Retângulo √3, e de termos verificado que os 
marcos não se ajustavam convenientemente 
e, por isso, não existiam um número neces-
sário e suficiente de concordâncias que justi-
ficassem a sua utilização prévia como auxiliar 
geométrico da composição, dos vários traçado 
empregues, enunciados na metodologia, foi 
com o traçado da secção áurea dos lados do re-
tângulo que encontrámos o justificado núme-
ro de elementos compositivos obedecendo ao 
traçado regulador.

Começamos por referir o corpo central de-
vidamente alinhado pelas secções áureas ver-
ticais; assim como o eixo vertical dos corpos 

laterais (e as respetivas imagens) devidamen-
te alinhado com a projeção vertical de impor-
tantes cruzamentos de oblíquas sobre as sec-
ções áureas horizontais. 

Dos elementos horizontais, começamos 
por referir, de cima para baixo, o topo da cor-
nija do entablamento; a sequente segmen-
tação com o friso; mais abaixo, deste com a 
arquitrave. Com a secção áurea superior ve-
mos concordar o arranque do arco do nicho 
central; assim como a marcação do lintel dos 
corpos laterais. Mais abaixo, pode ainda ser 
encontrada a altura da mísula de Santa Luzia; 
assim como as segmentações entre ambas as 
bases e o espaço edicular.

No frontão, embora sem uma estrita ade-
quação ao traçado, podemos referir a segmen-
tação entre a área central e as volutas das em-
penas segundo as secções áureas, assim como 
a respetiva inclinação. 

RETÁBULO
DE SANTA LUZIA
Montemor-o-Velho

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Polícromo.
Retábulo adoçado à curvatura absidal da 

capela organizado em três corpos, sendo feita 
a ordenação dos espaços de representação por 
pilastras decorados com festões. Delimitando 
o corpo central, adossadas àquelas, dois ba-
laústres avançam para a frente da estrutura, 
apoiando-se em pedestais sobressalientes que 
suportam o entablamento composto por um 
friso decorado com um querubim e enrola-
mentos, e cornija. Por cima deste, e coroando 
o retábulo, está um pequeno frontão circular 
com a imagem de Deus Pai abençoando, enci-
mado por um coruchéu e ladeado por volutas 
e por dois acrotérios. Os corpos laterais rece-
bem um pequeno frontão triangular com pe-
quenas aletas nas empenas.

A predela é decorada com enrolamentos e 
florões, e sob a edícula central destaca-se uma 

mísula sob a forma de cálice apresentado por 
dois anjos.

A edícula central forma um nicho com um 
arco de volta perfeita, raiado na concha, com 
a imagem da Virgem da Expectação. Ainda na 
edícula central, lateralmente, entre o nicho 
e as pilastras, estão dois pequenos anjos em 
adoração e, nas cantoneiras, dois querubins.

Os corpos laterais subdividem-se em duas 
áreas sobrepostas. Nas inferiores, originando 
as edículas laterais, aí também se formando 
nichos com vieiras estilizadas nas conchas, 
estão as imagens de Santa Apolónia e Santa 
Ágata, à esquerda e direita, respetivamente. 
Sobre ambos, nas áreas que aos nichos se so-
brepõem, estão dois anjos ajoelhados e de mãos 
postas, em adoração à Virgem da Expectação. 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Igreja de Santa Maria da Alcáçova

absidíolo (colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO DE  
NOSSA SENHORA 
DA EXPECTAÇÃO
OU DA SENHORA DO Ó

Montemor-o-Velho

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

ALMEIDA, José António Ferreira de, 1976
MATOS, João Cunha, 1977





350

DIMENSÕES  
A. 290 x L. 255 cm

MÓDULO
1.137

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 290 × L. 255 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.137. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente referidos na me-
todologia enunciada, foi com o traçado resul-
tante da subdivisão interna do marco a partir 
das suas diagonais que observámos maior ade-
quação dos elementos desta organização com-
positiva.

Embora se verifiquem algumas assimetrias 
na disposição de vários elementos relativa-
mente ao eixo vertical da composição, assis-
timos igualmente a uma tentativa de ajuste 
na disposição dos mesmos à malha geométri-
ca aplicada.

Verticalmente, encontramos o corpo cen-
tral delimitado por duas das principais cesuras 
verticais (sobre os ângulos a partir dos quais 
se destaca parte projetante); ou ao centro, a 
largura do vão do nicho central delimitada 
pelas projeções verticais de dois cruzamentos 

de oblíquas do traçado; ou ainda a delineação 
do eixo vertical dos corpos laterais.

No conjunto dos elementos horizontais, 
assinalamos; e o topo e o arranque do enta-
blamento; exatamente sobre a mediana ho-
rizontal do marco, o entablamento do nicho 
da Virgem; mais abaixo, a segmentação entre 
os pedestais e os respetivos balaústres; e, por 
fim, a altura da base.

Relativamente às imagens de devoção, 
embora não encontremos gestos ou posturas 
seguindo com exatidão as linhas do traçado, 
ainda assim pode ser vista a figura de Deus 
Pai, no frontão, centrada com um cruzamento 
de diagonais, e a mão em bênção, procuran-
do seguir uma das linhas do traçado. Podem 
também ser vistas a inclinação das figuras 
dos anjos, seguindo as duas diagonais; ou as 
imagens de Santa Apolónia e de Santa Ágata, 
sobre projeções verticais; e, por fim, as mais 
interessantes posições do rosto da Virgem so-
bre o centro geométrico da composição, e a da 
Sua mão poisada sobre o ventre. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO DE  
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Polícromo.
Retábulo adoçado à curvatura absidal da 

capela, com três corpos e dois registos, sendo 
o central de maiores dimensões.

No primeiro registo, a ordenação dos es-
paços ediculares é concebida por pilastras 
decoradas com festões; no segundo registo, 
esta divisão é feita por balaústres ornados de 
pendurados. Estabelecendo a divisão entre os 
registos, o entablamento compõe-se de arqui-
trave, friso decorado com cartelas e motivos 
fitomórficos e zoomórficos, e por cornija.

No topo da estrutura retabular, sobre o en-
tablamento cumprindo a anterior organiza-
ção, coroando o corpo central está um frontão 
semicircular com volutas, ladeado por dois 
acrotérios em forma de urna; os corpos late-
rais recebem um frontão sob a forma de uma 
cartela também ladeada de volutas, com uma 
urna em cada extremo do retábulo.

Ao centro do retábulo está o sacrário que 
se eleva da predela, avançando para além da 
estrutura sob a forma do habitual tempietto, 
suportado por uma mísula à altura da prede-
la, apresentada por dois anjos. Organizado em 
três andares o sacrário ocupa toda a altura da 
edícula central do primeiro registo, estenden-
do-se ainda ao entablamento que estabelece 
a divisão para o segundo registo. O primeiro 
andar é de planta hexagonal, e em cuja face 

frontal se abre a porta para receber a píxi-
de; nas faces laterais estão dois altos-relevos 
dos pilares da Igreja, São Pedro e São Paulo, 
à esquerda e direita, respetivamente. Acima 
deste primeiro piso eleva-se outros dois, de 
diâmetro e altura menores, sequencialmen-
te, ao modo de lanternins. O segundo andar 
apresenta pequeninas janelas abertas para o 
exterior, permitindo a entrada da luz solar, 
exercendo um forte efeito cénico às primeiras 
horas do dia (o que, em nosso entender, justi-
ficara o conhecimento sumário dos preceitos 
gnomónicos empregues no retábulo de São 
Marcos). Lateralmente ao sacrário dois anjos 
agitam turíbulos e, por cima destes, dois que-
rubins ladeiam também o sacrário. Ainda no 
interior da edícula, nos campos laterais ao sa-
crário por detrás dos anjos e abaixo dos que-
rubins, são descritas duas abóbadas de canhão 
concebidas em perspetiva e num leve stiac-
ciato, ortogonais ao plano de representação e 
orientadas para um ponto de fuga comum.

As edículas laterais abrem-se em dois ni-
chos com arcos de volta perfeita e vieiras na 
concha, recebendo as imagens de Sant́ Ana 
com a Virgem ainda menina ao colo, coroada; 
e a imagem de São João Evangelista, à esquer-
da e à direita respetivamente.

Na edícula central do registo superior é 
retratada a Última Ceia, em que o avanço do 
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Montemor-o-Velho
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TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico
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entablamento permite a inclusão de duas cor-
tinas afastadas e presas aos balaústres com 
os drapeados pendentes sobrepostos. Em pri-
meiro plano, o grupo dispõe-se em torno da 
mesa em igual número de apóstolos a cada 
lado do Messias, embora numa peculiar com-
posição em que, por deslocamento para a es-
querda da figura de Cristo (amparando a ca-
beça de João que se recosta sobre o Seu peito), 
é gerado um invulgar hiato compositivo ao 
centro da composição. Ao fundo, por trás do 
grupo, rematando o fundo do espaço arquite-
tónico representado, encontra-se uma arca-
da assente sobre pilastras num suave relevo 
sublinhado pela tinta. Ao centro desta abre-se 
um duplo arco de maior dimensão traçado em 
falsa perspetiva, o arco da esquerda adequa-
damente enquadrando a figura de Cristo, e o 
da direita enigmaticamente vazio.

Nas edículas laterais estão retratadas a 
Aparição de Jesus à Virgem e a Madalena, à es-
querda e direita respetivamente. Em ambos os 
casos, são descritos, num suave relevo e em 
perspectiva, dois arcos geminados sobre pi-
lastras.

Na predela, sob o corpo lateral esquerdo, 
temos o busto do rei David segurando a sua 
harpa, e sob o busto uma filactéria com a ins-
crição Davi Rex. À direita, está o busto de Mel-
quísedec segurando o pão e um turíbulo; por 
baixo, na filactéria, vemos o seu nome ins-
crito. Ambos os bustos são enquadrados por 
um fundo arquitetónico de arcos e pilares em 
perspetiva. Ainda na predela, nas bases das 
pilastras, destacam-se ornamentos rollwerk de 
anjos segurando cartelas com enrolamentos.
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RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Montemor-o-Velho

DIMENSÕES  
A. 350 x L. 265 cm

MÓDULO
1.320

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Embora exibindo uma acentuada curvatura 
adaptando-se à parede da abside, conside-
rando que a obra foi projetada de modo a ser 
observada segundo um ponto de vista frontal, 
optámos por analisá-la desse mesmo ponto e 
sem qualquer distorção.

Considerando as medidas A. 350 × L. 265 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.320. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Sesquitércio, com m = 4/3 = 1.333.

Após executados todos os traçados refe-
ridos na metodologia, foi com o traçado da 
secção áurea dos lados que encontrámos um 
justificado número de concordâncias que pas-
samos a identificar: no conjunto de linhas 
verticais começamos por assinalar as duas 
secções áureas, em baixo delimitando a lar-
gura do sacrário, e em cima a localização dos 
dois apóstolos que delimitam frontalmente a 
abertura visual para a cena retratada. Na di-
reção dos flancos, ambas as linhas que demar-
cam as pilastras que operam a segmentação 
entre corpos. 

Sobre a mediana horizontal do marco ve-
mos alinhado o entablamento que opera a 
segmentação entre o primeiro e o segundo 
registo (linha média de toda a composição re-
tabular), no mesmo ponto encontrando-se o 

lanternim que coroa o sacrário. Acima desta, 
sobre a secção áurea horizontal superior, ve-
mos concordante a linha que demarca a aresta 
frontal da mesa da ceia no episódio narrativo. 
Logo mais acima, sobre a projeção horizon-
tal do cruzamento das diagonais do retân-
gulo superior intersetando as secções áureas 
verticais, vemos alinhar a altura das abas da 
cortina que se abre sobre o episódio narrativo. 
Por fim, o cruzamento das oblíquas sobre as 
secções áureas horizontais, concordando com 
a altura do entablamento.

Ainda no conjunto das linhas horizontais, 
em baixo, sobre a secção áurea horizontal in-
ferior, vemos a localização da altura média da 
janela que permite a entrada de luz natural 
para o interior do templo. Pouco mais abaixo, 
sobre um importante cruzamento de diago-
nais do traçado, vemos o ponto médio da por-
ta do sacrário; concordando com outras proje-
ções horizontais de cruzamentos de oblíquas, 
a altura do frontão e do entablamento do sa-
crário; e, por fim, a cornija operando a seg-
mentação entre a base e o primeiro registo.

Mesmo que a generalidade das figuras re-
presentadas não obedeça às linhas do traça-
do, as figuras dos anjos ladeando o sacrário 
exibem um interessante conjunto de concor-
dâncias nas localizações, gestos e posturas.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Vestígios de policromia.
O retábulo é constituído por um registo 

único e três corpos. O corpo central, de maio-
res dimensões, destaca-se volumetricamente 
como elemento individualizado e autónomo; 
com um entablamento mais elevado suporta-
do por colunas dóricas estriadas e com uma 
predela exclusiva, concebida acima da predela 
de todo o retábulo.

Lateralmente, nos flancos, a estruturação 
faz-se sob a forma de pilastras lisas.

O frontão foi organizado quebrado, sen-
do formado por duas volutas existentes so-
bre cada um dos corpos laterais mais baixos, 
afrontando-se sobre o entablamento do corpo 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Montemor-o-Velho

LOCAL 
Capela de São Sebastião

TIPOLOGIA  
Tríptico
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central, e este coroado por uma cartela elípti-
ca rollwerk. Marcando o corpo central, desta-
cam-se no entablamento dois acrotérios sob a 
forma de urnas de secção quadrangular.

A base é decorada com enrolamentos an-
tropomórficos e cartela retangular.

Na edícula central desenha-se em baixo-
-relevo um arco cego de volta perfeita, frente 
ao qual se destaca, em alto-relevo, a imagem 
em vulto perfeito do mártir São Sebastião.  
À esquerda, em alto-relevo sobre o arco ao 
fundo, pairando, um anjo segura uma coroa. 
Nas edículas laterais estão altos-relevos de 
São Tiago Maior, à esquerda, e São Roque, à 
direita.
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DIMENSÕES  
A. 270 x L. 240 cm

MÓDULO
1.125

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 270 × L. 240 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.125. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto IX, com m = 1.224. 

Sem que tenhamos encontrado quaisquer 
concordâncias entre os elementos desta orga-
nização compositiva e este marco, depois de 
cumprida e metodologia referida verificámos 
ter sido o traçado resultante da secção áurea 
dos lados o que possivelmente terá auxiliado 
o artista na organização da sua composição.

Mesmo que a organização compositiva não 
se adeque inteiramente ao traçado geométri-
co empregue, e sem que dê maior destaque 
compositivo às principais linhas de força do 
traçado, podem ser referidos algumas concor-
dâncias interessantes.

Começando por referir os elementos hori-
zontais, começando pelo topo, assinalamos o 
cimácio da cornija respeitando um importan-
te cruzamento de oblíquas sobre as secções 
áureas verticais; logo mais abaixo, a segmen-
tação entre esta e o friso; assim como a locali-
zação do arranque do entablamento do corpo 
central sobre os capitéis das colunas; e ainda 
as delimitações horizontais dos entablamen-
tos dos corpos laterais. Com a secção áurea 
superior concorda, ao fundo, o arranque do 

arco sobre as impostas. Mais abaixo, a altura 
da base do corpo central concorda com a pro-
jeção horizontal de importantes cruzamentos 
de oblíquas sobre as diagonais do marco; ain-
da sobre estas, a altura das mísulas dos corpos 
laterais; e por fim, a altura da base do retábu-
lo, concordando com a projeção horizontal de 
um cruzamento de oblíquas sobre as secções 
áureas verticais (segundo o eixo central, si-
métrico ao primeiro que acima referimos).

Relativamente aos elementos verticais, co-
meçamos por assinalar o “vão” do arco da edí-
cula central, delimitados pelas secções áureas 
verticais. Seguidamente, assinalamos a po-
sição das colunas, alinhadas pelas projeções 
verticais dos pontos de cruzamento das li-
nhas que unem as secções áureas dos lados do 
marco sobre as suas diagonais, demarcando. 
Seguidamente, no sentido dos flancos, referi-
mos a largura do corpo central (tomada, em 
cima, pela largura do friso; e em baixo, pela 
base deste corpo), em alinhamento com as 
projeções verticais dos cruzamentos de oblí-
quas sobre as diagonais do marco. Por fim, as-
sinalamos o eixo vertical dos corpos laterais e 
das respetivas imagens, segundo as projeções 
verticais de importantes cruzamentos de oblí-
quas do traçado.

RETÁBULO  
DE SÃO SEBASTIÃO
Montemor-o-Velho

ANÁLISE GEOMÉTRICA





362

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Maiorca (Montemor-o-Velho)

LOCAL 
Paço de Maiorca

TIPOLOGIA  
Tríptico

Apenas com apontamentos a dourado sobre 
alguns elementos.

Retábulo de três corpos num registo úni-
co, sendo o corpo central de maior dimensão 
vertical e com cerca da largura total dos dois 
laterais juntos. 

Quatro pilastras almofadadas organizam 
os espaços de representação — as duas demar-
cando o corpo central são de maior largura 
que as laterais e, estas decoradas com pendu-
rados de festões.

Todo o corpo central se destaca da restante 
estrutura criando um interessante jogo volu-
métrico com a restante estrutura concebida, 
na generalidade, em baixo-relevo. Assim, com 
a predela em ressalto, dois balaústres ados-
sados frontalmente às duas pilastras centrais 
suportam o entablamento sobressaliente. Os 
balaústres são decorados de pendurados com 
frutos, festões e enrolamentos fitomórficos, 
e o entablamento é constituído por uma fina 
arquitrave, friso sem decoração, e cornija de 
duas molduras. No intercolúnio, sob a arqui-
trave, tal como uma sanefa em anteparo, uma 
moldura de enrolamentos fitomórficos vaza-
dos induz uma aparente profundidade da edí-
cula, estabelecendo, com o fundo, um interes-
sante jogo de luz e sombra.

O frontão é em quartela, formando ao cen-
tro um semicírculo com as empenas execu-

tando uma contracurva com enrolamentos 
nos extremos. No tímpano está um relevo de 
Deus Pai abençoando envolto numa auréola 
radiante.

No intercolúnio está um nicho concheado 
em arco de volta perfeita. Os pés-direitos são 
de pilastras almofadadas, em cada uma desta-
cando-se altos-relevos de quatro anjos assen-
tes sobre mísulas, um par a cada lado, sobre-
postos, ajoelhados e de mãos postas, voltados 
para o centro, em adoração. A arquivolta é 
almofadada, decorada com baixos-relevos de 
motivos fito e zoomórficos. Nas cantoneiras 
estão dois pequenos tondos com os bustos de 
São Pedro e São Paulo, à esquerda e direita, 
respetivamente.  

De menores dimensões, os corpos laterais 
recebem um entablamento que se estabelece 
na continuidade daquele no nicho da edícula 
central e, assim, gerando uma continuidade 
entre os três corpos. Constituído por um fri-
so sem decoração e por uma cornija, a cada 
lado sobrepuja-o meio frontão semicircular 
em quartela, concheado, afrontando-se sobre 
o corpo central e, desta forma, gerando uma 
composição triangular com o todo. A edícula 
central está hoje vazia, e as edículas laterais 
recebendo altos-relevos com as imagens de  
São João Baptista e São Gregório Magno, à es-
querda e direita, respetivamente.

RETÁBULO DA 
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A predela estende-se horizontalmente à 
largura total da pequena capela abobadada: 
dois plintos almofadados sobressaem em res-
salto no mais saliente corpo central, progres-
sivamente em recuo os corpos laterais, salien-
tando-se, ainda, duas pequenas pilastras nos 
extremos, já encostadas às paredes laterais da 
capela. Sob cada um dos corpos do retábulo 
se destacam altos-relevos com os bustos de 
três santas: ao centro Santa Luzia, à esquerda 
Santa Águeda, e Santa Apolónia, à direita. Em 

cada plinto destaca-se pendurado, com um 
querubim e um florão.

Na parede fundeira a que se encosta o re-
tábulo, nos campos compreendidos entre as 
pilastras laterais e a abóbada, embora não 
pertencendo à estrutura retabular, estão bai-
xos-relevos de pendurados com festões e laça-
rias, e duas aves com enrolamentos.

DIMENSÕES  
A. 13.11 x L. 10.13 px

MÓDULO
1.294

MARCO UTILIZADO
Nenhum se aplica

Sem que possuíssemos medidas reais, consi-
derando as medidas em pixeis aferidas num 
programa de tratamento de imagem, com cer-
ca de A. 13.11 × L. 10.13 pixeis, somos conduzi-
dos ao marco com módulo m = 1.294. Por apro-
ximação, por defeito, considerámos tratar-se 
de um Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Depois de empregues e comparados os vá-
rios traçados seguindo a metodologia enun-
ciada, não encontrámos qualquer um que pu-
desse justificar a sua utilização na presente 
organização compositiva. Ainda assim, op-
támos por tentar descortinar se teria existi-
do uma proposta geométrica conduzindo o 

artista na sua execução, tendo encontrado al-
gumas relações proporcionais entre os vários 
elementos que seguidamente exporemos.

Verificando que o corpo central da serliana 
se aproximava de um Retângulo de Ouro (Ф), 
e que o espaço interior (o intercolúnio, tomado 
da base das colunas à base do entablamento) 
se aproximava, igualmente, de um Retângulo 
de Ouro (Ф). Tomando como ponto de parti-
da o processo construtivo deste Retângulo, 
optámos por procurar uma possível extensão 
dessas relações geométricas aos restantes ele-
mentos da estrutura retabular.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO DA 
CAPELA DO 
PAÇO DE MAIORCA
Paço de Maiorca







367

Assim, tendo em conta esse Retângulo de 
Ouro (Ф) maior (marcado a vermelho na ima-
gem) — assente na separação entre a prede-
la e o espaço edicular, e cujo topo inscreve o 
frontão do corpo central — começámos por 
encontrar o quadrado base na sua origem da 
sua construção (assinalado a branco na ima-
gem, propositadamente em maior espessura 
para uma adequada identificação). Este qua-
drado encontrado, possui a altura do entabla-
mento da serliana, sendo ligeiramente maior 
no entablamento do arco do nicho, mas pos-
suindo a mesma altura da cornija sobre os 
corpos laterais.

A partir deste quadrado base traçámos, en-
tão, um Retângulo √2, cuja aresta superior 
indica com alguma precisão o arranque da 
cornija do entablamento do corpo central da 
serliana (marcado a azul escuro na imagem). 
Partindo do mesmo quadrado, traçando ou-
tros Retângulos √2 para a esquerda e para a 
direita, eles concordam a posição “média” das 
pilastras que organizam pelo exterior os cor-
pos laterais da serliana (marcados a amarelo e 
a rosa na imagem, respetivamente).

Ainda a partir do mesmo quadrado, tra-
çando um Retângulo √2 para baixo, encon-
trámos o extremo inferior da predela, a base 
do retábulo.

Duplicando e reduzindo proporcionalmen-
te o Retângulo de Ouro (Ф) maior, a partir do 

ponto médio da aresta na sua base, encontrá-
mos o já referido Retângulo de Ouro menor, 
correspondente ao espaço interno da edícula 
central (a verde na imagem).

Verificámos que o centro geométrico do 
quadrado não coincide com o centro geomé-
trico do marco (a preto, na imagem), não coin-
cidindo, igualmente, com o centro do círculo 
descrito pela secção da abóbada de caixotões 
(este último, o ponto branco ao centro da ima-
gem). Essa pequena distância, entre o centro 
do quadrado e o centro geométrico do marco 
corresponde, muito aproximadamente, à lar-
gura da moldura que acompanha a abóbada. 
Este desvio poderá ter servido a intenção de 
desencostar todo o retábulo da curvatura, de-
safogando-o, sem o deixar oprimido direta-
mente sob a abóbada.

Talvez refletindo o processo medievo das 
“cordas marcadas com nós”, este método não 
encontra paralelo nos sistemas mais eruditos 
dos traçados geométricos até agora referidos, 
pois que “para operar com estas proporções, o 
mestre-pedreiro não tem que dominar a arit-
mética, e muito menos a matemática, bastan-
do-lhe simples instrumentos como o compas-
so e a régua ou esquadro — ou, em maiores 
medidas, uma corda devidamente marcada”1.

1 PEREIRA, Paulo, 2011, vol. III, p. 985.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tentúgal

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Maria de Mourão,

capela-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em três corpos e 

dois registos que se salientam volumetrica-
mente e avançam para além da restante es-
trutura. Gerando uma curiosa composição re-
tabular e demarcando-se da trama ortogonal 
que rege a restante organização compositiva, 
a edícula central do primeiro registo, de maior 
dimensão vertical, foi ainda elevada sobre pe-
destais acima da predela, causando também a 
elevação da edícula central do registo superior 
e o consequente desfasamento desta relativa-
mente à mesma ordenação. Nesta disposição e 
na adequação da peça a todo o vão [e até mes-
mo à altura] da parede testeira da capela-mor, 
resultaram espaços acrescidos na articulação 
entre o corpo central e os laterais, permitin-
do que, aí, fossem incluídos outros espaços de 
representação.

As seis edículas são organizadas por pilas-
tras decoradas com festões, cartelas, meda-
lhões e enrolamentos, a estas adossando-se 
colunas coríntias e balaústres, alternadamen-
te. Assim, no primeiro registo as colunas co-
ríntias demarcam apenas a edícula central, 
demarcando os balaustres as edículas laterais 
(destas faltando a mais exterior, à esquerda); 
no segundo registo o esquema de utilização 
dos elementos de suporte foi invertido, estan-
do os balaústres a demarcar a edícula central, 

e as colunas coríntias as edículas laterais. 
Avançando frontalmente, colunas e balaús-
tres suportam o entablamento e assentam 
sobre mísulas sobressalientes. Sob as colunas 
coríntias, no primeiro registo, os pedestais 
almofadados exibem dois relevos com efígies 
clássicas de um busto masculino barbado e 
outro feminino.

No intercolúnio que organiza a edícula cen-
tral do primeiro registo descreve-se um nicho 
com um arco de volta perfeita: a larga arqui-
volta recebe uma decoração de enrolamentos 
fitomórficos, assentando sobre pilastras com 
quatro pequenos nichos sobrepostos dois a 
dois, ladeados de pequenos balaústres, e daí 
se destacando quatro anjos músicos voltados 
para o centro na direção do orago central a 
toda a obra. Aí, no centro do nicho, está a ima-
gem de vulto-perfeito da Virgem Maria com o 
Menino ao colo, assente sobre uma mísula que 
constitui, também, um pequeno sacrário sob 
a forma de um tempietto de planimetria cir-
cular, com lanternim. Nas cantoneiras estão 
dois tondos com um busto masculino e outro 
feminino.

Ainda neste primeiro registo, as edículas 
laterais recebem dois nichos no seu interior, 
sendo a individualização interna efetuada por 
uma pilastra com a já referida decoração. Na 
edícula esquerda estão as imagens de duas 

RETÁBULO  
DA VIRGEM
Tentúgal
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santas a quem faltam os respetivos atributos; 
na edícula direita, estão as imagens de Santa 
Luzia e Santa Águeda. As seis imagens assen-
tam sobre mísulas sobressalientes formadas 
ora por querubins e anjos, ora por pequenos 
putti, ou por figuras femininas aladas fantás-
ticas. À altura destas, ladeando o lanternim 
do tempietto, estão dois baixos-relevos com a 
figura de Cristo Redentor — mostrando a cha-
ga do coração e com o Cordeiro na outra mão 
— e São Pedro com a Chave e o Livro.

Nos espaços que permeiam a edícula cen-
tral e as edículas laterais, dois nichos recebem 
as imagens de Sant Ána, e de Santa Catarina, 
à esquerda e à direita, respetivamente.

No segundo registo, sobrepujando a edícula 
da Virgem e mais acima das edículas laterais, 
representa-se, num alto-relevo, o Coroamento 
da Virgem pelo Salvador e por Deus Pai. Nas 
edículas laterais representa-se a Anunciação 
e a Visitação, à esquerda e à direita, respetiva-

mente. Nos espaços laterais intermédios estão 
dois pares de anjos músicos sobrepostos, sem 
que excedam a altura dos corpos laterais e, na 
sobreposição, adequando-se à segmentação 
entre registos do corpo central.

Sem a existência de um frontão organizado 
[com cornija e empenas], acompanhando no 
topo o perfil do alçado da parede testeira, fo-
ram criadas duas empenas unindo os extremos 
do corpo central, mais elevado, aos extremos 
laterais da obra. Nessas aduelas inscrevem-
se dois anjos voltados para o centro, sobre a 
edícula do Coroamento da Virgem, segurando 
coroas de louros. Desta forma adaptou-se a 
peça à cobertura da nave e foi-lhe conferida, 
também, um remate superior aproximando-o 
de um frontão triangular.

A predela é ornada com elegantes enrola-
mentos de motivos antropomórficos, fitomór-
ficos e zoomórficos.
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RETÁBULO  
DA VIRGEM
Tentúgal

DIMENSÕES  
A. 530 x L. 610 cm

MÓDULO
1.150

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 530 × L. 610 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.150. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto IX, com m = 1224.

O traçado decorrente da secção áurea dos 
lodos fornece o mais completo conjunto de 
linhas com as quais o retábulo estabelece 
maior número de concordâncias: de imedia-
to se pode ver o corpo central bem delinea-
do entre as secções áureas verticais do mar-
co, muito embora percebamos que as mesmas 
secções áureas dos lados verticais não tenham 
assumido a mesma importância nesta com-
posição. Contudo, é ainda possível verem-se 
outras projeções horizontais e verticais a as-

sumirem notável preponderância como au-
xiliares de composição: aquelas decorrendo 
do cruzamento de diagonais sobre as secções 
áureas verticais, para a posição do entabla-
mento no remate superior dos corpos laterais; 
em baixo, para a altura das mísulas de todas 
as edículas do primeiro registo; cruzamentos 
secundários, para a altura da predela; ou na 
vertical, na articulação dos corpos laterais.

Importa referir que a edícula central, onde 
se encontra a figura da Virgem com o Menino, é 
um Retângulo de Ouro (Ф); e que a edícula do 
Coroamento da Virgem, em cima, não o sendo, 
se aproxima muito (mas por isso não o assina-
lámos) de um Retângulo √2.

ANÁLISE GEOMÉTRICA





374

Polícromo.
Arco de volta perfeita com pés-direitos de 

pilastras ornadas de pendurados com festões, 
cartelas e querubins, no ângulo externo, e 
assentes em pedestais almofadados; no topo, 
as pilastras terminam em mísulas com mas-
carões sob das impostas; no ângulo interno 
estão duplas colunas coríntias estriadas a dois 
terços, assentes sobre mísulas. As impostas 
organizam-se num entablamento simples, 
com arquitrave, friso sem decoração e cornija. 
A arquivolta do arco é lisa e recebe uma de-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tentúgal

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Maria de Mourão

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA
DO ESPÍRITO SANTO
Tentúgal

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
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coração pintada, destacando-se apenas uma 
mísula na chave.

Em cima, ladeando o arco, estão duplas co-
lunas coríntias estriadas a dois terços, supor-
tando o entablamento horizontal, sendo este 
é formado por arquitrave, friso decorado com 
elementos fitomórficos, cartelas com datas, e 
querubins sobre as colunas. Nas cantoneiras, 
dois anjos antropomórficos com os braços e as 
pernas terminando em suaves enrolamentos 
reclinam-se sobre o arco.
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DIMENSÕES  
A. 665 x L. 500 cm

MÓDULO
1.33

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 665 × L. 500 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.33. Com enorme proxi-
midade em módulo (sem a presença de três 
milésimas), considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Sesquitércio (ou Diatessarão), 
com m = 4/3 = 1.333.

Embora este seja um Retângulo muito es-
pecífico traduzindo uma das consonâncias 
musicais referidas por Alberti, com a aplica-
ção do respetivo traçado interno não encon-
trámos um conjunto de concordâncias assina-
lável que justificasse o seu emprego prévio.

De facto, também não pode ser dito exis-
tir uma efetiva e muito coerente adequação 
dos vários elementos desta estrutura ao tra-
çado geométrico segundo o qual encontrámos 
maior número de concordâncias, aquele re-
sultante da secção áurea dos lados do marco. 
São de assinalar a localização das impostas do 

arco em alguma proximidade (mas não com 
exatidão) da secção áurea horizontal superior, 
verificando-se que tampouco o centro do arco 
reside sobre esta mesma linha.

Assinalamos igualmente as projeções ver-
ticais com as quais concordam o vão formado 
pelas colunas estriadas (sobre um importante 
cruzamento de diagonais e oblíquas do traça-
do), e o vão formado pelas pilastras, sobre os 
cruzamentos de diagonais e oblíquas sobre as 
secções áureas horizontais.

É interessante assinalar a posição das figu-
ras das cantoneiras, recostadas sobre o arco; 
assim como a estrutura retabular parcialmen-
te acordando com algumas das linhas mais 
importantes deste traçado. Por não termos 
encontrado uma inteira e coerente organiza-
ção compositiva retabular acordando com o 
traçado, optámos por fazer uma análise dife-
renciada que seguidamente apresentamos.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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DA CAPELA
DO ESPÍRITO SANTO
Tentúgal





378

Polícromo.
Retábulo polícromo, de três corpos, nos 

quais o central se resume a uma edícula úni-
ca, enquanto que os laterais exibem uma so-
breposição de nichos em dois registos. Nos 
flancos é composto por pilastras ornadas de 
cartelas rollwerk com bustos e mascarões. 
O corpo central destaca-se avançando para 
além da restante estrutura, com duas colu-
nas coríntias estriadas a dois terços ornadas 
de pendurados no terço inferior, suportando 
o entablamento que, aí, avança frontalmente 
também. Este é regular, composto por arqui-
trave de três bandas, friso ornado com queru-
bins, motivos antropomórficos e fitomórficos, 
e cornija.

O frontão é tripartido, sendo semicircular 
sobre o corpo central e aí enquadrando um re-
levo com a figura de Deus Pai abençoando, e 
de volutas com cúpula semicircular sobre os 
corpos laterais; nos extremos, o entablamento 
recebe ainda dois acrotérios.

A predela é simples e sem ornato, destacan-
do-se baixos-relevos com bustos dos evange-
listas sob os elementos que marcam a ordena-
ção dos corpos.

Na edícula central descreve-se o episódio 
do Pentecostes, com a figura central da Virgem 
rodeada pelos Apóstolos, sobrepujados por um 
nimbo irradiando da pomba do Espírito Santo 
rodeada por quatro querubins, do qual ema-
nam raios em esplendor. A cena é enquadrada 
por um fundo arquitetónico esculpido em bai-
xo-relevo e segundo um desajustado esquema 
perspético, de cujos arcos se salientam alguns 
apóstolos.

Nos corpos laterais, abrem-se dois nichos 
com arcos de volta perfeita, com as arquivol-
tas e as pilastras decoradas de pendurados e 
festões; as conchas recebem uma decoração 
de vieiras em baixo-relevo. Nestes quatro ni-
chos guardam-se as imagens de quatro dou-
tores da Igreja.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tentúgal

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Maria de Mourão,

Capela do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Tríptico
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DIMENSÕES  
A. 305 x L. 415 cm

MÓDULO
1.360

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 305 × L. 415 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.360. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto V, com m = 1.354.

Embora apresentemos um traçado aplica-
do sobre a imagem (resultante da secção áu-
rea dos lados do marco), nenhum dos traçados 
empregues evidenciou um conjunto coeso de 
concordâncias que permitisse justificar a sua 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DO ESPÍRITO SANTO
Tentúgal

DIAGRAMA

utilização como auxiliar prévio da composi-
ção. Cremos, portanto, ter sido o anterior tra-
çado regulador (empregue como auxiliar de 
composição para o arco da capela), aquele que 
terá servido como auxiliar de toda a composi-
ção — ainda que tenhamos verificado não ter 
sido seguida (ou procurada) uma estrita ade-
quação da organização compositiva àquele 
traçado geométrico.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tentúgal

LOCAL 
Igreja da Misericórdia

TIPOLOGIA  
Portal

Ocupando toda a fachada, o portal abrange a 
janela do coro e prolonga-se até à cruz da em-
pena coroando toda a fachada da igreja.

O portal é de entablamento horizontal 
[sem frontão] formado por arquitrave de três 
bandas, friso decorado com enrolamentos 
fitomórficos, uma moldura de dentículos, e 
cornija. Nos flancos é composto por colunas 
coríntias estriadas a dois terços, assentes so-
bre pedestais almofadados. No intercolúnio 
abre-se um arco de volta perfeita, de duplo 
aro, assentes sobre pilastras decoradas de 
festões. Assentes à altura das impostas, des-
tacam-se dois altos-relevos com as figuras da 
Anunciação — a Virgem à direita e São Gabriel 
à esquerda — assentes em mísulas e sob bal-
daquinos com a forma de dossel encimado por 
cúpula renascimental com lanternim se tam-
bores sobrepostos e cúpula semiesférica com 
pináculo. As arquivoltas do arco são decora-

das, a exterior com enrolamentos de volutas 
afrontando-se, e a interior com uma fiada de 
querubins. 

Sobre o entablamento do portal, e no segui-
mento das colunas, erguem-se dois coruchéus 
piramidais angulares assentes em plintos. Ao 
centro destes, abre-se uma janela retangular 
composta por pilastras ornadas com florões, 
seguida de uma repetição de umbrais em re-
cuo, ladeados por duas espessas volutas. Aci-
ma do entablamento da janela, ergue-se uma 
edícula retabular, estruturada por balaústres 
ladeados por volutas, e rematada no topo por 
um entablamento horizontal. Nesta edícula 
representa-se em baixo-relevo a Misericór-
dia, da forma habitual. Por cima do entabla-
mento, ladeada por dois acrotérios de secção 
quadrangular, almofadados, ergue-se um pe-
destal triangular como base de uma grande 
esfera encimada com uma cruz.

PORTAL DA IGREJA 
DA MISERICÓRDIA
Tentúgal

BIBLIOGRAFIA
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DIMENSÕES  
A. 1300 x L. 500 cm

MÓDULO
2.6

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 1300 × L. 500 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 2.6. Por aproximação, por 
excesso, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo √7 com m = √7 = 2.645 (um retân-
gulo que se não inclui no conjunto de retân-
gulos mais habitualmente utilizados por par-
te dos artistas do renascimento).

De facto, após a aplicação do traçado inter-
no deste Retângulo sobre o marco em que se 
inscreve o portal, verificámos não haver pro-
ximidade que pudesse supor a sua utilização 
prévia como auxiliar de composição.

Com a aplicação do traçado resultante da 
secção áurea dos lados do retângulo pudemos 
observar o maior número de justaposições en-
tre a obra e o referido traçado, levando-nos a 
considerá-lo o auxiliar prévio da composição. 
Começamos por assinalar a base da arquitrave 
(no arranque do entablamento) sobre a infe-
rior secção áurea horizontal do marco; o vão da 
janela e edícula da Misericórdia delimitadas, 

com precisão, pelas as secções áureas verti-
cais. Com algum interesse vemos, também, o 
pedestal sob a esfera da cruz, no coroamento, 
sob um importante cruzamento de diagonais 
do traçado; ou o centro do arco concordando 
com uma projeção horizontal do traçado.

Contudo, embora com a Divisão Harmónica 
da Secção Áurea do marco se tenham encon-
trado concordâncias interessantes, havendo 
uma menor regularidade na adequação da 
mesma à composição, e supondo a existência 
de uma posterior intervenção, optámos por 
não aprofundar a sua análise.

Relativamente às figuras geométricas, três 
importantes Retângulos foram encontrados:

— A área interior do portal (considerando a 
largura do vão do intercolúnio formado pelas 
colunas, e a altura do solo ao arranque do en-
tablamento), e a edícula da Misericórdia, ambos 
formam, aproximadamente, um Retângulo √2.

— A janela é, aproximadamente, um Re-
tângulo de Ouro (Ф).

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tentúgal

LOCAL 
Igreja da Misericórdia,

altar-mor

TIPOLOGIA  
Políptico

Polícromo.
Ocupando toda a parede testeira da nave 

única da igreja, o retábulo organiza-se em 
cinco corpos e dois registos, com predela e um 
frontão tripartido, numa intricada composi-
ção. A ordenação dos espaços fez-se usando 
colunas coríntias estriadas a dois terços, no 
primeiro registo, e por balaústres no segundo. 
Estabelecendo uma acentuada marcação do 
corpo central e separando-o dos corpos ime-
diatamente laterais, outros espaços de repre-
sentação foram criados para receber imagens 
de santos de uma específica invocação.

Oito edículas em baixo-relevo descrevem 
episódios narrativos relativos à vida da Vir-
gem: na edícula central do primeiro registo 
representa-se a Visitação, inserida numa pai-
sagem urbana de uma cidade oriental repre-
sentada ao fundo em baixo-relevo, com as 
imagens em primeiro plano em alto-relevo e 
elevadas sobre um alto plinto frontalmente 
decorado com baixos-relevos de enrolamen-
tos e um querubim ao centro; ainda neste re-
gisto, são representados, à esquerda, em duas 
pequenas edículas sobrepostas, a Anunciação, 
em baixo, e a Natividade, por cima; à direita, 
em baixo, o Sonho de José, e em cima, o Nasci-
mento de São João Baptista — todas as edículas 
possuem um entablamento interno com uma 
decoração generalizada de baixos-relevos de 

enrolamentos fito e zoomórficos afrontando-
se sobre querubins; nas edículas inferiores, 
estes entablamentos geram uma curiosa vo-
lumetria, apresentando-se como uma sanefa 
sobre um proscénio.

Articulando a separação entre o primeiro 
e o segundo registo encontra-se um entabla-
mento constituído por arquitrave, friso deco-
rado com enrolamentos fito e zoomórficos, e 
cornija. No registo superior, ao centro, está 
uma representação da Misericórdia, como ha-
bitualmente reproduzida; e a Adoração dos 
Magos e a Apresentação de Jesus no Templo, à 
esquerda e à direita, respetivamente.

Estes espaços narrativos encontram-se 
intercalados com outros recebendo as ima-
gens de vários santos de diferentes invoca-
ções. Assim, todo o corpo central é rodeado 
[ou mesmo, marcado] por quatro doutores da 
Igreja que pregaram um Deus misericordioso — 
começando por cima, à direita, e no sentido 
horário, São Jerónimo, Santo Ambrósio, São 
Gregório e Santo Agostinho. Nos extremos do 
primeiro registo temos: São Pedro e São Brás, 
à esquerda e à direita respetivamente, ambos 
acompanhados por dois diáconos; no registo 
superior e pela mesma ordem, São Domingos 
e São Francisco.

Na predela, sob cada um dos corpos late-
rais, representam-se os quatro evangelistas 
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— da esquerda para a direita, São Mateus,  
São Lucas, São Marcos e São João, todos enqua-
drados por um pequeno tríptico ladeado por 
volutas — e ao centro, sob o corpo central, o 
Cristo Redentor. Nos pedestais na base de cada 
coluna destacam-se baixos-relevos de anjos.

Nos espaços entre os três altares, na base do 
retábulo, veem-se as imagens do rei David do 
profeta Elias, à esquerda e direita, respetiva-
mente. Sobre cada um dos altares laterais dois 
anjos seguram uma cartela com uma inscrição.

Por cima do corpo central, incrementan-
do altura à edícula da Misericórdia, eleva-se 

um arco de volta perfeita, como que estabe-
lecendo um frontão semicircular ornado no 
extradorso com pequenas volutas; sobre os 
dois corpos imediatamente laterais, também 
um coroamento semicircular de vieiras orna-
dos no extradorso com volutas. Nos espaços 
intermédios estão vultos perfeitos de dois an-
jos custódios. Nos estremos do entablamen-
to estão dois vultos perfeitos de putti e, mais 
abaixo, no estremo inferior das empenas, dois 
anjos músicos.
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RETÁBULO  
DA MISERICÓRDIA
Tentúgal

DIMENSÕES  
A. 30.44 x L. 25.43 px

MÓDULO
1.197

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 30.44 × L. 25.43 
píxeis na nossa imagem, somos conduzidos ao 
marco com módulo m = 1.197. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto IX, com m = 1.224. 
Uma segunda hipótese seria, por aproxima-
ção por defeito, um Quadrado, com m = 1, mas 
com uma maior diferença de aproximação.

Depois de empregues e cotejados todos os 
métodos de divisão interna do marco, não en-
contrámos uma solução que justificasse qual-
quer deles como traçado prévio auxiliar da pre-
sente organização compositiva.

Verificávamos, contudo, a existência de 
um conjunto de afinidades entre esta e o tra-
çado decorrente da divisão do marco segundo 
as suas diagonais — nomeadamente, algumas 
das principais linhas verticais do traçado 
concordando com os elementos de suporte 
que estruturam e organizam as segmenta-
ções verticais da obra. Optámos, então, por 
reconsiderar a dimensão vertical da obra e 
tomá-la, não a partir do solo, mas da linha 
de segmentação. Considerando as medidas 
A. 30.44 × L. 25.43 píxeis na nossa imagem, 
somos conduzidos ao marco com módulo  
m = 1.197. Por aproximação, por excesso, con-
siderámos poder tratar-se de um Retângulo 
Composto IX, com m = 1.224. Uma segunda 
hipótese seria, por aproximação por defei-

to, um Quadrado, com m = 1, mas com uma 
maior diferença de aproximação.

Depois de empregues e cotejados todos os 
métodos de divisão interna do marco, não en-
contrámos uma solução que justificasse qual-
quer deles como traçado prévio auxiliar da pre-
sente organização compositiva.

Verificávamos, contudo, a existência de 
um conjunto de afinidades entre esta e o tra-
çado decorrente da divisão do marco segundo 
as suas diagonais — nomeadamente, algumas 
das principais linhas verticais do traçado con-
cordando com os elementos de suporte que 
estruturam e organizam as segmentações 
verticais da obra. Optámos, então, por recon-
siderar a dimensão vertical da obra e tomá-la, 
não a partir do solo, mas da linha de segmen-
tação entre o embasamento e a predela — de 
facto, a máquina retabular. Deste modo, e pe-
rante o redimensionamento da armadura as 
novos limites encontrados, revelou-se um 
maior e justificado número de concordâncias 
que nos permite considerar a sua utilização 
prévia como traçado regulador desta compo-
sição retabular.

Começamos por referir as linhas verticais, 
dado terem sido aquelas que nos conduziram 
a esta solução. Assim, podem ser vistas as 
projeções verticais resultantes dos cruzamen-
tos simétricos das diagonais dos retângulos 

ANÁLISE GEOMÉTRICA





392

do traçado (pelo incremento das linhas que 
unem os novos pontos de interseção, das 
quais representámos apenas as que observá-
mos terem servido o propósito compositivo) 
verificámos ter existido alguma preocupação 
na adequação das organizações compositivas 
das várias representações dos episódios per-
tencentes ao Ciclo da Virgem ao traçado regu-
lador. Começando pelas duas representações 
centrais do retábulo, pode ser vista a localiza-
ção das mãos postas da figura da Senhora do 
Manto, ao centro do no segundo registo, sobre 
o cruzamento das diagonais do retângulo ho-
rizontal superior EFCD; e na edícula da Visi-
tação, em baixo, ao centro do primeiro regis-
to, o encontro das duas primas, e o enlace das 
suas mão, localizado sobre o ponto homólogo 
do anterior, em localização simétrica segun-
do o eixo horizontal da composição; e ainda, 
nesta mesma edícula, um pouco mais acima, 
o arauto divino também localizado sobre uma 
importante convergência de diagonais sobre o 
eixo vertical da composição.

Nos corpos laterais, na edícula da Anun-
ciação, pode ver-se a localização da Virgem 
sobre uma das linhas resultantes do traça-
do, ou a linha segundo a qual se estabelece 
a direcionalidade do colóquio proferido pelo 
anjo. Por cima, na edícula da Natividade, o 
menino deitado encontra-se sobre um cruza-
mento de linhas do traçado, as mesmas que 
conduzem o enternecido olhar dos pais em 
adoração; mais alto, o anjo paira sobre uma 
outra linha do traçado. Na edícula da Adora-
ção dos Magos, no registo superior, o menino 
volta a ocupar um local privilegiado desta 

verticais AHGD e GHBC (a azul na imagem) 
com as diagonais dos retângulos horizontais 
ABFE e EFCD (a verde na imagem), projeções 
que terão auxiliado à organização do corpo 
central. De forma idêntica, os corpos laterais 
veem-se organizados pelas projeções verticais 
dos cruzamentos das mesmas diagonais dos 
retângulos verticais AHGD e GHBC (a azul na 
imagem), alternadamente com a as diagonais 
do próprio marco (a vermelho na imagem), 
e mais próximo dos flancos, de novo, embo-
ra em diferente localização, com as mesmas 
diagonais dos retângulos horizontais ABFE e 
EFCD (a verde na imagem).

No seguimento da nossa análise e na pro-
cura do novo marco, foi com interesse que 
verificámos as concordâncias entre os prin-
cipais elementos horizontais de suporte com 
o traçado. Isto é, o entablamento que opera a 
segmentação entre o primeiro e o segundo re-
gisto; o entablamento que remata o segundo 
registo; e os entablamentos que segmentam 
os corpos laterais ao nível do primeiro registo, 
concordando com as projeções horizontais de 
importantes cruzamentos do traçado: de cima 
para baixo, a que resulta do duplo cruzamento 
das diagonais do retângulo horizontal EFCD 
(a verde na imagem), com as diagonais EG e 
GF (a rosa na imagem); o eixo horizontal da 
composição EF; e os cruzamento das diago-
nais do retângulo horizontal inferior ABFE 
(ele mesmo colinear com outro duplo cruza-
mento do traçado, o das diagonais do marco 
com as diagonais EH e HF).

Definidos os corpos e as áreas de repre-
sentação, com o posterior desenvolvimento 
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organização geométrica; e a estruturação do 
processo narrativo (na orientação dos olha-
res, dos gestos, e das posturas das restantes 
figuras – a Virgem, São José, e os Reis Magos) 
conduzida pelas linhas do traçado que ali 
confluem. Na Apresentação de Jesus no Tem-
plo, voltamos a encontrar o Salvador sobre 
análoga convergência de linhas do traçado, 
assim como uma análoga organização da 
ação do episódio narrativo — na orientação 
das restantes figuras e da ação — escoradas 
pela organização geométrica do traçado. Nos 
dois episódios do primeiro registo, a posição 
de Santa Isabel na representação do Nasci-
mento de São João Baptista, em cima; e na in-
ferior, as figuras do anjo pairando, e a de São 
José adormecido, na representação do Sonho 

de José, encontram-se dispostas e alinhadas 
por várias linhas do traçado.

Relativamente às figuras geométricas, po-
dem ser encontrados vários retângulos (afe-
ridos diretamente sobre a imagem) dos mais 
comummente empregues neste período:

— Sobre a edícula da Misericórdia, um Re-
tângulo de Ouro (Ф). A edícula, em si mesma 
(delimitada pelos balaústres e os entablamen-
tos) pode dizer-se um Quadrado, que quando 
sobrepujada pelo arco se vê um Retângulo de 
Ouro.

— Sobre a edícula da Visitação, um Retân-
gulo √2.

— Sobre as edículas laterais do primeiro re-
gisto (São Pedro e São Brás), em ambos, um 
Retângulo √2.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
São Silvestre (Tentúgal)

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de São Marcos

(atual Palácio de São Marcos), 
capela-mor, à epístola

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULO DE 
D. JOÃO DA SILVA
São Silvestre

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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Arco de volta perfeita ladeado de pilastras até 
à imposta e sobrepujadas por colunelos após 
o arranque do mesmo, com colunas coríntias 
no ângulo externo dos pés-direitos. Nas can-
toneiras destacam-se os tondos de São Pedro e 
São Paulo à esquerda e direita, respetivamen-
te. Os pedestais são decorados com motivos  
rollwerk, e as pilastras e primeiro terço das co-
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lunas grinaldas com medalhões e mascarões.
No topo o arco é rematado por um entabla-

mento horizontal [sem frontão], composto por 
arquitrave de três bandas, friso decorado com 
enrolamentos de elementos antropomórficos, 
fitomórficos e zoomórficos, e cartelas rollwerk; 
e por fim a cornija sob a qual se salienta uma 
moldura de dentículos.
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ARCO TRIUNFAL  
DA CAPELA 
DOS REIS MAGOS
São Silvestre

DIMENSÕES  
A. 605 x L. 460 cm

MÓDULO
1.315

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 605 × L. 460 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.315. Por aproximação, 
por defeito, consideramos tratar-se de um Re-
tângulo Composto II, com m = 1.309.

Depois de empregue a metodologia enun-
ciada e de não termos observado qualquer 
adequação a nenhum dos traçados geométri-
cos aplicados, optámos por proceder de modo 
inverso e, redimensionando o traçado a partir 
da base, procurámos qual dos traçados pode-
ria revelar adequações aos elementos estrutu-
rais da obra.

Com a aplicação do traçado decorrente da 
subdivisão interna do retângulo a partir das 
suas diagonais, e redimensionando o traçado 
de modo a alinhar o centro geométrico do tra-
çado (o cruzamento das diagonais que, assim, 
determinam também as medianas horizon-
tais e verticais) com a linha das impostas que 
contem o centro e o arranque do arco, logo a 
primeira cesura horizontal (começando pelo 
topo) coincide com a arquitrave, e uma outra 
projeção horizontal coincide com o cimácio da 
cornija. Em baixo, uma outra projeção hori-
zontal (de cruzamentos homólogos aos supra-
citados), coincide com a altura dos pedestais 
sob as pilastras do emolduramento.

Das linhas verticais as concordâncias são 
igualmente interessantes, ficando delineados 
os eixos centrais das pilastras de balaústres 
do emolduramento; o vão que entre estas se 
forma; e também o vão do arco.

As várias intervenções estruturais que 
nesta igreja tiveram lugar, inclusivamente 
estendendo-se à abóbada da nave, poderão 
justificar a ausência de elementos composi-
tivos acima do entablamento — um frontão, 
nomeadamente — que encontrariam a devida 
adequação ao traçado aqui aplicado.

É importante assinalar o Retângulo de Ouro 
(Ф), delimitado pela área interior do arco, com 
a altura formada da base dos pedestais ao ar-
ranque da arquitrave do entablamento; e late-
ralmente, pelo vão entre as pilastras.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Participando da organização simétrica que 
uniforme e integralmente se idealizou para 
esta capela de planimetria quadrangular, o 
túmulo foi concebido de forma idêntica ao tú-
mulo que lhe fica fronteiro. Organizado num 
arcossólio embutido, em arco de volta per-
feita, o mesmo é constituído por colunas co-
ríntias estriadas a dois terços, com o primei-
ro terço exibindo altos-relevos de elementos 
geométricos (losangos biselados) e arranjos 
florais e pendurados de festões. A arquivolta 
é decorada com relevos de querubins e o in-
tradorso com elementos geométricos e florais. 
Na parede fundeira existia originalmente um 
retábulo do Calvário, entretanto removido, 
certamente adequando-se à moldura em arco 
de volta perfeita que ainda ali se vê, e harmo-
niosamente enquadrado por uma revoada de 
motivos rollwerk e strapwork de forte sabor 
flamengo — tais como castelos e torreões, 
mascarões, e entrelaçamentos geométricos de 
ferragens (cintas, aros e argolas), vasos com 
plantas, duas elegantes figurinhas femininas 
desnudas segurando panos, todos compondo 
um intricado jogo de volumes organizados e 
disposto em composição de estrita simetria. A 
moldura menor, a mais interior, em nosso en-
tender corresponde a um acrescento posterior 
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ao apeamento que se fez da original estrutura 
retabular. Por cima, na lúnula, e sobrepujan-
do o arco cego em que se encontrava o anti-
go retábulo, rasga-se um janelão elíptico por 
entre a trama de motivos entrelaçados, e dos 
quais se destacam dois interessantes grupos, 
iguais em ambos os túmulos: no topo do ja-
nelão estão dois putti segurando um vaso da 
abundância; e em baixo, está um mascarão 
masculino com um pendurado de festões a 
cada lado, aos quais se sobrepõem duas aves 
assomando. O intradorso do arco vê-se igual-
mente decorado, aprofundando-se, a meia al-
tura, um pequeno nicho a cada lado, ambos 
com uma imagem em alto-relevo: uma figura 
representando Santa Inês, à esquerda, do lado 
da cabeça do jacente; e uma outra de Santa 
Bárbara, do lado oposto.

Nos pedestais das colunas, concatenando a 
arca tumular, igualmente se destacam relevos 
de mascarões, pendurados e vários outros ti-
pos de enrolamentos. Erguida entre, e à altura 
dos plintos, a arca apresenta na face frontal 
uma cartela rollwerk segura por dois homens 
silvestres, ladeados por dois escudos de armas 
dos Silvas e Vilhenas. Ao centro desta lê-se a 
epígrafe: 
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aqvi.iaz diogo.da silva.filho.mais velhor do 
regedor. / ioão.d.silva.e.de dona.ioana.de.castro.
sua.molher.do. / coselho.del.rei.do ioam. o 
terceiro.e.q.por.sev madado.foi / pr embaixador.
ao.cocilio.tridentino. o qval.tedo. o offi cio.
de.sev.pai.faleceo.e.sva.vida.na.cidade.de lagos.
qvesta / va fortificamdo.por.madado.do dito.rei.
em idade.de.49 anos.a.26.de.setembro.de.1556.e.asi.
iaz.co ele.dona antónia. / de.vilhena.svua 
vnica.molher.filha.de.do.diogo.lobo barão 
dalvito.a.qval.pera.ambos.madov.fazer.esta.
sepvltvra.e.faleceo.

Sobre a arca encontra-se o jacente de D. Dio-
go, representado em meia-idade, como que 

adormecido, trajando a sua armadura de ca-
valeiro e a cabeça recostada sobre o capacete 
(cuja pescoceira se alongou demasiado para o 
efeito). Repousa serenamente de mãos postas, 
aguardando o dia do juízo final. As proporções 
anatómicas são corretas, assim como o trata-
mento fisionómico do rosto do defunto.

DIMENSÕES  
A. 365 x L. 223 px

MÓDULO
1.636

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 365 × L. 223 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.636. Por aproximação, 
por defeito, consideramos tratar-se de um Re-
tângulo de Ouro (Ф), com m = Ф = 1.618.

Empregando o método das divisões harmó-
nicas do Retângulo de Ouro (Ф), de imediato 
nos apercebemos de uma série de concordân-
cias da respetiva organização compositiva. 

Embora nem sempre estas sejam exatas, há 
uma série de linhas que notavelmente deli-
neiam a composição, importando referir ser 
este um dos poucos casos deste estudo em que 
foi empregue um retângulo dinâmico como 
marco da obra, e utilizado como traçado regu-
lador a sua inerente divisão harmónica.

Começando por assinalar o conjunto das li-
nhas horizontais, referimos que com a secção 
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áurea superior concordam (aproximadamen-
te) as impostas repousando sobre os capitéis. 
Logo mais acima, a altura das mesmas impos-
ta também concorda com projeção horizontal 
dos polos superiores do traçado. Em baixo, 
sobre a projeção horizontal dos polos inferio-
res, repousa a figura do jacente — cuja cabeça, 
se vê colocada sobre o polo inferior esquerdo. 
Se o centro do janelão, no topo, se encontra 
exatamente sobre o importante cruzamento 
das diagonais do retângulo horizontal supe-
rior (resultante da divisão do marco pela sec-
ção áurea superior), já em baixo se verifica um 
desajuste da altura da arca relativamente ao 
cruzamento homólogo.

Relativamente às linhas verticais, verifica-
mos uma ajustada adequação da largura do 
janelão elíptico ao espaço delimitado pelas 
secções áureas verticais. Às duas projeções 
verticais dos polos foi dado uma igual impor-

tância para a organização compositiva, com 
elas alinhando a figura do jacente (ligeira-
mente desenquadrada, talvez por deslocações 
da laje que a área quebrada à esquerda indica), 
assim como o vão do arco cego, ao fundo, que 
delimitaria o espaço correspondente ao retá-
bulo que outrora aí existia.

Por fim, importa referir a existência de dois 
Retângulos Raiz de Dois (√2): um primeiro, 
traçado a amarelo na imagem, corresponden-
te ao arco ao centro da parede fundeira, e que 
acolheria a estrutura (edícula) retabular então 
existente; e um outro maior, traçado a verme-
lho, correspondente ao arco tomado acima da 
tampa da arca (neste último caso, invertendo 
o processo construtivo a partir do quadrado 
na sua génese, perante um Retângulo Raiz de 
Dois (√2) semelhante, invertido, encontrare-
mos a base do túmulo.
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Participando da organização compositiva una 
que preside a esta capela, colocado em dis-
posição simétrica com o túmulo que lhe fica 
fronteiro, esta estrutura é em tudo idêntica 
àquele anteriormente descrito, apenas ligei-
ramente diferindo nos relevos que cobrem 
as suas superfícies. Igualmente organizado 
num arcossólio embutido, segundo um arco 
de volta perfeita, compõe-se por colunas co-
ríntias estriadas a dois terços, com o primeiro 
terço exibindo altos-relevos com os mesmos 
elementos geométricos (losangos de lados 
biselados), e pendurados com festões. A ar-
quivolta é decorada com os mesmos relevos 
de querubins, e o intradorso com elementos 
geométricos e florais. Acima da arca, na pa-
rede fundeira, mais recuada, encontram-se 
hoje as molduras de uma área na qual, em 
tempos, existiu um retábulo da Flagelação1, 
sendo que a mais interior é, certamente, de 
feitura posterior, já que na sua organização se 
vê discordante de todo o conjunto. Ainda na 
parede fundeira, todo o espaço circundante à 
área correspondente ao desaparecido retábu-
lo, encontra-se uma intricada trama de com-
posição simétrica, povoada de motivos deco-
rativos de marcada influência flamenga, (os 
mesmos [idênticos] castelos e torreões, mas-
carões e festões, elegantes figuras femininas 
segurando panos, vasos com elementos ve-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
São Silvestre (Tentúgal)

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de São Marcos 

(atual Palácio de São Marcos), 
Capela dos Reis Magos, à epístola

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULO DE  
D. LOURENÇO 
DA SILVA 
São Silvestre

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

getalistas, e múltiplos enleamentos de peças 
de ferragens, cintas, faixas e argolas). Na área 
que sobrepuja a moldura maior rasga-se um 
janelão elíptico ao qual se adequam os mes-
mos motivos entrelaçados, embora com eles 
se conjugam também, dois putti segurando 
um vaso da abundância, no topo, e um mas-
carão masculino com pendurados de festões e 
duas aves assomando, em baixo. O intrador-
so do arco vê-se igualmente decorado, neste 
caso aprofundando-se também os dois nichos 
a meia altura, um de cada lado, também com 
pequenas imagens em alto-relevo: um São 
Miguel dominando o demónio, à esquerda, do 
lado correspondente aos pés do jacente; e do 
lado da cabeça, um anjo segurando um cetro e 
uma filactéria — atributos que poderiam indi-
car tratar-se do arcanjo São Gabriel, embora 
neste caso, e sem a presença da figura da Vir-
gem, pareça desadequada uma tal figuração.

Nos pedestais das colunas, ladeando a arca, 
destacam-se relevos de mascarões, pendura-
dos, enrolamentos e cartelas. Tal como no tú-
mulo fronteiro, a arca estabelece-se à altura 
daqueles, embora neste túmulo a face frontal 
seja lisa (não será a original, a avaliar pela cor 
da pedra), possuindo ainda dois escudos se-
guindo a mesma tendência rollwerk, nos quais 
se releva o brasão dos Silvas e dos Castros. So-
bre a arca está o jacente, em tudo idêntico ao 
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TÚMULO DE  
D. LOURENÇO 
DA SILVA 
São Silvestre

DIMENSÕES  
A. 365 x L. 223 cm

MÓDULO
1.636

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I

DIAGRAMA

Sendo os túmulos de D. Diogo e de D. Lou-
renço iguais — nas medidas do marco em 
que se inscrevem, e estritamente cum-
prindo a mesma organização compositi-
va (da qual apenas os relevos decorativos 
se veem ligeiramente diferentes) — ape-
nas apresentamos a análise geométrica  
do primeiro.

BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, J. M. Teixeira de, 1922

CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
GONÇALVES, António Nogueira, 1980

DIAS, Pedro, 2003
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

de D. Diogo, daquele distinguindo-se somente 
pelas feições do rosto. A espada, que no jacen-
te de seu pai se encontra encoberta pelo cor-
po (porque disposta ao lado esquerdo), neste 
caso torna-se evidente. 

Cf. CARVALHO, Teixeira de, 1922, p. 52.
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Estrutura retabular sem vestígios de poli- 
cromia.

O retábulo é composto por pilastras jóni-
cas almofadadas, pontuadas com relevos de 
florões, losangos, e semicírculos em disposi-
ção simétrica a cada lado.

Entablamento horizontal composto de ar-
quitrave de três bandas; friso almofadado, 
decorado com baixo-relevo também de semi-
círculos e florões e uma cartela central, de in-
fluencia rollwerk; e arquitrave de várias mol-
duras. Sobre a arquitrave, ao centro, está um 
pequeno coroamento formado pelo encosto 
de volutas enquadrando uma cartela elíptica 
com a data de 1564. Lateralmente, na pruma-
da das pilastras, estão dois acrotérios forma-
dos por vasos assentes sobre dados.

Ao centro está hoje uma Anunciação em ce-
râmica pintada e vidrada, numa intervenção 
posterior a 1953. O painel assenta sobre uma 
base sobrelevada acima do soco ao qual se en-
costa o altar, mas que não se mostra adequada 
à organização da restante estrutura. A base 
exibe duas mísulas simuladas, em alto-rele-
vo, “suportando” o ressalto da cornija; nos 
três campos assim criados relvam-se, ao cen-
tro, uma cartela retangular com enrolamento  
rollwerk, e lateralmente, duas cartelas circula-
res da mesma influência.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
São Silvestre (Tentúgal)

LOCAL 
Igreja do Mosteiro de São Marcos

(atual Palácio de São Marcos), 
sala do Capítulo

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DA PIEDADE
São Silvestre

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

Dado tratar-se de uma reconstituição re-
cente, dele não faremos a respetiva análise 
geométrica.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Verride

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

TIPOLOGIA  
Arco

Polícromo, recentemente retocado e muito 
empastado.

Arco triunfal em arco de volta perfeita, es-
truturado por pilastras compósitas e por en-
tablamento horizontal.

As pilastras são almofadadas e simetrica-
mente decoradas de pendurados com festões 
e panóplias, alternando capacetes, espadas, 
escudos, lanças, arcos e aljavas, armaduras, 
medalhões e cartelas com inscrições.

O entablamento é irregular, com uma 
cornija de várias molduras assentando dire-
tamente sobre os capitéis das pilastras, for-
mando aí uma pequena projeturas. Por cima 
destas estão dois acrotérios sob a forma de 
pequenas urnas.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, suavemente escorçado e reentrante, 
almofadado e decorado com espessos enrola-
mentos vegetalistas em volta e contra volta 

— ao centro recebe um escudo de armas com 
quatro pendurados em torno de uma flor cen-
tral. Acompanhando o perfil escorçado e reen-
trante do arco, assenta este sobre pilastras 
não capitelizadas, almofadadas, e também si-
metricamente decoradas de pendurados com 
festões, mascarões e variados símbolos da 
paixão, entre os quais cravos, coroas de espi-
nhos, chicotes, pilares, e tíbias cruzadas. 

Nas cantoneiras estão dois tondi com os 
bustos retratados em posição frontal mas com 
os rostos suavemente terçados, voltados ao 
centro. À esquerda o busto é masculino, bar-
bado, e togado ao modo clássico; o da direita 
é feminino, com a cabeça coberta por um len-
ço vestindo um camiseiro com gola de bico de 
pato ao qual se sobrepõe um vestido de decote 
direito e mangas golpeadas — sobre o peito 
pende um fio com um medalhão.

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Verride

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

BORGES, Nelson Correia, 1980
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005
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DIMENSÕES  
A. 285 x L. 405 cm

MÓDULO
1.051

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 285 × L. 405 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.051. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se poderá ter funda-
mentado no traçado geométrico decorrente 
da secção áurea dos lados do retângulo.

Sem uma estrita observância ou cumpri-
mento do traçado regulador, inclusivamente 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Verride

assistindo-se a alguma assimetria nas pro-
porções dos vários elementos verticais que 
os afasta do traçado regulador, podemos as-
sinalar a localização e delineamento do en-
tablamento do arco; o arranque do arco e as 
respetivas impostas alinhado pela mediana 
horizontal do marco; o vão entre os pés-direi-
tos aproximadamente regulados pelas projetu-
ras verticais de importantes cruzamentos de 
diagonais do traçado. As pilastras do emoldu-
ramento alinham já por cruzamentos secun-
dários do traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Verride

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição,

Capela do Santíssimo Sacramento 

TIPOLOGIA  
Tríptico [?]

Polícromo.
Obra retabular já muito alterada por uma 

posterior intervenção que lhe adaptou uma 
estrutura em talha do século XVIII.

Subsiste, no entanto, um interessante sa-
crário ocupando o corpo central; e nos dois la-
terais, dois nichos com as imagens de São João 
Evangelista e de São João Baptista, à esquerda 
e à direita, respetivamente.

O pequeno templo que a micro-arquitetura 
do sacrário emula, constitui-se num intrin-
cado jogo de volumes sobrepostos em altura 
e profundidade. Organiza-se num mais vo-
lumoso corpo central, com pilastras fanta-
siadas nos ângulos externos, suportando um 
entablamento que se aproxima do cânone da 
tratadística: a arquitrave é de três bandas; o 
friso decorado com finos enrolamentos fito e 
zoomórficos; e a cornija de várias molduras. 
Sucede-lhe um frontão gerado pelo encosto 
de duas volutas em volta e contravolta, com 
o alto-relevo de uma pomba no tímpano. La-
teralmente, estão dois acrotérios simulando 
campanários de dois registos — o primeiro 
de secção quadrangular, com pequenas jane-
linhas; e o segundo de secção circular, com 
janelas rasgadas também. No topo, são enci-
mados por um fogaréu.

Ao centro abre-se um arco de volta perfei-
ta, com o arranque sobre as impostas de pi-

lastras almofadadas e apenas decoradas com 
um losango a meia altura. A porta do sacrário 
acompanha a curvatura do arco e exibe uma 
pintura do Salvador. Nas cantoneiras rele-
vam-se dois querubins.

Ladeando o corpo central estão outros 
dois de menor largura, com arcos rasgados de 
alto a baixo, e sobre o entablamento que se 
estabelece na continuidade daquele do corpo 
central, são coroados com pequenos frontões 
semicirculares concheados de vieira. Erguem-
-se, então, por trás dos frontões, dois lanter-
nins de planimetria circular, o tambor rasga-
do por janelas, e coroados por cúpulas cónicas 
de perfil sinuoso, também com janelas e no 
topo fogaréus. Frente a estes corpos laterais 
estão dois anjos, ajoelhados e em adoração, 
virados para a porta do sacrário.

Por cima, e em plano mais recuado, ergue-
se um majestoso lanternim, rasgado de um 
conjunto de estreitas janelas, sobrepujado 
por um entablamento a toda a volta circun-
dado por pequeninos frontões semicirculares, 
concheados de vieira. No topo terá tido uma 
cúpula semiesférica entretanto perdida. Em 
plano ligeiramente recuado, embora em con-
tinuidade com o lanternim volumetricamente 
destacado, a pequena edificação estendia-se 
lateralmente, com entablamento na continui-
dade daquele, os dois corpos igualmente co-

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO
Verride

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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roados frontões semicirculares concheados de 
vieiras, mas os campos frontais sem qualquer 
relevo. Arcobotantes de elegantes enrolamen-
tos vegetalistas asseguram a continuidade 
entre o pujante lanternim central e os restan-
tes, mais pequenos, que em planos anteriores 
em torno dele se desenvolvem.

Os corpos laterais contrastam com este 
em sobriedade, constituindo interessantes 
nichos, cilíndricos, concheados de vieira. As 
imagens dos dois santos são de imensa ele-
gância. São João Evangelista mostra o Livro 
das escrituras aberto, com um dedo indicando 
uma passagem, enquanto São João Baptista 
segura nas duas mãos uma filactéria aberta. 

Ambas as figuras denotam um muito esme-
rado tratamento anatómico, e também uma 
delicada modelação dos panejamentos, dos 
cabelos, da pele de camelo; é notável a delica-
deza e placidez das expressões dos rostos.

A predela apresenta-se invulgarmente 
alta, com uma mísula lavrada em baixo-re-
levo acompanhando o ressalto que se ade-
qua à volumetria do sacrário. É formada por 
um encosto de volutas vegetalistas em volta 
e contravolta, adossadas (talvez) a uma ân-
fora de cujo bocal sai um pequeno querubim. 
Nos campos laterais estão baixos-relevos com 
símbolos da paixão.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

BORGES, Nelson Correia, 1980
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

Dadas as suas atuais caraterísticas, pelos 
motivos referidos, não efetuámos a análise 
geométrica desta obra
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Vila Nova da Barca (Montemor-o-Velho)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

capela-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico eucaristico

Exibindo um recente repinte com dourados 
empastados e desadequados marmoreados.

O retábulo composto por pilastras estria-
das aproximadas de dórico, de interpretação 
“livre”. Assentes sobre bases, no terço inferior 
produz-se frontalmente uma convexidade na 
qual se lavraram folhas de acanto em bai-
xo-relevo. Os capitéis foram concebidos com 
uma moldura de óvalos no ábaco.

O entablamento é horizontal [sem frontão], 
constituído por uma fina arquitrave (com um 
reforço em altura diretamente sobre os capi-
téis), friso com três altos-relevos de querubins 
(ao centro e nos extremos), e cornija de duas 
molduras.

No espaço habitualmente reservado à pre-
dela está um estilóbato, com duas molduras 
no extremo superior e inferior. Ao centro, sob 
o ressalto que acompanha o ligeiro destaque 
volumétrico do sacrário, está um escudo — de 
campo vazio — de cuja base nascem, em di-
reção à base do sacrário, duas volutas abertas 
com enrolamentos para o interior.

No intercolúnio a composição é desusual, 
com três corpos demarcados mas sem que se 
faça uso de quaisquer elementos estruturais. 
O arranjo dos diferentes espaços de repre-
sentação vagamente prefigura uma serliana: 
um nicho em arco de volta perfeita, central, 
é flanqueado simetricamente por outros dois 

de dimensão inferior, situando-se estes abai-
xo do entablamento do nicho central que se 
prolonga até às pilastras. Se na serliana os 
espaços comungam dos mesmos elementos 
estruturais de suporte [colunas, pilares ou 
pilastras] aqui, todos os nichos são indivi-
dualizados e diretamente encostados, lado a 
lado. Concheados, com arquivolta e pilastras 
almofadadas e sem decoração, não possuem 
bases nem pedestais. Sobre os nichos laterais, 
ladeando o arco do nicho central, estão dois 
medalhões em baixo-relevo com um florão ao 
centro.

Diretamente assente sobre o estilóbato, le-
vanta-se um plinto que soergue os três nichos, 
nele destacando-se volumetricamente e em 
altura o sacrário, ao centro, acompanhando-o 
um ressalto criado na moldura do estilóbato. 
Lateralmente, dois baixos-relevos de cartelas 
elípticas com enrolamentos destacam-se sob 
os nichos laterais. 

O sacrário foi concebido como um arco 
triunfal: duas pilastras coríntias estriadas 
suportam um entablamento horizontal cons-
tituído por arquitrave de duas bandas, friso 
almofadado sem decoração, e cornija. No in-
tercolúnio está um arco cego de volta perfeita, 
com pés-direitos de colunas aproximadas de 
dórico e de fuste liso. Nas cantoneiras estão 
dois altos-relevos de querubins. Ao centro, 

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO 
OU DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Vila Nova da Barca

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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rasga-se a porta do sacrário acompanhando a 
curvatura do arco.

No nicho central, mais elevado pela altu-
ra do sacrário, está um vulto-perfeito com a 
Santíssima Trindade: está Deus Pai sentado 
num trono, segurando com as mãos a cruz 
com Cristo Crucificado; no topo da cruz está a 
pomba do Espírito Santo. Lateralmente estão 

duas imagens de outras proveniências e de di-
mensões desadequadas aos espaços: à esquer-
da uma Virgem com o Menino; e à direita um 
Arcanjo São Miguel, segurando numa mão a 
balança mas já sem espada ou lança.

DIMENSÕES  
A. 240 x L. 240 cm

MÓDULO
1

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 240 × L. 240 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1. Por identificação, consi-
derámos tratar-se de um Quadrado, com m = 1.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se terá fundamentado 
no traçado geométrico decorrente da sequen-
te divisão interna do marco a partir das suas 
diagonais.

Traçando todas as diagonais possíveis, ve-
mos nascer um traçado geométrico (diferente 
daquele empregue nos dois retábulos colate-
rais desta mesma igreja), ao qual se percebe 
uma tentativa de adequação da presente orga-
nização compositiva. A tentativa de adequa-
ção e cumprimento ao traçado prévio pode ser 
observada nos nichos centrados e lateralmen-

te delimitados por projeções verticais do cru-
zamento das principais diagonais do traçado; 
ou pela cornija no prolongamento do arco do 
nicho central alinhando com a primeira cesu-
ra horizontal superior. As restantes concor-
dâncias surgem já por sequente desenvolvi-
mento do traçado, resultando de um processo 
rebuscado e pouco conciso de cumprimento 
ao anterior: as pilastras dos flancos alinhando 
por projeções verticais de sequente divisão; o 
mesmo acontecendo com a altura da base do 
retábulo; ou do entablamento do sacrário; ou 
até dos limites laterais do nicho central. Ele-
mentos estruturais com algum relevo compo-
sitivo, tais como  o entablamento, ou as bases 
dos corpos laterais, encontram justificação 
apenas em projeções de cruzamentos secun-
dários.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

RETÁBULO 
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Vila Nova da Barca

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Vila Nova da Barca (Montemor-o-Velho)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Tríptico

Exibindo um recente repinte com dourados 
empastados e desadequados marmoreados.

Retábulo de três corpos num registo úni-
co, o central ligeiramente mais largo. Late-
ralmente o retábulo é composto por pilastras 
aproximadas de dórico, decoradas com baixos- 
-relevos de pendurados com festões, cartelas 
e enrolamentos fitomórficos. Ao centro, orga-
nizando o corpo central, estão duas colunas 
coríntias estriadas a dois terços — o terço in-
ferior com caneluras mais estreitas.

Assente sobre as pilastras e colunas, o en-
tablamento é composto por uma arquitrave de 
uma banda com moldura, friso com três que-
rubins em alto-relevo — um sobre cada corpo 
—, e cornija.

O frontão é de composição absolutamente 
invulgar, aproximadamente triangular com 
as empenas em curva e contracurva e marca-
das por uma sucessão de molduras em recuo; 
no tímpano, destaca-se uma estrela de oito 
pontas.

Em cada intercolúnio abre-se um nicho em 
arco de volta perfeita, concheados, de arqui-

volta e pilastras almofadadas e sem decora-
ção. Em cada nicho foi colocado um pesado 
plinto, permitindo a elevação das imagens aí 
contidas. No central destaca-se o alto-relevo 
de duas aves afrontando-se para um cálice de 
pé elevado; com uma pata apoiada no chão, a 
outra agarra o pé do cálice e o bico unindo-se 
à coroa.

No nicho central está uma imagem em vul-
to-perfeito de Nossa Senhora, com o Menino 
ao colo seguro na mão esquerda e, a outra, 
mostrando a rosa. Nos nichos laterais estão 
vultos-perfeitos das imagens de São Sebas-
tião, à esquerda, e de Santa Luzia, à direita.

No lugar reservado à predela está um esti-
lóbato, nele se destacando os pedestais almo-
fadados sobre os quais assentam as colunas. 
Duas volutas em curva e contracurva rema-
tam lateralmente a estrutura, mais estreita na 
base do que no topo. Em cada pedestal desta-
ca-se um pendurado com um querubim, enro-
lamentos e um festão.

RETÁBULO DE 
NOSSA SENHORA 
DA ROSA 
Vila Nova da Barca

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
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DIMENSÕES  
A. 310 x L. 180 cm

MÓDULO
1.722

MARCO UTILIZADO
Retângulo √3 – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 310 × L. 180 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.722. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Raiz de Três (√3), com m = √3 = 1.727.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização do traça-
do resultante das secções áureas dos lados do 
retângulo.

Em presença de uma obra na qual é evi-
dente o seu caráter secundário, quer no tra-
tamento escultórico como pelo manifesto 
desconhecimento da tratadística, foi com sur-
presa que encontrámos este marco e um tão 
apurado cumprimento da organização com-
positiva a este traçado geométrico. Interes-
sante, também, é o facto de a obra pertencer 
a um conjunto de retábulos — com o outro 
colateral desta igreja — não apenas idênticos 

nas suas características plásticas e composi-
tivas, mas ambos regendo-se por uma estrita 
observância a um mesmo, e específico, traça-
do geométrico.

Embora vagamente diferindo do seu homó-
logo, rapidamente identificamos uma idêntica 
organização em observância ao mesmo traça-
do: o mesmo alinhamento do entablamento; 
a mesma (e mais correta) localização da es-
trela; a altura da base, neste caso, justificada 
num cruzamento de maior preponderância do 
traçado; o corpo central e a largura da área 
central do frontão igualmente alinhando pe-
las secções áureas verticais. Novas soluções 
foram encontradas para a altura da base do 
retábulo; ou das mísulas dos corpos laterais 
(em nosso entender, as que agora vemos de 
colocação posterior, assim como as imagens 
que ali encontramos); tendo também sido pre-
terida a mediana do marco para a organização 
da serliana. 
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Vila Nova da Barca (Montemor-o-Velho)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição 

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Tríptico

Exibindo um recente repinte com dourados 
empastados e desadequados marmoreados.

Retábulo de três corpos num registo úni-
co, o central ligeiramente mais largo. Late-
ralmente o retábulo é composto por colunas 
coríntias estriadas a dois terços — o terço in-
ferior com caneluras mais estreitas — supor-
tadas por compridos plintos almofadados, de-
corados com pendurados de festões, laçarias e 
enrolamentos fitomórficos.

Assente sobre as colunas, o entablamento é 
composto por uma arquitrave de três bandas, 
friso com três querubins em alto-relevo — um 
ao centro e dois nos extremos —, e cornija.

O frontão é de composição invulgar — de 
configuração igual ao retábulo colateral direi-
to — aproximadamente triangular com as em-
penas em curva e contracurva e marcadas por 
uma sucessão de molduras em recuo; no tím-
pano, destaca-se uma estrela de oito pontas.

No intercolúnio a composição aproxima-se 
daquela presente no retábulo da capela-mor: 
a composição prefigura uma serliana, com um 
nicho em arco de volta perfeita de maiores 
dimensões, ao centro, flanqueado simetrica-
mente por outros dois de dimensão inferior, 
situando-se estes abaixo do entablamento do 

nicho central que se prolonga até às colunas. 
As pilastras almofadadas do nicho central es-
tabelecem, também, a organização dos cor-
pos e espaços de representação laterais: con-
cheado e com arquivolta também almofadada 
e sem decoração, as pilastras do nicho não 
possuem bases nem pedestais. Na base dos 
nichos laterais estão duas mísulas em ressal-
to, segundo uma calote semiesférica inverti-
da decorada com baixos-relevos de folhas de 
acanto. 

No nicho central está uma imagem em 
vulto-perfeito de Nossa Senhora, com o Me-
nino ao colo seguro na mão esquerda e, a ou-
tra, com a mão mostrando um elemento hoje 
desaparecido. Nos nichos laterais estão vul-
tos-perfeitos das imagens de Santa Catarina 
(com a espada, a roda do seu suplício e a cabe-
ça do rei decapitado a seus pés), à esquerda; e 
de Santo António representado apenas com o 
livro e a cruz, à direita.

No lugar reservado à predela está um esti-
lóbato, nele se destacando apenas um relevo 
de um querubim, ao centro. Duas volutas em 
curva e contracurva rematam lateralmente 
a estrutura, mais estreita na base do que no 
topo.

RETÁBULO 
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DIMENSÕES  
A. 310 x L. 190 cm

MÓDULO
1.631

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 310 × L. 190 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.631. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo de Ouro (Ф), com m = Ф = 1.618.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo de Ouro (Ф). Importa re-
ferir ser este um dos poucos casos em que foi 
empregue um retângulo dinâmico como marco 
da obra, e utilizado como traçado regulador a 
sua inerente divisão harmónica.

Em presença de uma obra na qual é bem 
evidente o caráter secundário, quer no trata-
mento escultórico como no desconhecimento 
da tratadística, foi com algum espanto que 
encontrámos este marco e um tão apurado 
cumprimento da organização compositiva ao 
inerente traçado geométrico.

Observando o conjunto, rapidamente veri-
ficamos a correta adequação do entablamento 
sobre a secção áurea superior; e o seu termo, 
alinhando pela projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do quadrado superior 

(tomado acima da secção áurea inferior). Em-
bora a estrela no tímpano do frontão se en-
contre afastada do cruzamento de diagonais 
do recíproco superior, é interessante verificar 
que a inflexão das empenas decorre sobre a 
interseção desta linha com as diagonais do 
marco.

Ao centro da obra, o arranque do arco sobre 
o lintel da serliana aproxima-se da mediana 
horizontal do traçado; a altura dos pedestais 
sob as colunas, concorda com a projeção hori-
zontal dos polos inferiores; e a altura das mí-
sulas dos corpos laterais alinha pela projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais do 
recíproco inferior. A largura do vão do nicho 
central aproxima-se das secções áureas verti-
cais, medida a que procura adequar-se o topo 
do frontão.

Relativamente às representações figura-
tivas, assinalamos a cabeça da Virgem sobre 
o centro geométrico da composição; o tronco 
da Virgem seguindo a triangulação sob aquele 
ponto; a mão de Maria, o Menino ao colo, o 
pequeno braço erguido, e a mão segurando o 
globo, todos alinhando pelas secções áureas e 
a diagonal do marco.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Buarcos (Figueira da Foz)

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Pedro de Buarcos 

(proveniente da extinta Igreja de Santa Cruz de Redondos)

TIPOLOGIA  
Edicular

Misto de escultura e pintura.
O retábulo é estruturado por colunas corín-

tias estriadas sem êntase, com duas pilastras 
coríntias adossadas no intradorso e em recuo, 
estas almofadadas e decoradas com pendura-
dos intercalando festões e vários motivos da 
Paixão.

O entablamento acompanha o ressalto das 
colunas e pilastras, sendo constituído por 
uma arquitrave simples de uma banda; friso 
almofadado ao centro do qual se destaca o al-
to-relevo de um querubim, um florão sobre as 
pilastras, e um busto de um putto sobre as co-
lunas; e finalmente a cornija.

O frontão é semicircular, com um óculo no 
qual se inscreve um alto-relevo de Deus Pai 
abençoando. Lateralmente estão enrolamen-
tos fitomórficos com uma urna clássica ao 
centro.

Na predela salientam-se os pedestais sob 
as colunas e as pilastras reforçando o recuo 
por elas imposto, almofadados e decorados de 
pendurados, com enrolamentos fitomórficos, 
cartelas e pendurados. Ao centro, nela se des-
taca o sacrário concebido como um tempietto 
de planimetria quadrangular. Assente sobre 

um estilóbato e com pilastras coríntias a 45º 
nos ângulos, é encimado por entablamento 
regular com arquitrave, friso sem decoração, 
e cornija, é sobrepujado por uma cúpula se-
miesférica. Sobre a face frontal, ao centro, e 
sobre os ângulos, estão três pequeninos acro-
térios sob a forma de urnas com pequenos en-
rolamentos. Na face frontal, abre-se um arco 
de volta perfeita a porta formando o acesso ao 
interior. Nas cantoneiras estão dois querubins. 
Lateralmente ao sacrário estão dois altos- 
-relevos de dois anjos apresentando-no.

No intercolúnio está um arco de volta per-
feita, assente sobre dois balaústres ao centro 
do qual está retratada a Lamentação de Cristo 
Morto. Nas cantoneiras estão baixos-relevos 
de dois anjos, de mãos postos e voltados para 
o centro, em prece.

Na edícula, a cena é retratada frente a uma 
cruz, lavrada ao centro e em baixo-relevo. Na 
metade inferior da imagem está representado 
um alto-relevo com o grupo: vê-se aí o cor-
po de Cristo reclinado e amparado pelas cos-
tas por São João, que estende ainda um braço 
confortando Maria, também ajoelhada e de-
bruçada sobre Jesus. À direita está Maria de 
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Magdala, de braços abertos exprimindo a sua 
dor. Em baixo-relevo, pairando lateralmente 
sobre o grupo, estão dois anjos em prece, vol-
tados para a cruz. Ao fundo, uma pintura so-
bre a pedra descreve o Gólgota, envolto numa 
paisagem árida e com o céu tempestuoso, com 
os montes, ao longe, diminuindo progressiva-
mente face à distância.

Tendo ocupado já diferentes lugares, a pre-
sente obra resulta hoje de uma reformulação 

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952
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MATOS, Teresa da Cunha, 1996

GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

DIMENSÕES  
A. 390 x L. 260 cm

MÓDULO
1.5

MARCO UTILIZADO
Sesquiáltero

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 390 × L. 260 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar- 
co com módulo m = 1.5. Por identificação, con-
siderámos tratar-se de um Retângulo Ses-
quiáltero (ou Diapente), com m = 3/2 = 1.5.

Após termos comparado os diferentes tra-
çados decorrentes de todos os processos de 
divisão enunciados na metodologia, conside-
ramos ter sido o método resultante da divisão 
da estrutura interna do Retângulo Sesquiál-
tero aquele que foi empregue como auxiliar 
prévio de composição. Uma vez traçadas as 
diagonais possíveis entre todos os pontos de 
interseção da estrutura interna deste retân-
gulo, encontrámos neste traçado o conjunto 
justificado de concordâncias que permite ex-
plicar a sua organização compositiva.

Começamos por assinalar o integral ali-
nhamento da cornija por várias linhas do tra-
çado: a sua localização média sobre o cruza-
mento das diagonais do retângulo horizontal 
(correspondente ao acrescento [nesta medida 
maior] de metade da sua medida menor1); as-
sim como p arranque e o cimácio respetivos, 
igualmente encontrando justificação nou-
tras projeções horizontais decorrentes de 
cruzamentos de linhas de força do traçado. 
Seguidamente, pode igualmente ser visto o 
arranque do entablamento encontrando cor-
respondência numa outra projeção horizon-
tal; ou os astrágalos dos capitéis em alinha-
mento com a cesura correspondente, no lado 
maior, à medida menor.

Ao centro da composição, as impostas do 
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arranque do arco encontram-se alinhadas 
pela mediana do marco; e em baixo, a altura 
da base concorda com o cruzamento das dia-
gonais do retângulo horizontal inferior. Por 
último, importa assinalar o seccionamento 
dos fustes dos balaústres, também em pleno 
acordo com o traçado e alinhado pela cesura 
horizontal inferior.

Verticalmente, o vão criado pelos dois ba-
laústres — nos pés-direitos do arco que organi-
za o espaço de representação — encontra-se de-
lineado pela sequente divisão vertical de ambos 
os retângulos resultantes da divisão vertical 
do marco; assim como, no sentido dos flancos, 
num contínuo e sequente processo de divisão 
(sempre proporcionado pelos cruzamentos das 
diagonais), podemos ainda identificar as proje-
ções verticais que terão proporcionado a arti-
culação entre as pilastras e as colunas.

Relativamente à representação das figuras 
do episódio narrativo, encontramos as per-
sonagens de São João e de Maria Madalena 
localizadas e alinhadas segundo as mesmas 
projeções verticais, e as suas posturas nota-
velmente seguindo as inclinações das linhas 
de força do traçado: o corpo de João seguindo 
a diagonal do retângulo vertical esquerdo; e 
o de Madalena, alinhando pela sua simétrica, 
beneficia ainda da diagonal do marco cruzan-
do sobre o mesmo ponto sobre a sua figura. 
Se o braço esquerdo de Madalena se encontra 
conduzido por esta mesma linha do traçado, 
já o de João, amparando a Virgem, estabelece 
correspondência e continuidade com o círculo 
que inscreve o arco.

As figuras de Cristo e da Virgem encontram 
correspondência em linhas do traçado decor-
rentes do seu sequente desenvolvimento2, 
motivo pelo qual as representámos numa cor 
diferenciada: a cabeça da Virgem encontra-se 
sobre o cruzamento preciso das diagonais que 
organizam a triangulação do seu corpo e o 
seu olhar sobre a figura de Cristo; numa incli-
nação que a mão erguida de Madalena igual-
mente segue. Ao lado esquerdo, com a cabeça 
ligeiramente inclinada para diante, a figura 
de João acompanha as direções propostas pela 
trama geométrica; e a figura de Cristo Morto, 
com a cabeça amparada pelo discípulo dileto 
(sobre um importante cruzamento do traça-
do), encontra alinhamento sobre a diagonal 
descendente.

A largura do patíbulo da cruz e a largura do 
frontão – ou mesmo limite vertical imposto 
às pequenas figuras dos anjos em adoração ao 
centro da composição – fazem uso das mes-
mas projeções verticais usadas para as figu-
ras de João e de Madalena; vendo-se ainda um 
outro conjunto usado para a composição em 
torno do sacrário, ou para as duas pequenas 
figuras dos anjos ao centro da composição.

1 Cf. ALBERTI, Leon Battista, Ed. 2011, Livro IX, Cap. 
V, p. 599.
2 Das quais “apenas se servirá das que necessitar como 
elementos auxiliadores da composição procurando sa-
lientar determinados pormenores, proporcionar obje-
tos e personagens”. CASIMIRO, Luís, 2004, p. 933.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Ega

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Graça,
Capela do Santíssimo Sacramento

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
Retábulo de três corpos e dois registos, o 

corpo central com uma largura idêntica à da 
soma dos laterais e salientando-se da restante 
estrutura retabular pelo avanço da predela e 
dos entablamentos que acompanham a volu-
metria do sacrário em ressalto.

No primeiro registo, quatro colunas corín-
tias organizam os espaços de representação, 
sendo estriadas nos dois terços superiores e 
com o terço inferior decorado de pendurados 
com mascarões e festões.

Entre registos o entablamento é regular, 
compondo-se de arquitrave de duas bandas, 
friso decorado com enrolamentos fito e zoo-
mórficos, querubins, cartelas, e mascarões, e 
uma cornija de três molduras — sendo a pri-
meira de óvalos.

No segundo registo, organizando os espa-
ços de representação e em alinhamento com 
as colunas do registo inferior, estão balaús-
tres decorados com pendurados de festões e 
folhas de acanto.

No topo da estrutura retabular, o entabla-
mento saliente remata apenas o corpo central, 
cobrindo superiormente o episódio retratado 
na edícula. O entablamento é constituído por 
arquitrave de várias molduras; friso decorado 
com um querubim, ao centro, e pares de aves 
adossadas a cada lado; e cornija de várias mol-

duras. No intercolúnio, sob a arquitrave, des-
taca-se uma moldura vazada com pequenos 
enrolamentos.

As edículas laterais deste segundo registo 
não são cobertas, sendo que o entablamento 
as circunda interiormente. Este é composto 
por uma cornija de duas bandas, friso deco-
rado com enrolamentos fitomórficos, e cornija 
de três molduras. Ao centro de cada edícula, 
por cima das figuras que as ocupam, pro-
duz-se um ressalto da cornija em semicírcu-
lo, cobrindo a imagem e, simultaneamente, 
simulando a aura que habitualmente coroa a 
cabeça dos santos. Por cima do entablamento 
ergue-se um frontão semicircular sob a forma 
de vieira, com enrolamentos no extradorso. 
Nos extremos, sobre os balaústres, estão ur-
nas transbordantes de frutos.

O frontão é constituído por uma cartela 
elíptica central, destacando-se lateralmente 
enrolamentos de volutas. Nos extremos, em 
alinhamento com os balaústres, estão dois 
acrotérios sob a forma de urnas transbordan-
tes de frutos, assentes sobre plintos rodados 
sobre a base a 45º.

Na edícula central do primeiro registo 
destaca-se volumetricamente o sacrário em 
cerca de metade da sua volumetria, segundo 
um corte vertical da mesma. Concebido como 
um templete de planta hexagonal, é encima-
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do por um lanternim de três tambores, com 
pilastras compósitas de fuste liso nos ângu-
los do primeiro piso desta micro-arquitetura. 
Sobre o entablamento regular — composto de 
arquitrave de três bandas, friso sem decora-
ção e cornija — sobre cada face ergue-se um 
frontão em quartela gerado pelo encosto de 
duas volutas em volta e contravolta, com o 
tímpano concheado e uma urna no topo. No 
alinhamento das pilastras estão pequenos 
cubelos de dois tambores, com pequenas ja-
nelas rasgadas. Destes, nascem arcobotantes 
sob a forma de volutas, unindo-se ao primeiro 
tambor do lanternim, no qual, a toda a volta 
se rasgam pequenas janelas. Sobre o novo en-
tablamento e já encostados ao segundo tam-
bor, estão enrolamentos de motivos zoomór-
ficos afrontando-se [peixes], assentes sobre as 
cabeças e com as caudas arqueadas encosta-
das ao centro. No segundo tambor rasgam-se 
pares de janelas geminadas. Após novo enta-
blamento está uma cúpula semiesférica enci-
mada por novo lanternim. 

Acompanhando a largura total da face 
frontal do sacrário, rasga-se a porta em arco 
de volta perfeita; nas cantoneiras estão dois 
pequenos tondos, com um busto masculino e 
outro feminino, à esquerda e direita, respe-
tivamente. Por cima desta, já sobre o friso, 
destaca-se um alto-relevo da pomba do Espí-
rito Santo. Nas faces laterais destacam-se dois 
altos-relevos de anjos em adoração. Na pare-
de fundeira, nos campos entre o sacrário e as 
colunas coríntias, estão altos-relevos de dois 
anjos agitando turíbulos.

Ainda no primeiro registo, nas duas edícu-
las laterais, cavam-se nichos concheados em 

arco de volta perfeita. No da esquerda está uma 
imagem em vulto-perfeito de São João Bap-
tista, e no da direita de São João Evangelista.

No segundo registo, ao centro, um alto-re-
levo descreve a Última Ceia. A cena é retra-
tada num interior arquitetónico, com o grupo 
sentado à mesa e ocupando Cristo a posição 
central, com João encostado a Seu peito. Ao 
fundo está uma sucessão de arcos de volta 
perfeita — o central é de maior dimensão, dele 
se destacando as abas abertas de uma cortina, 
enquadrando a figura de Cristo. O teto deste 
espaço interior, gerado pelo avanço do enta-
blamento, está decorado com relevos resul-
tantes da interseção de círculos, quadrados, e 
retângulos, ao centro dos quais se destacam 
florões.

Nas edículas laterais, estão duas imagens 
em vulto-perfeito de São Pedro e de São Pau-
lo, à esquerda e à direita, respetivamente.
Na predela salientam-se os pedestais das co-
lunas laterais; almofadados, em ambos se 
destaca um alto-relevo de um pendurado com 
um mascarão, uma cartela retangular com 
enrolamentos zoomórficos, e um festão. Sob 
as colunas centrais destacam-se duas mísu-
las com um alto-relevo de um querubim. No 
espaço correspondente aos corpos laterais es-
tão os altos-relevos de São Lucas e São Mar-
cos, à esquerda e direita, respetivamente. Ao 
centro, servindo de suporte ao sacrário está 
uma mísula, grosso modo simulando um capi-
tel coríntio. Lateralmente estão dois anjos em 
adoração.
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DIMENSÕES  
A. 360 x L. 285 cm

MÓDULO
1.263

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 360 × L. 285 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.263. Por aproximação, por 
defeito, considerámos tratar-se de uma Super-
fície Sesquiquarta, com m = 5/4 = 1.25.

Depois de executados e comparados os di-
ferentes traçados decorrentes de todos os pro-
cessos de divisão enunciados na metodologia, 
consideramos ter sido o método decorrente da 
divisão interna do retângulo a partir das suas 
diagonais aquele que foi empregue como au-
xiliar prévio de composição. 

De imediato verificámos que o corpo cen-
tral se encontra delineado pelas duas cesuras 
verticais ladeando o eixo central da composi-
ção, e que o entablamento médio, organizan-
do a sobreposição dos registos, concorda com 
a localização da mediana horizontal do mar-
co (ainda que não pela sua base ou pelo topo, 
como verificámos acontecer na grande maio-
ria das obras analisadas). Embora as duas 
principais cesuras horizontais não tenham 
sido seguidas com um propósito estrutural, na 
representação do episódio narrativo, no re-
gisto superior, verificamos que aquela serviu 
como alinhamento da altura do grupo — com 
a cabeça de Cristo ligeiramente mais elevada, 
sobre o cruzamento com o eixo vertical da 
composição; e com a cesura horizontal de bai-
xo, alinha a altura das secções ornamentadas 
dos fustes das colunas, e os anjos que ladeiam 
a porta do sacrário.

No topo da estrutura, referimos o entabla-
mento do corpo central delimitado entre duas 
projeções horizontais de importantes cruza-
mentos de diagonais: as do retângulo hori-
zontal superior; e, mais acima, e as do novo 
retângulo assim resultante. Mais abaixo, a 
aresta frontal da mesa da Ceia concorda com 
a projeção horizontal de um quádruplo cruza-
mento de diagonais; assim como na área infe-
rior da edícula, no termo da representação, o 
soco que permitiu elevar e adequar visualmen-
te a cena representada.

No registo inferior, a altura do cimácio do 
primeiro registo do sacrário, segue alinhado 
pela projeção horizontal dos homólogos quatro 
cruzamentos colineares — segmento segun-
do o qual encontramos, nos corpos laterais, 
as mãos e os atributos dos santos respetivos. 
Por fim, a altura da predela do retábulo alinha 
pela projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo resultante da divisão 
do marco pela cesura horizontal inferior.

Embora os corpos laterais e as respetivas 
imagens encontrem o seu eixo vertical numa 
projeção do traçado assinalada na imagem, 
não encontrámos nestas figuras indícios de 
que a sua estruturação tenha sido efetuada 
segundo o traçado (ou no seu sequente de-
senvolvimento); o mesmo podendo ser dito 
relativamente à generalizada localização, 
gestos e posturas das personagens do episó-
dio narrativo.
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Polícromo.
Retábulo de três corpos e dois registos, 

o corpo central com maior largura do que a 
soma dos laterais e salientando-se da restan-
te estrutura retabular pelo avanço dos enta-
blamentos que acompanham a volumetria do 
sacrário em ressalto.

No primeiro registo, quatro pilastras dó-
ricas almofadadas organizam os espaços de 
representação, decoradas com pendurados de 
querubins, festões, cartelas e enrolamentos 
fitomórficos.

Entre registos o entablamento é regular, 
compondo-se de arquitrave de três molduras, 
friso almofadado decorado com enrolamentos 
fitomórficos, e uma cornija de duas molduras. 
e Assente em quatro mísulas que salientam à 
altura do friso, a cornija destaca-se e cria qua-
tro ressaltos sobre as pilastras, proporcionan-
do o avanço dos balaústres do registo superior 
relativamente à restante estrutura.

Assim, a organizar os espaços de represen-
tação do segundo registo estão quatro balaús-
tres decorados com pendurados de festões e 
folhas de acanto.

No topo da estrutura retabular, o entabla-
mento salienta-se e remata apenas o corpo 
central, cobrindo superiormente a cena re-
tratada na edícula, estando constituído por 
arquitrave de três molduras, friso decorado 

com um querubim ao centro, e volutas de 
folhagens arqueadas em sucessão, e cornija 
de duas molduras. No intercolúnio, sob a ar-
quitrave, estão suspensas duas abas de uma 
cortina unidas aos balaústres por uma laçada, 
pendendo para o interior sobre os ressaltos da 
cornija do entablamento inferior.

Sobre as edículas laterais deste segundo 
registo, do entablamento apenas se salienta 
a cornija, embora mais recuada que no corpo 
central — os restantes elementos [arquitrave 
e friso] mantêm-se recuados, salientando-se 
apenas sobre os balaústres laterais. Ao centro 
de cada edícula, salienta-se do friso um que-
rubim em baixo-relevo.

O frontão é em quartela, com o tímpano 
semicircular concheado, e enrolamentos de 
volutas adossadas lateralmente.

Na edícula central do primeiro registo des-
taca-se volumetricamente o sacrário, cum-
prindo a habitual tipologia de um templete 
de planta hexagonal, encimado por um lan-
ternim de dois tambores. Destacando-se em 
cerca de metade segundo um corte vertical da 
sua volumetria, pilastras compósitas almofa-
dadas e decoradas com pendurados marcam 
os ângulos da micro-arquitetura. O entabla-
mento é regular, compondo-se de arquitrave 
de três bandas, friso sem decoração e corni-
ja de várias molduras. Por cima deste, sobre 
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cada face ergue-se um frontão: o central é em 
quartela gerado pelo encosto de duas volutas 
em volta e contravolta, com o tímpano con-
cheado e uma urna no topo; os laterais são 
gerados pelo adoçamento de duas volutas. No 
alinhamento das pilastras estão acrotérios 
formados por botões de acanto assetes sobre 
pequenos pedestais almofadados com florões 
nas faces frontais. Dos dois centrais, nascem 
contrafortes curvos adossando-se ao embasa-
mento do primeiro tambor do lanternim, so-
brepujados por volutas em curva e contracur-
va que se encostam a pilastras que intercalam 
quatro pequenas janelas em arco de volta per-
feita. Sobre este tambor está um outro menor, 
de idêntica tipologia, literalmente rompendo 
e segmentando a cornija do entablamento que 
opera a separação entre registos, em cuja cú-
pula está uma imagem de vulto-perfeito de 
Cristo Salvador. 

Na face frontal do sacrário rasga-se uma 
porta retangular encimada por um frontão 
triangular, em cujo tímpano se destaca, des-
centrada, a pomba do Espírito Santo; nas can-
toneiras estão dois óculos vazados.

Nas faces laterais estão dois baixos-relevos 
em perspetiva, descrevendo metade de um 
arco de volta perfeita com caixotões e florões 
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no intradorso; ao centro deste inscreve-se um 
portal de pilastras com um frontão angular. 

Ainda nesta edícula central, nos campos 
entre o sacrário e as pilastras estão os altos-
-relevos de dois anjos agitando turíbulos. Por 
trás destes, em baixo-relevo perspetivado, es-
tão dois arcos de volta perfeita, com caixotões 
e florões no intradorso.

Ainda no primeiro registo, nas duas edícu-
las laterais, cavam-se nichos concheados em 
arco de volta perfeita. No da esquerda está uma 
imagem em vulto-perfeito de São João Evange-
lista e no da direita de São João Baptista.

No segundo registo, ao centro, destaca-se 
a imagem de Cristo Salvador, em pose hierá-
tica sobre a cúpula do lanternim do sacrário. 
Lateralmente estão duas imagens em vulto-
-perfeito, à esquerda a Virgem, ajoelhada e em 
adoração, e à direita um anjo, ajoelhado e em 
adoração também. Por trás, em baixo-relevo, 
estão três nichos perspetivados: o do centro é 
concheado e enquadra a imagem do Salvador.

Nas edículas laterais, estão duas imagens 
em vulto-perfeito de São Pedro e São Paulo, à 
esquerda e à direita, respetivamente.

Na predela salientam-se os pedestais almo-
fadados sobre os quais assentam as pilastras, 
decoradas com um alto-relevo de pendurados 
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com um querubim, cartelas rollwerk, e um fes-
tão. Sob os corpos laterais estão altos-relevos 
rollwerk, com uma figura feminina entrelaça-
da numa cartela com enrolamentos. Ao cen-
tro, servindo de suporte ao sacrário está uma 
mísula em forma de vaso ornamentado com 
pendurados e festões, apresentada por dois 
anjos.
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DIMENSÕES  
A. 360 x L. 285 cm

MÓDULO
1.263

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 360 × L. 285 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.263. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de uma 
Superfície Sesquiquarta, com m = 5/4 = 1.25.

Depois de executados e comparados os di-
ferentes traçados decorrentes de todos os pro-
cessos de divisão enunciados na metodologia, 
consideramos ter sido o método decorrente da 
divisão interna do retângulo a partir das suas 
diagonais aquele que foi empregue como au-
xiliar prévio de composição. 

Gizado o traçado sobre a imagem, de ime-
diato se pode verificar o delineamento do 
corpo central pelas duas cesuras verticais la-
deando o eixo central da composição; assim 
como a localização do entablamento médio 
(organizando a sobreposição dos registos) ali-
nhado com a mediana horizontal do marco.

As duas principais cesuras horizontais não 
foram seguidas com um propósito estrutural, 
embora a superior tenha uma específica re-
percussão compositiva na edícula central do 
registo superior: as abas das cortinas, atadas 
aos balaústres, encontram-se localizados exa-
tamente sobre os cruzamentos de ambas as 
cesuras (verticais e horizontais).

No topo da estrutura, referimos o enta-
blamento do corpo central alinhado por pro-
jeções horizontais de vários cruzamentos de 
diagonais. Ao centro da edícula central do re-
gisto superior, a altura da cabeça da Virgem e 
do anjo encontra-se limitada por uma impor-
tante projeção horizontal do traçado; e a sua 
homóloga, em baixo, determinando a altura do 
entablamento do primeiro registo do sacrário; 
a localização das cabeças dos anjos turiferá-
rios; e as mãos dos santos nos corpos laterais. 
Ainda no sacrário, a sua largura (aproximada 
— com um desvio de simetria ao lado direito), 
vê-se guiada por projeções verticais do traça-
do, as quais são igualmente seguidas no re-
gisto superior pelas duas figuras ajoelhadas 
em adoração ao Salvador. 

Os corpos laterais e as respetivas imagens 
de ambos os registos alinham por um eixo 
vertical de simetria, tomado de uma projeção 
vertical do traçado, muito embora não encon-
tremos nestas figuras indícios de que a sua es-
truturação tenha sido efetuada de acordo com 
o traçado.
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Polícromo.
Retábulo de três corpos, com dois registos 

nos laterais. O corpo central assume maior 
largura do que a soma dos laterais, e salienta-
se da restante estrutura retabular pelo avanço 
projetante do entablamento e da predela.

Estruturando lateralmente e organizando 
o corpo central, encontram-se dois balaústres 
suportados por altos e esguios pedestais, e es-
tes assentes sobre duas mísulas projetantes 
que se elevam já acima da predela. Entre es-
tas, mais recuado e com uma altura ligeira-
mente inferior, um largo embasamento eleva 
o arco de volta perfeita que forma o nicho cen-
tral que abriga o orago da capela e da invoca-
ção deste retábulo. Assente sobre os capitéis 
dos balaústres encontra-se um entablamento 
constituído por uma arquitrave simples; friso 
decorado com um querubim, ao centro, com 
enrolamentos zoo e fitomórficos a cada lado; e 
no topo, uma cornija de várias molduras. Re-
matando o conjunto está um frontão semicir-
cular, com o tímpano concheado de vieira, e 
no extradorso uma série de enrolamentos.

Ao centro do corpo central desenha-se um 
arco de volta perfeita, concheado, com uma 
arquivolta decorada por finos enrolamentos 
zoo e fitomórficos de organização simétrica. 
Dos pés-direitos destacam-se os altos-rele-

vos de quatro anjos semiajoelhados e de mãos 
postas, todos segurando rosários, voltados 
para a figura central de Nossa Senhora do Ro-
sário segurando o menino ao colo, destacada 
sobre uma mísula. A mãe segura ternamen-
te o pé do menino, enquanto este, segurando 
numa mão o globo, com a outra mão acaricia 
a face da sua mãe.

Nos flancos, os corpos laterais são organi-
zados por pilastras almofadadas não capite-
lizadas, ao centro unindo-se diretamente ao 
corpo central projetante. Organizados como 
numa sobreposição de registos, por cima estas 
pilastras suportam um entablamento de orga-
nização idêntica ao do corpo central, sobre o 
qual se elevam pequenas pilastras sustentan-
do uma cornija que serve de suporte a dois 
pequenos frontões semicirculares, também 
de organização idêntica ao do corpo central. 
No registo inferior, ao centro de cada corpo, 
abrem-se nichos concheados em arco de volta 
perfeita, o da esquerda com uma imagem em 
vulto perfeito de Maria ensinado Jesus a ler; e 
o da direita, em composição idêntica mas si-
métrica, de Isabel ensinando São João Baptista 
a ler. Ambas as mães estão de pé, olhando em 
frente, uma mão segurando o livro aberto e 
a outra amparando pelas costas o jovem filho 
que, igualmente de pé, atentamente lê e fo-
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lheia o livro. No registo superior, estão os al-
tos-relevos de dois querubins tetrápteros, de 
rosto terçado, voltados ao centro.

O conjunto assenta sobre uma predela, com 
pedestais suavemente projetantes sob as pi-
lastras, balaústres e mísulas que organizam 
a segmentação entre os corpos. A cada lado. 
Sob os corpos laterais, destacam-se os altos-
-relevos de dois apóstolos, ambos segurando 
aberto o Livro das Escrituras — se à esquerda a 
identificação do atributo é mais difícil, seguro 
sob o braço direito, o que nos parece ser uma 
lâmina de um machado (São Judas Tadeu?);  
o já cajado que São Tiago maior segura, à di-
reita, deixa menor espaço para equívocos.

Sem que nos tenha sido possível efetuar 
uma tomada fotográfica frontal sem dis-
torção perspética, não faremos a respetiva 
análise geométrica.
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Polícromo.
Retábulo de três corpos, com dois registos 

apenas nos corpos laterais e estes mais largos 
que o central.

Organizando os espaços de representação 
estão quatro pilastras coríntias almofadadas e 
decoradas de pendurados com festões, folha-
gens e laçarias.

O entablamento é constituído por arquitra-
ve de duas bandas; friso almofadado, decorado 
com enrolamentos fitomórficos e mascarões 
antropomórficos, e baixos-relevos de queru-
bins voltados ao centro nos ressaltos sobre as 
pilastras; por fim, a cornija de duas molduras 
e uma terceira de óvalos.

O triplo frontão está organizado em três 
semicírculos, cada um coroando um dos cor-
pos: o central é de maiores dimensões, assim, 
conferindo ao conjunto uma estruturação 
triangular. Ao centro, com o arco formando 
um amplo óculo, dois anjos debruçados sobre 
o extradorso afastam as abas de uma cortina 
revelando a imagem de Deus Pai abençoando. 
Lateralmente, os outros dois frontões têm os 
tímpanos concheados. O conjunto assenta so-
bre um estilóbato que, para se adequar à lar-
gura da corda do arco, teve de ser irregular e 
assimetricamente talhado nas extremidades. 
Na face frontal deste destacam-se três car-
telas retangulares em alto-relevo já de gosto 

rollwerk. Entre as cartelas, por cima das pilas-
tras centrais, estão dois altos-relevos de pe-
quenos bustos com as cabeças coroadas por 
uma auréola raiada — um masculino e o outro 
feminino, à esquerda e direita, respetivamen-
te.

No corpo central destaca-se volumetrica-
mente o sacrário, avançando para além da res-
tante estrutura retabular, chegando mesmo a 
ocupar cerca de metade da secção das pilastras 
que organizam os espaços de representação. 
Concebido como um templete de planime-
tria hexagonal e destacando-se segundo um 
corte vertical da mesma, é encimado por um 
lanternim de dois tambores sobrepostos. Pi-
lastras coríntias de fuste liso colocadas a 45º 
com a face frontal, marcam os ângulos des-
ta micro-arquitetura. Sobre estas assenta um 
entablamento constituído por arquitrave, fri-
so, e cornija. Na face frontal rasga-se a por-
ta retangular com um frontão triangular em 
baixo-relevo, e nas faces laterais destacam- 
-se altos-relevos com os bustos de São Pedro e  
São Paulo, à esquerda e à direita, respetiva-
mente.

Pequenos frontões semicirculares conchea-
dos coroam cada uma das faces, intercalando 
acrotérios sob a forma de pequenos cubelos 
de três registos alinhados sobre as pilastras. 
Destes, partem arcobotantes sob a forma de 
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volutas, encostando-se ao lanternim, no qual 
se rasgam quatro janelas igualmente espaça-
das, intercaladas com novas pilastras alinha-
das em torno do tambor. Um entablamento 
também regular remata o lanternim, rece-
bendo sobre cada janela um pequeno frontão 
sob a forma de encostos de volutas. Enciman-
do este, está uma pequena cúpula semiesféri-
ca sobrepujada por um segundo lanternim no 
qual se rasgam seis janelas. Por cima do enta-
blamento este lanternim é encimado por uma 
cúpula semiesférica, tendo recebido a toda a 
volta uma pequena moldura de enrolamentos 
intercalados com acrotérios, da qual são visí-
veis apenas fragmentos. Por cima da cúpula 
terá existido um alto-relevo [certamente de 
Cristo Redentor], uma vez que por trás se cava 
um pequeno nicho em arco de volta perfeita, 
perspetivado. Este conjunto é concebido num 
espaço arquitetónico de alguma ambiguidade 
— também perspetivado — como se de um in-
terior se tratasse, coberto por um teto ao cen-
tro do qual está um florão.

Nos campos entre o lanternim e as pilastras 
que organizam o corpo central, prolongou-se 
em baixo-relevo o entablamento e duas jane-
las a cada lado, simulando uma continuidade 
arquitetónica do lanternim. No espaço supe-
rior, encostados às pilastras e ladeando o pe-
queno nicho, estão dois querubins em alto-re-
levo virados ao centro.

Ainda no primeiro registo, nas edículas la-
terais duas pequenas pilastras almofadadas 
reforçam a marcação deste espaço de repre-
sentação, ao centro dos quais se destacam 
dois altos-relevos de anjos voltados ao centro 
e agitando turíbulos.

No segundo registo, nas edículas laterais 
dois altos-relevos descrevem os episódios da 
Aparição de Jesus à Virgem e a Madalena, à es-
querda e direita, respetivamente. Ambos os 
episódios são retratados sob arcos perspeti-
vados, embora não obedecendo a um sistema 
perspetivo concordante (isoladamente e no 
conjunto).
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Na predela destacam-se os plintos almofa-
dados sob as pilastras, nos laterais relevan-
do-se duas figuras antropomórficas. Sob os 
corpos laterais estão relevos de pendurados 
com festões e laçarias. Ao centro, dois anjos 
“apresentam” o sacrário, aí suportado por um 
balaústre constituindo a mísula de suporte.

Estando encostada à parede fundeira da 
capela, tornou-se necessário adaptar a estru-
tura retabular ao espaço confinado pelo arco 
de volta perfeita aí existente. Assente sobre 
impostas salientes, o arco é almofadado e 
com uma decoração intercalando altos-rele-
vos de querubins com florões, destacando-se 
um acanto na chave. Nas cantoneiras estão 

dois tondos, com um busto masculino e outro 
feminino, à esquerda e direita respetivamen-
te. No intradorso, as aduelas são artesoadas, 
relevando-se, ao centro, cartelas com enrola-
mentos, mascarões e querubins. Curiosamen-
te o retábulo encontra-se desalinhado com o 
eixo central do arco, encostando-se mesmo à 
parede direita da capela, sofrendo uma ampu-
tação ao nível da predela e do entablamento 
(e, como vimos já, tendo sido necessário ajus-
tar-se, também, a largura do frontão).
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DIMENSÕES  
A. 350 x L. 270 cm

MÓDULO
1.296

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 350 × L. 270 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.296. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto II, com m = 1.309.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se poderá ter funda-
mentado no traçado geométrico decorrente 
da secção áurea dos lados do retângulo.

A presente obra evidencia muito boas ca-
racterísticas escultóricas e uma muito corre-
ta e regular adequação de toda a organização 
compositiva ao traçado regulador mais simpli-
ficado.

Embora sem se que se observe o estrito ali-
nhamento do corpo central pelas secções áu-
reas verticais, verifica-se que a generalidade 
das mais importantes linhas de força do tra-
çado foram integralmente seguidas. Come-
çando por referir os elementos horizontais, 
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assinalamos todo o entablamento superior, 
com o topo da cornija alinhando pelo cruza-
mento das diagonais do retângulo superior 
(resultante da divisão do marco pela secção 
áurea superior); o extremo inferior desta, na 
articulação com a moldura de óvalos sobre o 
friso, alinhando pelo cruzamento das mesmas 
diagonais sobre as secções áureas verticais; 
e, mais abaixo, o topo da arquitrave sobre o 
cruzamento das diagonais do retângulo su-
perior (tomado acima da secção áurea inferior 
do marco); podendo ainda ser visto o arranque 
do entablamento sobre os capitéis, alinhando 
pela projeção horizontal das diagonais do re-
tângulo superior com outras diagonais do tra-
çado. Na zona central do retábulo, o topo do 
entablamento que opera a separação entre re-
gistos encontra-se alinhado pela secção áurea 
inferior; assim como o seu extremo inferior, 
alinhando por uma projeção horizontal de um 
duplo cruzamento de diagonais; ou a altura 
da base do retábulo concordando com a pro-
jeção horizontal de um duplo cruzamento das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão do marco pela secção áurea inferior).

Nos corpos laterais, o eixo central das re-
presentações segue a localização simétrica das 
projeções verticais dos importantes cruza-
mentos de diagonais sobre as secções áureas 
horizontais.

Relativamente às representações figurati-
vas, podem ser vistas todas as figuras obede-
cendo às linhas de força do traçado: à esquer-
da, no episódio de Cristo aparecendo a Maria, 
a figura de Jesus surge suavemente inclinada 
para diante, da cabeça ao pé-direito estendi-
do, alinhando por uma diagonal do traçado; 
a mão que segura o estandarte e a ponta le-

vantada do manto, ambos seguindo a mes-
mas linha de força; ou a figura ajoelhada de 
Maria obedecendo a uma triangulação sobre 
um cruzamento de diagonais do traçado (e os 
seu braços, de mãos postas, seguindo a diago-
nal inferior). À direita, no episódio de Cristo 
aparecendo a Madalena, também a figura de 
Jesus inclinada para diante segue adequada-
mente uma diagonal do traçado (cruzando o 
mesmo ponto simétrico da representação an-
terior sobre as secções áureas horizontais); ou 
a figura de Madalena, seguindo um alinha-
mento idêntico ao de Maria na anterior figu-
ração. Em baixo, as figuras esvoaçantes dos 
anjos turiferários encontram-se alinhadas so-
bre a mesma projeção vertical dos episódios 
superiores, ordenando-se a sua composição 
com maior recurso às oblíquas do sequente 
desenvolvimento do traçado — o que, de for-
ma idêntica, sucede com os anjos que na base 
da mísula apresentam o santíssimo; ou com a 
figura de Deus Pai no tímpano do frontão se-
micircular.

No sacrário, o entablamento do primeiro 
registo e a largura da porta, igualmente en-
contram justificação em projeções horizon-
tais e verticais de cruzamentos de linhas de 
força do traçado.

As representações arquitetónicas perspeti-
vadas de ambas as representações dos corpos 
laterais foram concebidas de forma separada-
mente; e sem que cada uma, isoladamente, 
exiba sistema perspético unificado e coerente. 
Já a representação central — na área superior 
acima do último tambor do sacrário — simu-
lando um interior arquitetónico de teto plano, 
embora muito simplificada, foi concebida se-
gundo um ponto de fuga único.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Vila Nova de Anços (Soure)

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Finisterra

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
Retábulo de três corpos e dois registos, os 

três de idêntica largura e o central mais ele-
vado. Adequando-se à curvatura absidal da 
capela-mor, os corpos laterais sofrem uma 
pequena angulação relativamente ao corpo 
central.

No primeiro registo os espaços de repre-
sentação são organizados por pilastras corín-
tias almofadadas, decoradas de pendurados 
com festões, cartelas e laçarias.

No segundo registo, colocadas em alinha-
mento com as pilastras do primeiro registo, 
são colunas aproximadas de dórico, de fuste 
liso, que organizam os diferentes espaços de 
representação.

No corpo central do primeiro registo sa-
lienta-se volumetricamente um sacrário 
concebido como um templete de planimetria 
hexagonal, assente sobre um pequeno em-
basamento e encimado por um lanternim de 
tambor. Pilastras dóricas de fuste liso, colo-
cadas a 45º com a face central, marcam os 
ângulos desta micro-arquitetura. Sobre estas 
está um entablamento constituído por arqui-
trave, friso almofadado e decorado com um 
pequeno medalhão ao centro e enrolamentos 
fitomórficos, e cornija. Três frontões coram 
cada uma das faces da estrutura: sobre a face 
frontal está uma urna clássica, frente à qual 

se destaca uma pomba do espírito Santo; late-
ralmente, duas volutas em volta e contravolta 
encostam-se à urna, prefigurando um frontão 
vazado em quartela. Nas faces laterais estão 
dois frontões semicirculares, concheados, 
destacando-se, ao centro, altos-relevos com 
os bustos de São Pedro e São Paulo (trocados 
nas suas posições canónicas). Dois pequenos 
balaústres marcam os ângulos sobre as pilas-
tras, unindo-se ao lanternim por pequenos 
arcobotantes (o da esquerda já não existe). 
No lanternim de tambor rasga-se uma jane-
la geminada, ao centro, e outras mais peque-
nas, lateralmente; nestas janelas destacam-se 
quatro altos-relevos de anjo em prece, um a 
cada janela. Lateralmente ao lanternim, nos 
campos entre este e as pilastras organizando 
o corpo central e sem que daquele façam parte 
integrante, com uma dimensão aproximada à 
das janelas cavam-se dois nichos concheados 
e em arco de volta perfeita; no da esquerda 
está um alto-relevo de São Francisco de Assis, 
no da direita um Santo António. Encimando o 
lanternim, e pertencendo já ao segundo regis-
to, está um Monte Calvário. Na face central do 
sacrário está um arco de volta perfeita, com a 
arquivolta e pés-direitos almofadados, e deco-
rados com baixos-relevos de cartelas e peque-
nos nichos com figurinhas; por baixo, já no 
estereóbato, do umbral da porta salientam-
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se baixos-relevos com enrolamentos de ele-
mentos fito e zoomórficos. Nas faces laterais 
destacam-se os altos-relevos de dois anjos em 
prece, voltados para a porta que acompanha a 
curvatura superior do arco; por baixo, no esti-
lóbato, estão dois baixos-relevos de dois que-
rubins, um a cada face.

Nas duas edículas laterais do primeiro re-
gisto cavam-se nichos em arcos de volta per-
feita, com a concha lavrada de vieira. Neles 
destacam-se os altos-relevos de dois anjos 
agitando turíbulos.

A separação entre registos faz-se apenas 
nos corpos laterais, por intermédio de um en-
tablamento constituído por arquitrave sim-
ples, friso liso, e cornija de três molduras. No 
corpo central, à segmentação do entablamen-
to corresponde a zona do Calvário sobrepu-
jando o lanternim, ao centro do qual se ergue 
uma cruz com Cristo Crucificado, ambos os 
braços da cruz abrangendo a totalidade da 
altura e largura da edícula; na base da cruz, 

estão ossos e uma caveira em alto-relevo tam-
bém; lateralmente estão dois pequenos ton-
dos, com um busto feminino e outro masculi-
no, à esquerda e direita, respetivamente. Nas 
edículas laterais estão dois anjos ajoelhados e 
de mãos postas, adorando Cristo Crucificado.

O topo da estrutura cumpre a organização 
de uma serliana, com o corpo central arquea-
do e os laterais arquitravados. O entablamen-
to que remata os corpos laterais compõe- 
-se de arquitrave, friso liso, e cornija de três 
molduras; sobre o corpo central, o arco é de 
volta perfeita, com a arquivolta almofadada; 
o extradorso e o entablamento recebem ainda 
uma profusa decoração de enrolamentos fito-
mórficos.

Sem predela, e com o embasamento escon-
dido por detrás do altar, o retábulo apresenta 
apenas uma arquitrave de várias bandas com 
um ressalto acompanhando a volumetria sa-
liente do sacrário.

BIBLIOGRAFIA
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RETÁBULO  
DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Vila Nova de Anços

DIMENSÕES  
A. 260 x L. 255 cm

MÓDULO
1.019

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 260 × L. 255 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.019. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se poderá ter funda-
mentado no traçado geométrico decorrente 
da secção áurea dos lados do retângulo.

Começando por referir os elementos hori-
zontais, sem que as respetivas secções áureas 
assumam um desempenho preponderante na 
organização da estrutura retabular, assinala-
mos o entablamento que opera a segmentação 
entre registos sobre a mediana do marco. Se-
guidamente, indicamos a localização do enta-
blamento superior (sobre os corpos laterais), 
alinhando pela projeção horizontal resultante 

de ambos os cruzamentos das diagonais do 
marco com as diagonais do retângulo horizon-
tal superior (resultante da divisão do marco 
pela secção áurea superior) — linha com a qual 
concorda, igualmente, o patíbulo da cruz. Em 
baixo, em posição horizontalmente simétrica 
a esta, encontramos a altura do sacrário.

Verticalmente, o corpo central é delimita-
do pelas secções áureas verticais à largura do 
sacrário, vendo-se igualmente alinhados os 
corpos laterais — e as respetivas figuras — pe-
las projeções verticais dos importantes cruza-
mentos das diagonais dos retângulos verticais 
a cada lado de ambas as secções áureas.

Relativamente às personagens representa-
das, são mais regulares os anjos do segundo 
registo na sua observância ao traçado regu-
lador, embora possamos encontrar nos dois 
anjos do registo inferior várias concordâncias 
com as linhas do traçado geométrico. 

DIAGRAMA

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Alcabideque (Condeixa-a-Nova)

LOCAL 
Capela de Santa Maria Madalena

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo.
Retábulo edicular organizado lateralmente 

por dois pares de pilastras aproximadas de co-
ríntias, almofadadas e decoradas assimetrica-
mente de pendurados com mascarões, festões, 
e folhagens. Em ressalto, as pilastras centrais 
proporcionam o avança da edícula. 

O entablamento é irregular, constituído 
apenas por uma arquitrave de duas molduras 
e um friso decorado com duas figuras antro-
pomórficas com enrolamentos, segurando ao 
centro uma coroa de louros. Diretamente por 
cima do friso está um frontão angular, desta-
cando-se no tímpano um alto-relevo de Deus 
Pai abençoando. Nas empenas foram criados 
dois pequenos afrontamentos de volutas, cer-
tamente para reforçar a estrutura no excerto 
em que a mão de Deus Pai se salienta além das 
empenas. No ápice foi colocada uma cruz. So-
bre as pilastras laterais, mais recuadas e sem 
entablamento, estão dois acrotérios sob a for-
ma de urnas.

Na edícula, dois balaústres adossam-se às 
pilastras, suportando um arco cego de asa de 
padeiro [policêntrico]. Nas cantoneiras rele-
vam-se dois querubins. Tendo sido um retábu-

lo do Santíssimo Sacramento, o sacrário terá 
sido removido em meados dos anos setenta 
do século passado e levado pelo pároco para 
outra localidade (Eira Pedrinha). Ladeando o 
campo central estão dois anjos músicos com 
guitarras e acompanhando interiormente o 
perfil do arco está um conjunto de nove estre-
las de quatro pontas ligeiramente separadas 
não se sobrepondo ao lintel.
Ao centro da predela destaca-se a mísula que 
serviria de suporte ao sacrário, com dois pa-
res de asas — dois em baixo-relevo, destacan-
do-se da face frontal, e dois em alto-relevo, 
constituindo, também, o suporte do ressalto 
— com um querubim em relevo, e dois anjos 
lateralmente; sob as pilastras, destacam-se 
duas pesadas e salientes mísulas com um re-
levo de um querubim.
Sem que fizessem parte da estrutura original, 
três desadequadas peanhas estavam colo-
cadas sobre as mísulas e, ao centro, no local 
reservado ao sacrário, servindo de suporte a 
três estátuas de vulto: duas da Virgem Maria 
(à esquerda e ao centro, a primeira de data 
posterior) e de Santiago Maior.
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DIMENSÕES  
A. 265 x L. 170 cm

MÓDULO
1.558

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 265 × L. 170 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.558. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto VI, com m = 1.577.

Seguida a metodologia enunciada e anali-
sando o conjunto de elementos estruturais e 
compositivos presentes na obra, verificámos 
que a sua organização se poderá ter funda-
mentado no traçado geométrico decorrente 
da secção áurea dos lados do retângulo.

Sendo uma obra muito primária do ponto 
de vista escultórico, o retábulo é igualmente 
rudimentar do ponto de vista geométrico, ve-
rificando-se a existência de um conjunto re-
duzido e elementar de adequações ao traçado. 
Assinalamos a localização do entablamento 

sob o frontão triangular, alinhado com algu-
ma exatidão sobre a secção áurea superior; 
ou, mais abaixo, o arranque do arco sobre a 
mediana do marco. Verticalmente, pode ver-
se a largura interna da edícula central aproxi-
mando-se da localização das projeções verti-
cais dos cruzamentos simétricos de diagonais 
e oblíquas sobre ambas as secções áureas ho-
rizontais.

As empenas do frontão aproximam-se de 
duas oblíquas (desalinhadas em função de 
uma evidente assimetria); e o braço erguido 
da figura de Deus Pai (assim como a sua mão 
segurando o globo) igualmente aproximando-
se ao traçado regulador. Ao centro e em baixo, 
também as figuras dos vários anjos se podem 
dizer seguir várias das suas linhas de força.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pi- 

lastras aproximadas de jónico, estriadas sen-
sivelmente a metade, a inferior com caneluras 
mais estreitas, e assentes sobre plintos.

No topo, o entablamento resume-se a uma 
cornija de três molduras.

Os pés-direitos são de pilastras aproxima-
das de dóricas, almofadadas apenas no ângulo 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penela

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Eufémia

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA 
DO ESPÍRITO SANTO
Penela

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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interno e, aí decoradas com semicírculos, nos 
extremos, e um losango ao centro.

A arquivolta não tem decoração, e o intra-
dorso é almofadado, com semicírculos junto 
ao arranque e um círculo sob a chave.

Nas cantoneiras estão dois tondos com bus-
tos masculinos, um ainda em idade jovem, à 
esquerda, e o da direita em plena idade adulta 
e barbado.
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DIMENSÕES  
A. 445 x L. 350 cm

MÓDULO
1.271

MARCO UTILIZADO
Retângulo √2 – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 445 × L. 350 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.271. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo √Ф. Importa referir ser este 
um dos poucos casos em que foi empregue um 
retângulo dinâmico como marco da obra, e uti-
lizado como traçado regulador a sua inerente 
divisão harmónica.

Sendo muito reduzido o número de ele-
mentos que permitem esta análise (mas todos 
colhendo adequada justificação no traçado), 
referimos o correto alinhamento do arranque 
do arco sobre as impostas, pela secção áurea 
superior; o justo alinhamento do vão do arco 
pelas projeções verticais dos importantes 
cruzamentos das diagonais dos retângulos 
verticais (resultantes da divisão do marco 
pelas secções áureas verticais); e por fim, o 
vão criado pelas pilastras do emolduramen-
to, alinhando com as projeções verticais de 
dois cruzamentos (colineares) de diagonais 
do traçado. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penela

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Eufémia,

Capela do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Tríptico

Apresenta vestígios de policromia.
Retábulo edicular, internamente subdividi-

do em três corpos.
Nos flancos estão pilastras aproximadas de 

coríntias, almofadadas e decoradas com enro-
lamentos fitomórficos. Frente a estas, desta-
cam-se colunas aproximadas de dórico.

O entablamento compõe-se apenas de cor-
nija de duas molduras, produzindo ressaltos 
acompanhando as colunas sobre o eixo cen-
tral da composição, simultaneamente orga-
nizando uma mísula com o alto-relevo de um 
querubim, servindo a mesma como suporte 
para uma majestosa Trindade em alto-relevo 
no topo da estrutura retabular.

O frontão é triangular [cortado à direita 
para adequação ao arco da abóbada], desta-
cando-se ao centro o grande alto-relevo da 
Trindade, suplantando a triangulação im-
posta pelas empenas: Deus Pai está sentado, 
coroado e coberto por um manto, segurando 
nas mãos a cruz com o Crucificado; no topo da 
cruz está pousada a pomba do Espírito San-
to. Lateralmente, também em alto-relevo mas 
sem o mesmo volume, estão dois anjos músi-
cos entoando os seus instrumentos.

No intercolúnio surgem novas segmenta-
ções do espaço: como numa sobreposição de 
ordens, duas pilastras aproximadas de dó-
rico operam a segmentação em três corpos, 

sendo que nos extremos surgem duas meias 
pilastras idênticas, como que ocultas pelas 
pilastras dos flancos. As pilastras, almofada-
das e decoradas com pendurados de festões, 
estabelecendo uma largura maior para o cor-
po central, suportam um entablamento com-
posto de arquitrave de três bandas, friso sem 
decoração e cornija de várias molduras. Sobre 
o entablamento, por cima de cada corpo estão 
três baldaquinos semicirculares com os tím-
panos concheados, os laterais cavando-se na 
superfície cilíndrica convexa delimitada entre 
entablamentos. Na chave do baldaquino cen-
tral destaca-se a pomba do Espírito Santo em 
alto-relevo e, no extradorso, enrolamentos 
de volutas afrontando-se; no extradorso dos 
baldaquinos laterais estão os relevos de dois 
querubins.

No corpo central destaca-se uma larga mí-
sula em quartela, gerada pelo encosto de duas 
volutas em volta e contravolta, com o busto 
de um anjo suportando a edícula que o so-
brepuja. Esta edícula é estruturada por pilas-
tras lisas usando o mesmo entablamento do 
interior edicular que aí provoca ressaltos. Ao 
centro, sobre uma mísula semiesférica inver-
tida decorada com folhas de acanto, está uma 
imagem em alto-relevo da Virgem Maria, de 
mãos postas, sentada sobre uma banqueta. 
Nas edículas laterais estão os doze apóstolos, 
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seis a cada lado embora suplantando os “deli-
mitados” espaços de representação marcados 
pelas pilastras e estabelecendo um continuum 
espacial, ajoelhados e de mãos postas em pre-
ce, virados na direção da pomba do Espírito 
Santo.

Na predela, destacam-se lateralmente os 
pedestais em ressalto, com duas mísulas no 
topo junto ao silhar. Ao centro está um bai-
xo-relevo de uma cartela retangular com en-
rolamentos, e lateralmente dois altos-relevos 
de Santa Luzia e São Tiago Maior, à esquerda 
e direita, respetivamente.
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RETÁBULO DA 
DESCIDA DO 
ESPÍRITO SANTO
Penela

DIMENSÕES  
A. 350 x L. 275 cm

MÓDULO
1.272

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 350 × L. 275 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.272. Por equivalência, 
considerámos tratar-se de um Retângulo √Ф, 
com m = √Ф = 1.414.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi idea-
lizada em função do traçado decorrente das 
secções áureas dos lados do retângulo. Importa 
referir ser este um dos poucos casos em que foi 
empregue um retângulo dinâmico como marco 
da obra, e empregue como traçado regulador 
a sua inerente divisão harmónica.

Assim que foram traçadas as primeiras li-
nhas de força do traçado, logo foi possível 
identificar algumas concordâncias que passa-
mos a assinalar: dois dos principais elemen-
tos da composição — a figura da Santíssima 
Trindade, no frontão; e a edícula da Virgem, 
no corpo central — alinham verticalmente, 
com algum rigor, pelas secções áureas verti-
cais do traçado geométrico. Ainda que a im-
portância da secção áurea horizontal superior 
tenha sido preterida no contexto compositivo 
da estrutura retabular (tendo servido para re-
gular a altura dos arcos dos corpos laterais), já 
a secção áurea inferior foi empregue para de 
terminar a linha de apoio e arranque da edícu-
la central da Virgem, aí suportada pela figura 
do atlante. Continuando a partir do topo, po-
demos ainda referir a localização do patíbulo 

da cruz da imagem da Santíssima Trindade, 
alinhando pela projeção horizontal de um du-
plo cruzamento de diagonais do traçado; mais 
abaixo, a localização e delimitação do enta-
blamento — a sua posição média, assinalada 
na localização do querubim; o topo da cornija, 
ainda que ligeiramente discrepante, alinhan-
do pela projeção horizontal de um conjunto 
de quatro cruzamentos de diagonais; ou o seu 
limite inferior do entablamento, assente so-
bre os capitéis das colunas e colunelos.

Já na área central da composição, assina-
lamos o entablamento sobre o qual assentam 
os arcos que sobrepujam os três espaços de 
representação, o qual segue uma projeção ho-
rizontal de dois cruzamentos de diagonais do 
traçado. Logo abaixo encontramos a mediana 
horizontal do marco, pela qual foi alinhado 
inferiormente o mesmo entablamento; limi-
tando a altura máxima dos grupos de perso-
nagens representados em ambos os corpos la-
terais; e ao centro, servindo a localização dos 
braços Virgem. Em baixo, a altura da predela 
foi determinada pela projeção horizontal re-
sultante dos cruzamentos de diagonais sobre 
as secções áureas verticais.

Relativamente às personagens representa-
das, assinalamos a disposição das figuras, as 
posturas, a orientação dos braços, das mãos 
e dos rostos, em ambos os grupos, alinhando 
com as várias diagonais do traçado. As duas 
figuras da predela não encontram uma locali-
zação exata de acordo com o traçado.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pi- 

lastras coríntias almofadadas e decoradas 
com fénix, enrolamentos fito e zoomórficos e 
medalhões.

O entablamento consta apenas de uma cor-
nija de várias molduras.

A arquivolta do arco é almofadada e deco-
rada com um motivo sequencialmente repe-
tido de enrolamentos de volutas fitomórficas 
estilizadas. O intradorso é também almofada-
do e decorado com florões quadrifólios.

Os pés-direitos são de pilastras almofada-
das, decoradas mas sem a habitual simetria 
embora a um lado e a outro estejam, essen-
cialmente, os vários motivos da Paixão. Assim, 
à esquerda está um pendurado com um mas-

carão, uma coroa de espinhos, uma escada, 
cravos, uma espada e um bastão cruzados, um 
medalhão com o busto de São Pedro, as chaves 
cruzadas por baixo, um festão, e um enrola-
mento fitomórfico; à direita está um pendura-
do com um par de cornucópias, um mascarão, 
um par de apagadores de velas cruzados, um 
santo sudário, martelos, um medalhão com 
o busto de São Paulo, um par de lanças cru-
zadas, uma aljava com flechas e um arco, um 
festão, e um enrolamento fitomórfico.

Nas cantoneiras estão dois tondos, com um 
busto feminino com a cabeça coberta por um 
toucado, e outro masculino, barbado e de tur-
bante (com um curioso medalhão na fronte, 
com um busto trajando armadura e elmo).

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penela

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Eufémia

(colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal
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DIMENSÕES  
A. 465 x L. 325 cm

MÓDULO
1.430

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 465 × L. 325 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.430. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.414.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi idea-
lizada em função do traçado decorrente das 
secções áureas dos lados do retângulo. Importa 
referir que embora tenha sido empregue um 
retângulo dinâmico como marco da obra, o tra-
çado seguido como auxiliar prévio da compo-

sição não é o que resulta da sua inerente divi-
são harmónica.

Sendo muito reduzido o número de elemen-
tos que permitem esta análise, verificámos que 
nesta obra não existe a mesma adequação for-
mal a que assistimos nos outros arco desta igre-
ja (mormente o da capela do Espírito Santo).

Começamos por referir o alinhamento do 
arranque do arco sobre as impostas, em loca-
lização próxima da secção áurea superior; ou 
alinhamento do vão do arco, calculado pelas 
projeções verticais dos cruzamentos das dia-
gonais sobre as secções áureas horizontais. 
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Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pi- 

lastras coríntias almofadadas e decoradas 
com pendurados de festões, laçarias, motivos 
zoomórficos, folhagens, cartelas e medalhões.

O entablamento reduz-se a uma cornija de 
várias molduras.

A arquivolta do arco é decorada com al-
tos-relevos de querubins, e o intradorso com 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Penela

LOCAL 
Igreja Paroquial de Santa Eufémia

(colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal
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pendurados e enrolamentos de folhagens. Os 
pés-direitos são de pilastras almofadadas, de-
coradas com pendurados de festões, masca-
rões, medalhões com bustos, enrolamentos 
fitomórficos e cartelas. Nas cantoneiras estão 
dois querubins.
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DIMENSÕES  
A. 475 x L. 395 cm

MÓDULO
1.202

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 475 × L. 395 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.202. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto IX, com m = 1.224.

Seguidos os critérios referidos na meto-
dologia, aplicados e analisados os traçados e 
comparando-os com o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi idea-
lizada em função do traçado decorrente das 
secções áureas dos lados do retângulo.

Sendo muito reduzido o número de elemen-
tos que permitem esta análise, verificámos 

que nesta obra não existe a mesma adequação 
formal a que assistimos num outro arco desta 
igreja (o da capela do Espírito Santo). Referi-
mos o alinhamento do arranque do arco sobre 
as impostas, em localização aproximada à da 
secção áurea superior; o alinhamento do vão 
do arco pelas projeções verticais dos impor-
tantes cruzamentos das diagonais dos retân-
gulos verticais (resultantes da divisão do mar-
co pelas secções áureas verticais); e por fim, o 
vão criado pelas pilastras do emolduramento, 
alinhando pelas projeções verticais dos cru-
zamentos das diagonais sobre as secções áu-
reas horizontais.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Espinhal

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Sebastião 

(colateral, à epistola)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
O arco de volta perfeita estruturado por 

largas pilastras, nas quais se cavam nichos 
sobrepostos, numa composição em tudo idên-
tica ao da capela colateral do evangelho. 

Como numa sobreposição de ordens, no 
primeiro registo os nichos são organizados 
por colunas coríntias estriadas a dois ter-
ços, e o terço inferior decorado com relevos 
de pendurados com festões; os nichos do se-
gundo registo são organizados por pilastras 
também coríntias, almofadadas e de coradas 
com pendurados de festões intercalados com 
cartelas. Nos nichos concheados (os inferiores 
rebaixados, e os superiores em arco de volta 
perfeita) acolhem-se altos-relevos: em baixo e 
à esquerda uma imagem do Rei David, com a 
harpa, e à direita o profeta Isaías; em cima, já 
ladeando o arco, à esquerda está uma imagem 
de Santo António, e à direita, de Santa Clara.
Em baixo, no embasamento, salientam-se os 
pedestais em ressalto sob as colunas, almofa-
dados e decorados com cartelas elípticas com 
enrolamentos.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, com a arquivolta almofadada decorada 
com altos-relevos de querubins, o da chave 
destacando-se sobre uma mísula. Nas canto-
neiras estão dois tondos com laçarias, com um 
busto masculino [envergando um elmo] e ou-

tro feminino, à esquerda e direita, respetiva-
mente. Os pés-direitos são de pilastras, almo-
fadadas nos ângulos internos, e aí decoradas 
com florões e cartelas.

O entablamento acompanha em ressalto as 
pilastras, compondo-se de arquitrave de três 
bandas; friso almofadado decorado sobre o 
arco com uma cartela com enrolamentos con-
tendo uma inscrição, dois pares de querubins 
a cada lado, e um querubim sobre as pilastras 
dos flancos; uma moldura de óvalos sob a fia-
da de modilhões servindo de suporte à cornija 
de duas molduras.

No topo do entablamento está um frontão 
tríplice, numa conjugação de três edículas em 
composição retabular: um corpo central la-
deado por outros dois de menores dimensões; 
o primeiro é organizado por colunas aproxi-
madas de dórico, estriadas, com os dois ter-
ços superiores com caneluras mais largas; os 
corpos laterais partilham as colunas do cor-
po central mas possuindo nos extremos uma 
pilastra — aproximada de dórica, também — 
almofadada e decorada com pendurados de 
festões; cada um dos corpos é encimado por 
um pequeno frontão triangular (os laterais 
agudos), no do centro o tímpano tem uma 
auréola radiante em baixo-relevo com a sigla 
IHS gravada, e os laterais uma vieira. A cada 
lado da composição está uma voluta adossada, 
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assim prolongando a composição triangular. 
Ao centro de cada templete cava-se um nicho 
concheado e em arco de volta perfeita: no cen-
tral está um alto-relevo de Cristo Crucificado 
sobre um pequeno Gólgota, com a Virgem à 
esquerda e São João à direita.

DIMENSÕES  
A. 645 x L. 554 cm

MÓDULO
1.183

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 645 × L. 554 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.183. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização 
se terá fundamentado no traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

Com uma organização muito próxima do 
oposto arco colateral, e exibindo as mesmas 

(escassas) aproximações ao traçado, depreen-
demos uma parca aplicação das metodologias 
geométricas. Tanto horizontal como vertical-
mente podem ser vistos alguns dos elementos 
estruturais alinhando ou meramente apro-
ximando-se do traçado regulador, embora o 
mesmo não possa ser dito relativamente aos 
vários elementos figurativos.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Espinhal

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Sebastião,

Capela do Santíssimo Sacramento (colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
O retábulo organiza-se em dois registos, 

com três corpos no primeiro, e uma edícula 
única no segundo.

No primeiro registo estão pilastras apro-
ximadas de dóricas estruturando os espaços 
de representação: com os cestos dos capitéis 
decorados com folhas de acanto, são almofa-
dadas e decoradas de pendurados com festões, 
motivos fito e zoomórficos e cartelas.

A edícula central deste primeiro registo re-
cria um proscénio, com uma cortina penden-
te do entablamento aberta em duas abas, se-
guras por dois anjos pairando destacando-se 
frente às pilastras. Revelam estes o sacrário, 
concebido como um templete encimado por 
um lanternim de tambor. Pilastras aproxima-
das de coríntias marcam os ângulos da micro-
-arquitetura, suportando um entablamento 
com arquitrave, friso liso e cornija. Sobre a 
face frontal eleva-se um frontão semicircular, 
com o tímpano concheado e nele se relevan-
do uma imagem de deus Pai abençoando. Nos 
extremos, em alinhamento com as pilastras, 
estão dois acrotérios sob a forma de botões de 
acanto assentes sobre plintos. No extrador-
so do frontão nasce o enrolamento de uma 

voluta a cada lado, e, no topo, um crucifixo. 
Por trás do frontão ergue-se então o tambor 
do lanternim, com uma colunata sobrepuja-
da por arcos formando janelas, menos visível 
porque já oculto pela cortina. Na face frontal 
do sacrário rasga-se a porta em arco de volta 
perfeita, com dois querubins nas cantoneiras. 
Lateralmente ao sacrário, em alto-relevo, dois 
anjos agitam turíbulos.

Nos espaços de representação laterais do 
primeiro registo cavam-se nichos em arco de 
volta perfeita, à esquerda destacando-se um 
alto-relevo de São João Evangelista, à esquer-
da, e de São João Baptista, à direita. 

O entablamento entre registos compõe-se 
de arquitrave de duas bandas, friso almofada-
do decorado com querubins sobre as pilastras 
e sobre os corpos laterais, e cornija de duas 
molduras.

No segundo registo dois balaústres organi-
zam o registo que consiste num contiunuum 
espacial: com um alto-relevo descrevendo a 
Última Ceia, por trás do grupo há duas pilas-
tras que pertencem ao espaço no qual a cena 
decorre, mas que em alinhamento com as pi-
lastras centrais do registo inferior mantêm 
a estruturação em três corpos. Ao centro do 
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grupo vemos a figura de Cristo com a mão le-
vantada instituindo a eucaristia, com os doze 
apóstolos sentados seis a cada lado, e João 
deitado sobre o Seu peito, e a mesa escorçada 
para uma melhor perceção da narrativa.

No topo da estrutura o frontão é triplo, 
com um coroamento sobre cada um dos cor-
pos: ao centro está um frontão quebrado de 
influência flamenga, rollwerk, com uma carte-
la retangular ao centro à qual se adossam dois 
enrolamentos de volutas; os frontões laterais 
são semicirculares, concheados.

Sem qualquer decoração, da predela salien-
tam-se os pedestais almofadados das pilas-
tras, em ressalto, e uma mísula em forma de 
vaso do qual emanam, raiadas, volutas enro-
ladas lateralmente.
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DIMENSÕES  
A. 335 x L. 330 cm

MÓDULO
1.015

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 335 × L. 330 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.015. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização 
se terá fundamentado no traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

Depois de aplicado o traçado sobre a ima-
gem é possível verificar-se alguma preocupa-
ção com adequação dos principais elementos 
estruturais às suas principais linhas de força, 
embora sem a sua integral observância. Co-
meçamos por referir o entablamento superior, 
na sua localização conduzido pela projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais do 
retângulo superior (resultante da divisão do 
marco pela primeira cesura horizontal); ao 
centro da obra, o entablamento que opera a 
sobreposição dos registos, alinhando pela me-
diana horizontal do marco. Em baixo, a altura 
da base do retábulo foi determinada em fun-
ção da projeção horizontal de quatro cruza-
mentos de diagonais e oblíquas do traçado. 
Verticalmente, a edícula central do primeiro 
registo, e a área central da sala da Última Ceia 

(assim individualizada pelas pilastras e respe-
tivos cachorros que se estabelecem em conti-
nuidade com as pilastras do primeiro registo), 
encontrando-se alinhadas pelas duas cesuras 
verticais.

No registo superior, o grupo tem as cabe-
ças alinhadas pela cesura superior do marco; a 
mesa foi concebida de modo a alinhar a aresta 
frontal do tampo por um importante cruza-
mento do traçado, assim como a linha inferior 
da toalha; tendo ainda sido procurado ade-
quar-se a global organização das figuras em 
função das linhas do traçado. No registo infe-
rior existiu a preocupação de alinhar os cor-
pos laterais, e as respetivas figuras, por pro-
jeções verticais de importantes cruzamentos 
de diagonais do traçado; sendo mais evidente 
a adequação ao traçado na representação da 
edícula central, com a largura do sacrário a ser 
conduzida por vários pares de projeções ver-
ticais resultantes de cruzamentos de linhas 
de força; ou a localização do entablamento 
do primeiro registo do templo; da pequenina 
figura de Deus Pai, no tímpano do pequeno 
frontão concheado; do topo deste frontão e 
arranque do lanternim do segundo registo; 
ou a localização, e inclinação dos anjos que, 
frente às pilastras, seguram, abertas, as abas 
da cortina revelando o altíssimo.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Espinhal

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Sebastião,

Capela de Nossa Senhora da Conceição [ou de Nossa 
Senhora das Neves] (colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
O arco de volta perfeita estruturado por 

largas pilastras, nas quais se relevam nichos 
sobrepostos, numa composição idêntica à da 
capela colateral da epístola.

Como numa sobreposição de ordens, no 
primeiro registo os nichos são organizados 
por pilastras coríntias estriadas a dois ter-
ços, e o terço inferior decorado com relevos 
de pendurados com festões; os nichos do se-
gundo registo são organizados por pilastras 
também coríntias, almofadadas e de coradas 
com pendurados de festões intercalados com 
cartelas. Nos nichos concheados (os inferiores 
rebaixados, e os superiores em arco de volta 
perfeita) acolhem-se altos-relevos: ao lado di-
reito encontram-se as figuras dos pais da Vir-
gem, Santa Ana e São Joaquim, em cima e em 
baixo, respetivamente. Ao lado direito, pela 
mesma ordem, encontramos a representação 
de São Gabriel Arcanjo — figura transversal 
enquanto emissário divino sempre presente 
nos diferentes episódios da Anunciação nesta 
capela reunidos (a de Maria, a de Isabel, a de 
Santa Ana e São Joaquim, e no Sonho de José) 
— e em baixo São José, representado com o 
esquadro e a serra braçal de carpinteiro. Por 
baixo, no embasamento, salientam-se os pe-
destais em ressalto sob as colunas, almofada-

dos e decorados com cartelas elípticas e circu-
lares, ambas com enrolamentos.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, com a arquivolta almofadada decorada 
com altos-relevos de querubins, o da chave 
destacando-se sobre uma mísula. Nas can-
toneiras estão dois tondos com laçarias, com 
bustos de São Pedro e São Paulo, à esquerda 
e direita, respetivamente. Os pés-direitos são 
de pilastras, almofadadas nos ângulos inter-
nos, e aí decoradas com florões e cartelas.

O entablamento acompanha em ressalto 
as pilastras, compondo-se de arquitrave de 
três bandas; friso almofadado decorado ao 
centro com uma cartela com enrolamentos e 
laçarias, dois pares de querubins a cada lado, 
e um querubim sobre as pilastras dos flancos; 
uma moldura de óvalos sob a fiada de modi-
lhões servindo de suporte à cornija de duas 
molduras.

No topo do entablamento está um frontão 
tríplice, numa conjugação de três edículas em 
composição retabular: um corpo central la-
deado por outros dois de menores dimensões; 
o primeiro é estruturado por colunas aproxi-
madas de dórico, estriadas, com os dois ter-
ços superiores com caneluras mais largas; os 
corpos laterais partilham as colunas do cor-
po central mas possuindo nos extremos uma 
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pilastra — aproximada de dórica, também — 
almofadada e decorada com pendurados de 
festões; cada um dos corpos é encimado por 
um pequeno frontão semicircular conchea-
do; e quatro coruchéus sob a forma de urnas 
pejadas de frutos assentes sobre plintos nas 
prumadas das colunas e pilastras. A cada lado 
da composição está uma voluta adossada, em 
volta e contravolta, prolongando, assim, a 
composição triangular. Na edícula central um 
alto-relevo descreve o episódio da Visitação, 
com as figuras de Maria e Sua prima Isabel 
em primeiro plano, e mais recuada uma figu-
ra masculina, à esquerda e em baixo-relevo, 
com três janelas em arco ao fundo. Nas edícu-
las laterais cava-se um nicho concheado e em 
arco de volta perfeita com as figuras de duas 
camponesas, trajadas ao modo de campone-
sa tradicional da época, com um chapéu e um 
cesto merendeiro em vime.
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DIMENSÕES  
A. 645 x L. 550 cm

MÓDULO
1.172

MARCO UTILIZADO
Armadura II

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 645 × L. 550 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.172. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização 
se terá fundamentado no traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

ARCO TRIUNFAL 
DA VISITAÇÃO
Espinhal

ANÁLISE GEOMÉTRICA

Com uma organização muito próxima do 
oposto arco colateral, e exibindo as mesmas 
(escassas) aproximações ao traçado, depreen-
demos uma parca aplicação das metodologias 
geométricas. Tanto horizontal como vertical-
mente podem ser vistos alguns dos elementos 
estruturais alinhando ou meramente apro-
ximando-se do traçado regulador, embora o 
mesmo não possa ser dito relativamente aos 
vários elementos figurativos.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Espinhal

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Sebastião, 

Capela de Nossa Senhora da Conceição

 TIPOLOGIA  
Tríptico

Polícromo.
Retábulo de três corpos e dois registos, o 

corpo central recebendo maior destaque do 
que os corpos laterais. No primeiro registo a 
organização dos espaços é feito por pilastras 
coríntias almofadadas, decoradas com pendu-
rados de festões e cartelas; na organização do 
corpo central estão balaústres profusamente 
decorados com pendurados de folhagens, fes-
tões, e acantos. No segundo registo a orga-
nização dos espaços é feito por colunas apro-
ximadas de dórico com o fuste decorado com 
pendurados de festões e acantos; na organi-
zação do corpo central estão colunas dóricas, 
também, estriadas a dois terços (com os dois 
terços superiores com caneluras mais largas).

Os entablamentos — o que opera a seg-
mentação entre registos, e o que remata a 
estrutura retabular — produzem ressaltos so-
bre as pilastras e colunas assim como a toda a 
largura do corpo central e, com uma idêntica 
organização, compõem-se de arquitrave, friso 
decorado com um querubim ao centro de cada 
corpo e na prumada das pilastras e balaústres 
(no entablamento superior, nas prumadas das 
colunas que delimitam o corpo central substi-
tuídos por dois florões quadrifólios), e cornija 
de duas molduras.

O frontão é tríplice: coroando o corpo central 
está uma cartela retangular com enrolamen-

tos e volutas laterais, de gosto rollwerk; e sobre 
cada um dos corpos laterais está um frontão 
semicircular com o tímpano concheado.

Na edícula central do primeiro registo, 
ocupando toda a extensão do intercolúnio, 
está um embasamento servindo de elevação e 
suporte a duas pilastras aproximadas de dó-
rico, almofadadas, delimitando um nicho que 
se aí se aprofunda, no qual se descreve en-
tão, em baixo-relevo, um arco cego, abatido, 
concheado. Do embasamento sobressai uma 
mísula em forma de taça assente sobre um pé 
cilíndrico, com cinco querubins em alto-rele-
vo destacando-se em seu redor; a toda a volta 
destacam-se, abertas, folhas de acanto, alter-
nadamente em alto-relevo também, e uma 
moldura de óvalos no topo. Ao centro, assente 
sobre a mísula, estás uma imagem em vulto-
-perfeito de Nossa Senhora das Neves, com o 
Menino ao colo, ladeados pelos altos-relevos 
de quatro anjos em prece que se relevam das 
pilastras laterais.

Ainda no primeiro registo, na edícula es-
querda representa-se a Adoração dos Magos, 
com a Sagrada Parentela à esquerda e o grupo 
dos Magos à direita prestando a sua homena-
gem. Ao fundo, num mais baixo-relevo, es-
tão três arcos encimados por uma estrela, ao 
centro. Na edícula direita está representado o 
episódio da Natividade: Maria e José acompa-

RETÁBULO DE  
NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO
POPULARMENTE, DE NOSSA 
SENHORA DAS NEVES

Espinhal

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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nhados por dois anjos estão ajoelhados a cada 
lado do Menino deitado ao centro sobre uma 
cesta coberta por um lençol. Ao fundo, num 
mais baixo-relevo, descrevem-se três arcos, 
no do centro destacando-se os animais por 
detrás da figura do Menino. Por cima dos ar-
cos, pairando, dois anjos seguram um livro 
aberto ao centro.

No segundo registo, na edícula central está 
um alto-relevo representando o Coroamento 
da Virgem: Cristo à esquerda e Deus Pai à di-
reita, sentados em tronos, seguram ao centro 
a coroa sobre a cabeça da Virgem ajoelhada 
sobre uma almofada, de mãos postas.

Ainda no segundo registo, na edícula es-
querda representa-se em baixo-relevo o Sonho 
de São José: este está deitado para a direita, 
com a cabeça apoiada sobre uma almofada e a 
mão direita segurando um cajado; o anjo está 

de pé, à esquerda, no seu gesto indicando o 
seu colóquio; ao fundo descrevem-se algumas 
árvores num mais baixo-relevo. Na edícula 
direita narra-se o episódio da Fuga para o Egi-
to: o grupo dirige-se para a direita, São José 
à frente puxando o burro montado por Maria 
segurando o Menino ao colo. Ao fundo des-
crevem-se várias árvores em mais baixo-rele-
vo, com um anjo pairando por cima, ao cen-
tro, indicando o caminho.

Embora parcialmente coberta por um al-
tar em madeira, pudemos observar na predela 
o ressalto dos pedestais sob as colunas e os 
balaústres, almofadados e decorados, os late-
rais, com um pendurado com um querubim e 
um festão. Sob o corpo central destaca-se o 
alto-relevo de um querubim, e dos laterais os 
baixos-relevos de cartelas retangulares com 
enrolamentos.

BIBLIOGRAFIA
CORREIA, Vergílio; e GONÇALVES, António Nogueira, 1952

CARVALHO, Manuel, 1996
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005
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DIMENSÕES  
A. 330 x L. 320 cm

MÓDULO
1.031

MARCO UTILIZADO
Armadura III

Considerando as medidas A. 330 × L. 320 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.031. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Quadrado, com m = 1.

Seguidos os passos e critérios referidos na 
metodologia, e analisando o conjunto de ele-
mentos estruturais e compositivos presentes 
na obra, verificámos que a sua organização 
se terá fundamentado no traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

Depois de aplicado o traçado sobre a ima-
gem é possível verificar-se a adequação dos 
principais elementos estruturais em função 
daquele, embora sem a sua integral observân-
cia. Começamos por referir o entablamento 
superior, na sua localização orientado pela 
localização da primeira cesura horizontal do 
traçado (a verde na imagem); o entablamen-
to que opera a sobreposição dos registos, ali-
nhado pela mediana horizontal do marco; ou 
a altura da base do retábulo, neste caso tendo 
sido seguida uma projeção horizontal de um 
cruzamento de oblíquas; assim como o cor-
po central bem delimitado pelas duas cesuras 
verticais mais próximas do eixo vertical da 
composição (a rosa na imagem).

Relativamente às várias personagens dos 
episódios figurativos, as composições terão 
procurado seguir o traçado geométrico regu-

lador enquanto auxiliar da composição. Na 
edícula do Coroamento da Virgem, a coroa 
encontra-se localizada sobre um importante 
cruzamento de diagonais do retângulo, po-
dendo ainda ser vistas outras aproximações ao 
traçado nas posturas e gestos figuras de Cristo 
e de Deus Pai. Na edícula do Sonho de José, a 
figura do anjo, inclinada para diante e de bra-
ço erguido para o alto, aproxima-se do traçado 
geométrico; assim como a figura de José, dei-
tado no chão com o bordão erguido na mão, 
seguindo a inclinação daquela diagonal. Na 
edícula da Fuga para o Egito também é possí-
vel verificar-se uma série de aproximações das 
figuras ao traçado: a inclinação para diante da 
figura de José; a do Menino ao colo da mãe; 
a inclinação do tronco da Virgem e as patas 
dianteiras do jumento; ou a localização da ga-
rupa do animal. Na edícula da Adoração dos 
Magos, referimos o alinhamento e a inclinação 
para diante de ambas as figuras dos pais; ou o 
alinhamento das cabeças dos três reis sobre a 
mesma oblíqua; ou a figura de Baltasar, de pé, 
aguardando a sua vez de prestar homenagem 
ao Salvador, pela mesma oblíqua que serve a 
inclinação da figura de Gaspar ajoelhado, cuja 
cabeça baixa se encontra sobre uma outra 
oblíqua que a orienta em direção ao menino 
e aos pais. Na edícula da Natividade podemos 
referir as figuras dos pais e dos anjos alinhan-
do por algumas das oblíquas do traçado.

DIAGRAMA

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Espinhal

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Sebastião,

Capela (lateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita organizado como 

numa sobreposição de ordens: ladeando os 
pés direitos, assentes em pedestais almofa-
dados e sem decoração, estão pilastras apro-
ximadas de dóricas, almofadadas e decoradas 
com pendurados de festões intercalados com 
cartelas; ladeando o arco, assentes sobre mí-
sulas salientes, encontram-se colunas apro-
ximadas de dóricas, também, decoradas com 
pendurados e folhagens.

No topo, o entablamento compõe-se de fri-
so decorado com três querubins, e enrolamen-
tos fito e zoomórficos, com ressaltos acompa-
nhando os balaústres.

A arquivolta do arco está decorada com 
querubins em alto-relevo em cada aduela, e 
com caixotões com florões no intradorso. Os 
pés direitos são de colunas aproximadas de 
jónico, estriadas a dois terços (o terço inferior 
com caneluras mais estreitas).

Nas cantoneiras estão baixos-relevos pre-
figurando a Anunciação, com a Virgem Maria 
à esquerda, ajoelhada, com o livro das pro-
fecias na mão esquerda, e a direita aberta e 
levantada em gesto de anuição; à direita está 
o Arcanjo Gabriel, com o cetro e a filactéria 
na mão esquerda, e a mão direita apontando 
o céu.

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA  
LATERAL 
À EPÍSTOLA
Espinhal

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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DIMENSÕES  
A. 465 x L. 375 cm

MÓDULO
1.24

MARCO UTILIZADO
Armadura I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 465 × L. 375 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.24. Por aproximação, por 
excesso, podemos considerar tratar-se de um 
Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Exibindo uma organização compositiva se-
melhante ao arco que lhe fica fronteiro, depois 
de aplicados todos os métodos referidos na 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

metodologia, não obtivemos dados conclusi-
vos que permitissem justificar a sua utilização 
como traçado auxiliar prévio da composição. 
Ainda assim, e apenas por comparação, apre-
sentamos o traçado decorrente da secção áu-
rea dos lados do marco, deixando bem patente 
os afastamentos de cada uma das organizações 
compositivas a estes traçados geométricos.

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA  
LATERAL 
À EPÍSTOLA
Espinhal
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Espinhal

LOCAL 
Igreja Paroquial de São Sebastião,

Capela (lateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita organizado como 

numa sobreposição de ordens. Nos flancos, 
estruturando o arco, encontram-se pilastras 
almofadadas encimadas por uma mísula da 
qual se salienta o alto-relevo de um querubim. 
As pilastras são decoradas com pendurados de 
festões, vasos, enrolamentos de folhagens va-
riadas, laçarias e cartelas.

Os pés direitos do arco assentam em pedes-
tais almofadados e decorados com pendura-
dos de querubins com enrolamentos fitomór-
ficos. Largas e salientes impostas suportam o 
arranque do arco, ao modo de entablamento 
compondo-se de arquitrave de várias bandas 
e molduras, friso almofadado com altos-re-
levos de querubins, e uma moldura de den-
tículos sob a sobressaliente cornija de várias 
molduras. Já ladeando o arco, estão balaústres 
com capitéis coríntios, decorados com folhas 
de acanto e pendurados com querubins e fes-
tões relevando-se dos plintos almofadados.

No topo, o entablamento acompanha em 
ressalto os elementos de suporte, compondo-
-se de arquitrave de duas bandas alternadas 
com duas molduras, friso almofadados e sem 
decoração, e uma moldura de dentículos sob a 
cornija.

A arquivolta do arco está decorada com al-
tos-relevos de querubins em cada aduela, o 
da chave destacando-se de uma mísula. No 
intradorso estão altos-relevos de caixotões e 
artesoados. Os pés direitos são de colunas co-
ríntias com êntase, estriadas nos dois terços 
superiores e o terço inferior com relevos geo-
métricos produzidos pela interseção de círcu-
los e losangos.

Nas cantoneiras estão altos-relevos de an-
jos recostados sobre o arco, com os membros 
metamorfoseando-se em enrolamentos estili-
zados.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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DIMENSÕES  
A. 540 x L. 440 cm

MÓDULO
1.2045

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

DIAGRAMA

Considerando as medidas A. 540 × L. 440 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.2045. Por aproximação, 
por excesso, podemos considerar tratar-se de 
um Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Exibindo uma organização compositiva se-
melhante ao arco que lhe fica fronteiro, depois 
de aplicados todos os métodos referidos na 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

metodologia, não obtivemos dados conclusi-
vos que permitissem justificar a sua utilização 
como traçado auxiliar prévio da composição. 
Ainda assim, e apenas por comparação, apre-
sentamos o traçado decorrente da secção áu-
rea dos lados do marco, deixando bem patente 
os afastamentos de cada uma das organizações 
compositivas a estes traçados geométricos.

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA  
LATERAL 
AO EVANGELHO
Espinhal
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Polícromo.
O retábulo está organizado em três corpos, 

com dois registos os corpos laterais e o corpo 
central num registo único de altura maior que 
os corpos laterais. Ocupando toda a parede 
fronteira da capela-mor em largura e altura, 
o retábulo é coroado por um frontão semicir-
cular acompanhando a curvatura da abóbada.

Pilastras coríntias almofadadas e decoradas 
estabelecem a trama que organiza a disposi-
ção dos espaços de representação, com o cor-
po central rompendo essa estruturação. As pi- 
lastras são decoradas com pendurados de que- 
rubins e festões, intercalando armaduras, car-
telas, escudos, medalhões e pares de chaves.

Os entablamentos [na segmentação en-
tre registos e no remate superior dos corpos 
laterais] exibem uma mesma composição, o 
primeiro diferindo apenas nas mísulas que 
se salientam sobre as pilastras. Compõem-
se ambos de arquitrave de duas bandas (com 
uma fina moldura de rosário separando-as), 
friso decorado com enrolamentos fitomór-
ficos, e cornija de várias molduras (diferen-
ciando-se o central pela existência de uma 
moldura de óvalos sob a cornija). Rematando 
superiormente toda a máquina retabular, a 
cornija do entablamento superior prolonga-se 
e acompanha a curvatura do arco do grande 
nicho central, mais elevado que os corpos la-

terais. Ambos os corpos laterais são encima-
dos por uma decoração em alto-relevo, numa 
série de enrolamento fitomórficos interligan-
do cinco acrotérios em forma de vaso assente 
sobre um plinto.

Ao centro do frontão semicircular rasga-se 
uma edícula retangular assente sobre dois pe-
destais que acompanham a curvatura do nicho 
central. Desprovida de pilastras ou colunas, 
recebe lateralmente uma decoração de pen-
durados de festões e cartelas, e uma moldura 
com um enrolamento em baixo, diretamente 
acima dos pedestais. No topo possui uma cor-
nija com uma moldura de rosário. Coroando a 
edícula está um medalhão inscrevendo uma 
figura de Deus Pai abençoando. Lateralmente 
a este desdobra-se um enrolamento fitomór-
fico interligando quatro vasos assentes sobre 
plintos, igualmente espaçados, ocupando a 
largura total da cornija. Os campos laterais à 
edícula recebem um baixo-relevo com um en-
rolamento fitomórfico.

O ciclo iconográfico do retábulo inclui, no 
primeiro registo, dois episódios relativos à 
vida do orago — A missa de São Martinho, e o 
episódio da Oferta da Capa ao Pobre, à esquer-
da e direita, respetivamente. No segundo re-
gisto descrevem-se os episódios da Aparição 
de Cristo a Maria, e a Ressurreição de Cristo, 
também pela mesma ordem. Na edícula ao 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Pombal

LOCAL 
Igreja de São Martinho,

capela-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO  
DE SÃO MARTINHO
Pombal

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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alto releva-se a Lamentação, com a Virgem 
sentada frente à cruz, sustendo no colo o cor-
po de Seu filho morto; à esquerda, São João 
ampara a cabeça de Cristo pelas costas e, si-
multaneamente estende a mão consolando a 
Virgem; à direita está Maria Madalena ajoe-
lhada e comportando o vaso dos santos óleos. 
O grande nicho central é hoje ocupado por um 
trono com cinco degraus.

Ambos os episódios retratados à esquerda 
são descritos em ambientes urbanos e enqua-
drados por estruturas arquitetónicas de al-
guma ambiguidade — embora aparentando 
tratarem-se de interiores, ambos descrevam 
exteriores de edifícios: Maria está ajoelhada 
frente a um atril, e São Martinho, acompa-
nhado por dois acólitos, celebra uma missa 

frente a um altar. Nos dois casos, um gran-
de arco de volta perfeita é ladeado por outros 
edifícios também com arcos, frontões e cú-
pulas de tambor com lanternins; ambos são 
perspetivados mas denunciando um desco-
nhecimento da representação perspética.

Na predela relevam-se os pedestais sob as 
pilastras, almofadados e decorados com pen-
durados de festões e motivos da paixão e da 
eucaristia: a cruz, cordas, uma escada, uma 
coluna, um prato com um jarro e um pano e 
uma mão. Sob os corpos laterais destacam-se 
os bustos de seis apóstolos: à esquerda está 
São Pedro ladeado por Santo André, e São 
Tiago Maior; à direita está Cristo ladeado por 
São Tiago e Menor São João.

BIBLIOGRAFIA
SEQUEIRA, Gustavo de Matos, 1955
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005
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RETÁBULO  
DE SÃO MARTINHO
Pombal

DIMENSÕES  
A. 680 x L. 525 cm

MÓDULO
1.304

MARCO UTILIZADO
Armadura III

Considerando as medidas A. 680 × L. 525 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.304. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto II, com m = 1.309.

Depois de aplicados e comparados todos os 
processos de divisão interna seguindo a me-
todologia enunciada, consideramos que terá 
sido empregue como auxiliar prévio de com-
posição o traçado geométrico decorrente da 
divisão sucessiva do marco a partir das suas 
diagonais.

Resultando de uma remontagem de um re-
tábulo originalmente executado para a igreja 
de Nossa Senhora do Castelo, nesta mesma ci-
dade, na presente obra limitámo-nos a tentar 
verificar se poderiam ter sido seguidos idênti-
cos pressupostos de organização compositiva 
em observância de um traçado geométrico re-
gulador. De facto, ainda que diferindo muito 
da sua possível organização original, pode-
mos verificar a adequação do atual corpo cen-
tral ao traçado regulador; o alinhamento dos 
corpos laterais; da edícula da Lamentação; as 
segmentações entre a predela e o primeiro re-
gisto; entre este e o segundo; e o remate deste 
último, todos concordando com as projeções 
verticais e horizontais dos mais importantes 
cruzamentos de diagonais do traçado.

Em nenhum dos três episódios narrativos 
em que se recorreu à representação de fundos 

arquitetónicos existe um coerente e eficaz sis-
tema perspetivo de representação.

Em nosso entender, na presente organi-
zação existe um inequívoco afastamento das 
mais habituais tipologias retabulares renasci-
mentais, sobretudo pela inusitada dimensão 
do corpo central, em dissonância e sem inte-
gração com os corpos laterais. Pelo que nos foi 
dado a observar, mesmo que o corpo central 
pudesse ser uno ao longo de ambos os regis-
tos, as mesmas pilastras que servem à organi-
zação dos corpos laterais serviriam, também, 
a organização daquele — podendo estas pos-
suir, ou não, colunas ou balaústres adossados.

Por outro lado, ainda que em território 
nacional existam [apenas] outros dois exem-
plares de trípticos de dois registos aos quais 
se sobrepõem uma edícula como coroamento 
da estrutura — o caso singular do retábulo da 
Pena; e o retábulo da Lamentação, na igreja 
de São Francisco, em Portalegre (edícula que 
simultaneamente serve o propósito de incluir 
o único janelão daquela capela) — em nosso 
entender, a edícula da Lamentação, hoje no 
coroamento da estrutura, deveria ocupar a 
mesma posição central mas no segundo re-
gisto; considerando igualmente injustificada 
a ausência de pilastras, colunas ou balaústres 
na organização do respetivo emolduramento.

DIAGRAMA

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Sem vestígios de policromia.
O retábulo organiza-se em três corpos num 

registo único, sendo o corpo central de maior 
dimensão que os laterais. O retábulo é estru-
turado por pilastras coríntias e entablamento; 
e coroado por um frontão tríplice.

As pilastras coríntias são almofadadas e 
decoradas: as laterais, com pendurados de 
festões intercalando cartelas e medalhões; as 
centrais, com pendurados de motivos da pai-
xão — coroas de espinhos, cravos, a cruz com 
o manto de luto, martelos, colunas e chicotes, 
escadas e alicates.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de duas bandas e moldura; friso com projetu-
ras sobre as pilastras, almofadado e decora-
do; e cornija de duas molduras. Sobre o corpo 
central, o friso é decorado com enrolamen-
tos zoomórficos serpentiformes adossados a 
cada lado de uma cartela com uma cruz em 
alto-relevo; sobre os corpos laterais, com um 
alto-relevo de um querubim, de rosto terçado 
e voltado ao centro; nas projeturas, com cabe-
ças masculinas (sobre as pilastras laterais) e 
femininas (sobre as pilastras centrais).

Cada corpo é coroado por um frontão, o 
conjunto estruturado numa composição trí-
plice de sucessivas volutas adossadas e em 
quartela. Sobre o corpo central o frontão é de 
maior dimensão, destacando-se ao centro um 

alto-relevo de Deus Pai abençoando, enquan-
to os frontões laterais são apenas concheados.

Ao centro do corpo central destaca-se vo-
lumetricamente o sacrário (hoje muito muti-
lado), avançando proeminente para além da 
restante estrutura retabular. Concebido como 
um pequeno templo de planimetria hexagonal 
[destacando-se apenas na sua metade frontal], 
encimado por um lanternim de dois tambo-
res. O primeiro piso do templete é estruturado 
por pilastras coríntias nos ângulos, rasgando-
se uma porta em arco de volta perfeita na face 
frontal, com dois querubins nas cantoneiras. 
Nas faces laterais, avançando para além dos 
nichos de volta perfeita, estão altos-relevos 
de dois anjos [hoje muito mutilados]. Após um 
entablamento [aparentemente] regular, sobre 
cada uma das três faces ergue-se um pequeno 
frontão: sob a forma de um nicho conchea-
do em arco de volta perfeita, central, e duas 
cartelas elípticas, lateralmente. Restam ainda 
duas urnas clássicas transbordantes de frutos, 
como acrotérios sobre os quatro ângulos. Do 
lanternim pouco se pode reconstituir, sendo 
possível identificar-se arcobotantes sobre a 
forma de volutas que partiriam dos acrotérios 
em direção ao primeiro tambor. O último lan-
ternim era coroado por uma cúpula semiesfé-
rica gomada, percebendo-se ainda a existên-
cia de janelas em arco de volta perfeita que 

REGIÃO  
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LOCALIDADE 
Redinha (Pombal)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição,

capela-mor

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico
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se rasgariam a toda a volta. Em todo o campo 
entre o sacrário e as pilastras que organizam o 
corpo central, um leve stiacciato descreve um 
espaço arquitetónico perspetivado, com dois 
grandes arcos de volta perfeita terminando 
à altura do primeiro lanternim. Sobre estes, 
inscrevem-se duas janelas também em arcos 
de volta perfeita, ladeando o último tambor 
do lanternim, e num módulo que muito se 
aproxima ao deste.

Os corpos laterais são subdivididos verti-
calmente por um entablamento irregular: em 
baixo abrem-se nichos de volta perfeita, con-
cheados, com arquivolta e pés-direitos ape-
nas almofadados; com dois escudos de campo 

convexo nas cantoneiras. Por cima do enta-
blamento estão dois anjos músicos entoando 
guitarras.

Na predela destacam-se os pedestais das 
pilastras em suaves ressaltos. São almofada-
dos e decorados com pendurados de querubins 
com festões (sob as pilastras laterais) e pendu-
rados de folhagens e laçarias (sob as pilastras 
do corpo central). Sob o corpo central, desta-
ca-se um largo balaústre com diversos enro-
lamentos de volutas e decorações de acanto, 
funcionando como suporte do sacrário. Sob os 
corpos laterais estão duas cartelas cujo moti-
vo central é hoje, também, indiscernível.
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DIMENSÕES  
A. 350 x L. 290 cm

MÓDULO
1.206

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

Considerando as medidas A. 350 × L. 290 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.206. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Depois de aplicados e comparados todos os 
processos de divisão interna seguindo a me-
todologia enunciada, consideramos que terá 
sido empregue como auxiliar prévio de com-
posição o traçado geométrico decorrente da 
secção áurea dos lados do marco.

Começamos por referir a largura do sacrá-
rio — e, na sua continuidade, a largura do ócu-
lo com a figura de Deus Pai, no coroamento da 
obra — alinhando com exatidão pelas secções 
áureas verticais do traçado. Concordando com 
ambas as secções áureas horizontais vemos, 
em cima, o alinhamento dos astrágalos dos 
capitéis; e no mesmo alinhamento, o arran-
que da cúpula que remata o topo do sacrário; 
e em baixo, a altura do primeiro registo deste 
último; e neste alinhamento, o arranque dos 
arcos dos nichos dos corpos laterais.

O topo da cornija encontra-se alinhado pela 
projeção horizontal do cruzamento das diago-
nais do retângulo superior, resultante da divi-
são do marco pela sua secção áurea superior; 
assim como a seguinte articulação entre esta 

e o friso, alinhando pela projeção horizontal 
resultante do cruzamento das anteriores dia-
gonais com ambas as secções áureas verticais; 
e, por fim, a arquitrave, concordando com o 
cruzamento das diagonais do retângulo su-
perior resultante da divisão do marco pela 
secção áurea inferior. Ao centro da obra, nos 
corpos laterais, o entablamento entre registos 
concorda com a mediana horizontal do marco; 
e em baixo, a altura da base do retábulo segue 
o alinhamento da projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do retângulo inferior 
com ambas as secções áureas verticais. 

As projeções verticais dos cruzamentos das 
diagonais dos retângulos resultantes, a cada 
lado, da divisão vertical do marco pela sua sec-
ção áurea maior, fornecem a prumada das pi-
lastras que promove a organização vertical do 
retábulo em três corpos. A estes, serve de eixo 
central, a projeção vertical do cruzamento das 
diagonais dos retângulos laterais resultantes, 
a cada lado, da divisão vertical do marco por 
ambas as secções áureas. Por fim, referimos 
a largura da porta do sacrário — e na sua ex-
tensão, a face frontal do primeiro lanternim, e 
a largura total do segundo — em alinhamen-
to com as projeções verticais de outro par de 
cruzamentos de linhas de força do traçado.
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Sem vestígios de policromia.
O arco é estruturado por pilastras aproxi-

madas de coríntio, almofadadas, e com mo-
tivos decorativos em baixo-relevo de pen-
durados com querubins, festões, medalhões, 
cartelas e enrolamentos fito e zoomórficos, 
assentes sobre as bases (sem pedestais).

O entablamento é constituído por arquitra-
ve simples, friso liso, e cornija de várias mol-
duras — a inferior de óvalos.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Redinha (Pombal)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

capela (lateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

ARCO DA 
CAPELA LATERAL 
À EPÍSTOLA
Redinha

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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O arco é de volta perfeita, com pés-direitos 
almofadados e sem decoração, sustendo a ar-
quivolta, almofadada também, mas com uma 
teoria de seis querubins. Nas cantoneiras rele-
vam-se dois querubins tetrápteros.
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DIMENSÕES  
A. 480 x L. 435 cm

MÓDULO
1.103

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 480 × L. 435 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.103. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Quadrado, com m = 1.

Embora sem um conjunto eficaz de ele-
mentos que possa mais firmemente corrobo-
rar a nossa análise, depois de aplicados e com-
parados todos os processos de divisão interna 
seguindo a metodologia enunciada, conside-
ramos que terá sido empregue como auxiliar 
prévio de composição o traçado geométrico 
decorrente da secção áurea dos lados do marco.

Sem que se tenha feito uso das importan-
tes linhas resultantes das secções áureas dos 
lados do retângulo, ou que o arranque do arco 
encontre qualquer linha do traçado regulador, 
foi, no entanto, com a aplicação deste traçado 
que encontrámos justificação para o delinea-
mento interior do emolduramento — conside-
rando o vão entre as pilastras, e a altura da 
base da obra ao arranque do entablamento. 
Mais interiormente, também o vão do arco 
encontra justificação no traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Abiúl (Pombal)

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves,

Capela do Santíssimo Sacramento 
(colateral, à espístola)

TIPOLOGIA  
Tríptico eucarístico

Polícromo.
Retábulo de três corpos e dois registos, 

assenta sobre uma base e é desprovido de 
frontão. Os espaços de representação orga-
nizam-se verticalmente por pilastras, no pri-
meiro registo, e por balaústres, no segundo. 
Horizontalmente, uma cornija opera a separa-
ção entre a base e o primeiro registo; entre o 
segundo e o terceiro, um entablamento com-
posto de uma fina arquitrave, friso e cornija; 
e, por fim, sobre o segundo registo, um en-
tablamento irregular, composto de arquitrave 
simples, friso sem decoração, e cornija de duas 
molduras. Esta última acompanha e estabele-
ce-se como prolongamento do entablamen-
to da própria capela, na qual, o tímpano tem 
duas molduras semicirculares acompanhando 
a curvatura da abóbada, decoradas de óvalos 
e folhagens em semicírculo.

O corpo central, ligeiramente projetante, 
é integralmente constituído pelo sacrário, 
no primeiro registo restringindo-se à porta 
simulando um arco de volta perfeita, flan-
queada por duas pilastras capitelizadas, com 
dois querubins nas cantoneiras. No segundo 
registo, o sacrário organiza-se como o segun-
do piso de uma micro-arquitetura, de secção 
quadrangular, assente numa base despro-
porcionalmente elevada; nos ângulos estão 
duas pilastras capitelizadas. Ao centro, numa 

acanhada interpretação do motivo serliano, 
rasgam-se três janelas em arco de volta per-
feita, a central de maior dimensão. Já á altura 
dos capitéis, e flanqueando a janela central, 
abrem-se dois óculos. Acima do entablamen-
to, comum a toda a estrutura retabular, e 
elevando-se já à altura do tímpano, está um 
lanternim de tambor, com janelas elípticas 
cegas a toda a volta, encimado por uma cú-
pula nervada. Rematando a cúpula está um 
pequeno pedestal servindo de suporte a uma 
cruz. Ladeando a cúpula estão dois querubins 
relevados na diagonal.

No primeiro registo dá-se uma singu-
lar divisão do espaço de representação por 
meio de pequenas pilastras. Nos flancos, 
sob arcos cegos de pleno centro, estão as 
imagens em alto-relevo de São Pedro (iden-
tificado pelas chaves) e, talvez, São Paulo 
(desprovido que é de atributos), respetiva-
mente à esquerda e à direita, ambos seguran-
do um livro aberto nas mãos. Nos espaços de 
representação mais próximos do sacrário es-
tão dois anjos apresentando o Altíssimo.

No segundo registo, nos intercolúnios ge-
rados pelos balaústres, em espaços simulan-
do arcos de volta perfeita e de lóculo pouco 
profundo, à esquerda está uma imagem da 
Virgem com o Menino; e à direita, uma figu-
ra masculina envergando uma túnica e um 
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manto (os pés estão a descoberto, e o manto, 
enrolado em torno da cintura, faz apenas uma 
volta sobre o ombro direito), na mão esquerda 
segurando um livro.

Na predela, diretamente sobre as pilastras 
que individualizam o corpo central, estão 
duas volutas organizando uma pequena mí-
sula triangular invertida, de cuja base bro-
tam, por entre uma folhagem, duas figuras 

femininas de cabeças aladas. Sob os corpos 
laterais estão duas cartelas retangulares com 
vários recortes, com o relevo do manto da res-
surreição aberto e pendurado.

DIMENSÕES  
A. 290 x L. 200 cm

MÓDULO
1.45

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 290 × L. 200 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.45. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto VIII, com m = 1.447.

Depois de aplicados todos os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, consideramos que terá sido empregue 
como auxiliar prévio de composição o traçado 
geométrico decorrente da divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

Ainda que patenteando uma composição 
um pouco débil e denunciando mãos muito 
secundárias, na sua organização, podem ser 
vistos vários dos elementos estruturais apro-
ximando-se do traçado regulador, nomeada-
mente a delimitação do registo central, em 
alinhamento pelas projeções horizontais dos 
cruzamentos das diagonais do marco com as 
diagonais dos retângulos superior e inferior 
(resultantes da divisão do marco pela media-
na horizontal); o corpo do sacrário, adequan-
do-se às projeções verticais dos cruzamentos 

das diagonais de ambos os retângulos supe-
rior e inferior (resultantes da divisão do marco 
pela mediana horizontal), com as diagonais 
de ambos os retângulos verticais (resultantes 
da divisão do marco pelo eixo vertical); ou no 
topo, a altura do tambor da cúpula que coroa 
o sacrário, ajustando-se a um cruzamento de 
importantes linhas de força do traçado.

No conjunto das representações figurativas 
pode, igualmente, ser referido um interes-
sante conjunto de concordâncias: no regis-
to inferior, as figuras de São Pedro e de São 
Paulo são orientadas pelos mesmos pares de 
diagonais do traçado, assim como as duas fi-
guras dos anjos que apresentam o altíssimo; 
as duas figuras do registo central, nos corpos 
laterais, encontram-se alinhadas pelo mesmo 
par de projeções verticais, assim como a figu-
ra do Menino ao colo da Virgem Maria; já no 
topo, também as duas figuras dos querubins 
ladeando a cúpula do sacrário, adequam-se à 
inclinação do mesmo par de diagonais.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Abiúl (Pombal)

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Neves

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo
O retábulo organiza-se numa edícula úni-

ca, composto por duas pilastras encimadas 
por entablamento; é coroado por um frontão 
quebrado.

As pilastras são coríntias, almofadadas e 
decoradas com pendurados de festões, carte-
las e mascarões.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de duas bandas, friso decorado e cornija de vá-
rias molduras. Como suporte à cornija, do fri-
so salientam-se duas projeturas almofadadas 
sobre as pilastras, e um cachorrão ao centro. 
Decoram o friso várias cabeças em baixo-re-
levo: três masculinas, nas projeturas e sobre 
o cachorrão; e duas femininas, diretamente 
sobre o friso, a meia distância entre aque-
les. Pares de volutas em enrolamentos deco-
ram o friso, envolvendo as cabeças que aí se  
relevam.

O frontão é quebrado, formado por um arco 
de volta perfeita ao qual se adossam duas vo-
lutas. O arco é ornado com enrolamentos em 
alto-relevo, almofadado e decorado com uma 
sequência de elipses. Ao centro está um alto- 

-relevo com a figura de Deus Pai abençoando. 
Nos extremos do entablamento, na prumada 
das pilastras, estão dois pináculos piramidais.

No intercolúnio rasga-se um arco policên-
trico (ou de asa de padeiro), com a arquivolta 
e os pés-direitos decorados com uma moldu-
ra em rosário. Encontra-se o arco emoldurado 
por um listel, e este por um outro, de secção 
mais larga, decorado com uma fiada de florões 
e um querubim feminino tetráptero no lintel. 
Com um lóculo muito pouco profundo, a ima-
gem de vulto-perfeito da Virgem com o Meni-
no é suportada por uma mísula circular apoia-
da sobre um querubim. Ladeando o nicho, 
sobrepondo-se às várias molduras, estão dois 
anjos em alto-relevo, segurando atributos da 
Virgem: o anjo da esquerda segura uma rosa 
e tem a tiracolo um rosário; o anjo da direita 
segura uma folha de palma e um rosário

Sem predela, o retábulo assenta sobre uma 
base, nela se destacando, em ressalto, os pe-
destais sob as pilastras — trapezoidais, com a 
face inferior menor, são estes almofadados e 
decorados com mascarões leoninos. 
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DIMENSÕES  
A. 265 x L. 200 cm

MÓDULO
1.325

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 265 × L. 200 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.325. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Sesquitércio (ou Diatessarão), 
com m = 4/3 = 1.333.

Depois de aplicados todos os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, consideramos que terá sido empregue 
como auxiliar prévio de composição o traçado 
geométrico decorrente da divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

De todos os pontos de vista — plástico, 
compositivo, e geométrico — é uma obra mais 
interessante do que a outra, do Sacramento, 
nesta mesma igreja, mesmo que assistindo-se 
a uma série de assimetrias relativamente ao 
eixo vertical da composição.

Tornam-se evidentes, depois desta análise, 
uma série de adequações dos vários elemen-
tos às principais linhas de força do traçado 
geométrico. De modo a simplificar a imagem, 
exibimos apenas as principais diagonais do 
traçado e as poucas linhas decorrentes do 
seu desenvolvimento. Começamos por referir 
alguns dos elementos do entablamento — a 
localização da arquitrave e o delineamento 

superior e inferior da cornija — adequando-
se a um conjunto de projeções horizontais 
resultantes de alguns cruzamentos das mais 
importantes diagonais do traçado; a transição 
entre a base do retábulo e o espaço edicular de 
representação; o espaço edicular, no vão gera-
do entre as pilastras dos flancos; e por fim, no 
frontão, os diferentes momentos de articula-
ção entre os seus vários elementos.

Relativamente às personagens represen-
tadas, começamos por referir a localização 
da cabeça da Senhora do Rosário sobre o cen-
tro geométrico da composição; assim como 
a composição dessa figura adequando-se à 
triangulação das diagonais cruzadas do mar-
co, sob aquele ponto; ou ainda, uma série de 
outras pequenas concordâncias que, alicer-
çadas no traçado, terão auxiliado o artista na 
sua composição. No topo da estrutura, a figu-
ra de Deus Pai segue uma idêntica triangula-
ção (embora suportada por um outro par de 
diagonais), em cujo prolongamento, no espa-
ço edicular, encontramos as figuras dos anjos 
acolitando a Virgem e o Menino, elas mesmas 
concebidas a partir de simétricos pares de 
diagonais do traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Leiria

LOCAL 
Igreja do Convento de São Francisco 

(lateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Com vestígios de policromia.
Arco triunfal emoldurado por pilastras co-

ríntias e entablamento.
As pilastras são estriadas e assentam sobre 

pedestais.
O entablamento compõe-se de arquitrave 

de duas bandas, friso com tríglifos, e cornija 
de várias molduras. Ao centro, destaca-se em 
alto-relevo o brasão do fundador.

No topo, por cima do entablamento, desta-
ca-se uma vigorosa mísula estriada, servindo 
de suporte à tribuna. Lateralmente estão duas 
volutas horizontais, unindo-a aos dois coru-
chéus nas prumadas das pilastras.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, assente sobre impostas e com pés-
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-direitos de pilastras almofadadas também 
assentes sobre pedestais. A arquivolta é al-
mofadada e sem decoração. Nas cantoneiras 
estão dois tondos, com bustos masculinos: à 
esquerda em idade jovem, e à direita em idade 
madura. Ambos se apresentam com o tronco 
em posição frontal, mas com os rostos terça-
dos afrontados. O jovem tem a cabeça cingida 
com uma coroa de louros enquanto o homem, 
barbado, tem um turbante com um nó fron-
tal. As vestes são idênticas, com um colarinho 
alto e apertado no pescoço e as mangas amea-
das, o homem com um pano cruzando o tron-
co, atado com um nó sobre o ombro esquerdo.
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DIMENSÕES  
A. 920 x L. 535 cm

MÓDULO
1.719

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

Considerando as medidas A. 920 × L. 535 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.719. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo Raiz de Três (√3), com m = √3 = 1.732.

Depois de aplicados e comparados todos os 
processos de divisão interna seguindo a meto-
dologia enunciada, traçados consideramos que 
poderá ter sido empregue como auxiliar prévio 
de composição o traçado geométrico decor-
rente da secção áurea dos lados do retângulo.

Sem a mesma regularidade de adequação 
dos elementos estruturais ao traçado regula-
dor que noutros casos temos observado, e mes-

mo sem o pleno entendimento e a observância 
do seu potencial geométrico, verificamos que 
nenhuma das secções áureas do traçado serviu 
diretamente a presente organização composi-
tiva. Ainda assim, podem ser vistos os vários 
momentos de articulação entre os diferentes 
elementos do entablamento concordando com 
algumas das projeções horizontais de impor-
tantes cruzamentos de linhas de força do tra-
çado; assim como o vão gerado pelas pilastras 
do emolduramento, ou o do vão do próprio 
arco. O arranque deste último não encontra 
qualquer das linhas de força do traçado.

DIAGRAMA

ANÁLISE GEOMÉTRICA

ARCO TRIUNFAL DA 
CAPELA DO ABADE 
MANUEL DA COSTA
Leiria
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Leiria

LOCAL 
Igreja de São Francisco, 

Capela do Abade Manuel da Costa

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem vestígios de policromia.
Retábulo organizado como um arco triun-

fal, estruturado por colunas coríntias e enta-
blamento, e coroado com um frontão quebrado.

As colunas são estriadas e com êntase, e 
assentam sobre pedestais almofadados com 
um losango central, em relevo.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de duas bandas, friso com tríglifos, e cornija 
de várias molduras e uma de dentículos. 

O frontão organiza-se em função de uma 
edícula na qual se releva o Calvário, com dois 
balaústres suportando um entablamento so-
brepujado por um frontão semicircular con-
cheado. Nas prumadas das colunas estão dois 
acrotérios constituídos por vasos clássicos 
assentes sobre plintos. Duas volutas estabele-
cem a ligação entre estes e a edícula central.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, assente sobre impostas e com pés-

-direitos de pilastras almofadadas também 
assentes sobre pedestais. A arquivolta, as 
pilastras e os pedestais são almofadados e 
sem decoração. Tal como no arco da capela, 
nas cantoneiras estão dois tondos com bustos 
masculinos: à esquerda em idade jovem, e à 
direita em idade madura. Neste caso toda a 
posição é ligeiramente a três quartos, e tam-
bém afrontados. Um idêntico encaracolado do 
cabelo poderá indicar tratar-se de um retrato. 
As vestes são idênticas, com um colarinho alto 
e apertado no pescoço e as mangas ameadas 
e, ao contrário dos bustos no arco da capela, 
é o jovem quem traja o pano cruzado sobre o 
tronco de influência clássica.

O espaço edicular encontra-se vazio, talvez 
recebendo, em tempos, uma pintura mural — 
tal como as muitas outras que adornam o in-
terior da igreja.

RETÁBULO DA 
CAPELA DO ABADE 
MANUEL DA COSTA
Leiria

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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DIMENSÕES  
A. 670 x L. 360 cm

MÓDULO
1.81

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 670 × L. 360 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.81. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto I, com m = 1.809.

Depois de aplicados e comparados todos os 
processos de divisão interna seguindo a me-
todologia enunciada, traçados consideramos 
que poderá ter sido empregue como auxiliar 
prévio de composição o traçado geométri-
co decorrente da sequente divisão interna do 
marco a partir das suas diagonais.

Visivelmente incompleto, apenas nos foi 
possível efetuar uma leitura à remanescen-
te estrutura tectónica. O traçado geométrico 

proposto, com o qual encontrámos maior nú-
mero de correspondências, difere daquele em-
pregue no arco triunfal da capela em que se 
encontra. Sem que tenhamos encontrado uma 
integral adequação dos elementos estruturais 
ao traçado regulador, podem ser vistos os vá-
rios momentos de articulação entre os diferen-
tes elementos do entablamento, do frontão e 
da edícula no coroamento da obra, a largura 
do vão do arco ou entre os pedestais, concor-
dando com algumas das principais projeções 
horizontais e verticais de importantes cruza-
mentos de linhas de força do traçado. O ar-
ranque do arco sobre as impostas não encon-
tra qualquer das linhas de força do traçado.

DIAGRAMA

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Leiria

LOCAL 
Igreja de São Francisco, 

Capela da Lamentação (lateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Arco triunfal e retábulo edicular

CAPELA DE 
NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE
Leiria

O arco triunfal da capela é em arco de volta 
perfeita, assente sobre impostas e com pés-
direitos de pilastras assentes sobre pedestais.

A arquivolta é almofadada e decorada com 
um par de querubins virados ao centro, a cada 
lado da mísula; nesta, destaca-se um queru-
bim tetráptero. O arco é apainelado, com um 
florão em cada caixotão.

No ângulo externo as pilastras são almofa-
dadas e sem decoração, assim como os pedes-
tais sobre os quais aquelas assentam.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de duas bandas, friso sem decoração e cornija 
de três molduras.

No interior, o retábulo é edicular e apresen-
ta sinais de policromia, sendo estruturado por 
pilastras coríntias e entablamento, e coroado 
por frontão quebrado e em quartela.

 As pilastras são almofadadas e decoradas 
com pendurados de festões, cartelas e moti-
vos da paixão.

No intercolúnio abre-se um nicho conchea-
do em arco de volta perfeita, assente sobre 
impostas e com os pés-direitos de pilastras 

lisas sem bases. A arquivolta é almofadada 
e sem decoração. Nas cantoneiras estão dois 
pequenos óculos. Ao centro da edícula está 
uma Pietá.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de duas bandas, friso decorado, e uma cornija 
sobrepujando uma moldura de óvalos. A deco-
ração do friso é composta por pendurados de 
festões, e dois florões tetrapétalos na pruma-
da das pilastras.

O frontão é formado pelo encosto de duas 
volutas em quartela, com um pináculo sobre o 
“ápice” e os enrolamentos laterais. Ao centro 
está uma cartela elíptica, côncava e emoldu-
rada, por cima relevando-se uma vieira.

Lateralmente adossam-se às pilastras duas 
volutas em quartela, sobrepujadas por um 
meio frontão semicircular. Por cima deste 
relevam-se dois acrotérios sob a forma de pi-
náculos bulbosos assentes sobre plintos qua-
drangulares almofadados.

O conjunto assenta sobre uma base, com 
um perfil de volta e contravolta, mais estreita 
na base do que no topo.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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DIMENSÕES  
A. 570 x L. 350 cm

MÓDULO
1.628

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 570 × L. 350 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.628. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo de Ouro (Ф), com m = Ф = 1.618.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função da divisão harmónica do pró-
prio Retângulo Ф. Importa começar por refe-
rir ser este um dos poucos casos em que foi 
empregue um retângulo dinâmico como marco 
da obra, e utilizado como traçado regulador a 
sua inerente divisão harmónica.

Assim que efetuámos o traçado sobre a 
imagem da capela, de imediato se tornou evi-
dente a existência de um grande número de 
concordâncias, verificando-se seguidamente 
que quase todos os elementos estruturais en-
contram justificação no traçado.

Começando por referir os elementos ho-
rizontais do arco, assinalamos a localização 
das impostas em estrita concordância com a 
secção áurea superior. No topo da estrutura, 
verificámos que a arquitrave e a sua segmen-
tação intermédia (uma única, ignorando a 
prescrição tratadística referindo três bandas) 
alinham com precisão por projeções horizon-
tais decorrentes dos pontos de cruzamento de 

várias linhas de força do traçado. Por fim, em 
baixo, assinalamos a altura das bases das pi-
lastras nos pés-direitos, em alinhamento com 
as projeções horizontais resultantes dos pon-
tos de interseção das diagonais do recíproco 
inferior do retângulo com ambas as secções 
áureas verticais (dividindo este segmento in-
ferior em extrema e média razão); a cornija que 
remata superiormente os pedestais alinha 
com o cruzamento das diagonais do recíproco 
inferior.

Relativamente aos elementos verticais, re-
ferimos o vão do arco em correto alinhamento 
com os pares de projeções verticais que, em 
cada segmento resultante da divisão do lado 
horizontal do marco em extrema e média razão, 
os torna a dividir em igual proporção. Mais 
interiormente, as projeturas das impostas do 
arco, e em baixo, as cornijas e os zócalos dos 
pedestais sob as pilastras, todos alinham pela 
projeção vertical dos importantes cruzamen-
tos de diagonais de ambos os retângulos la-
terais, resultantes da divisão do marco pelas 
secções áureas verticais.

Por fim, relativamente às mais relevantes 
figuras geométricas encontradas, verificámos 
que o arranque da arquitrave (diretamente 
assente sobre a arquivolta do arco) repousa 
sobre a aresta horizontal superior de um Re-
tângulo Raiz de Dois (√2) formado a partir do 
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mesmo quadrado na origem do Retângulo Ф 
que é o marco da obra.

Embora tenhamos efetuado tomadas fotográ-
ficas individualizadas do arco e do retábulo — 
com o propósito de um estudo devidamente 
diferençado — logo nesta análise emergiam 
uma série de concordâncias entre a total or-
ganização compositiva da capela — arco e re-
tábulo — e este específico traçado geométrico 
decorrente da divisão harmónica do próprio 
marco. Se verificávamos que os resultados en-
contrados para o arco eram particularmente 
rigorosos, já relativamente ao retábulo veri-
ficávamos existirem mínimos desajustes, mas 
que identificámos como devendo-se à [peque-
na] profundidade da capela (cerca de 80 cm, 
aproximadamente).

Decidimos, então, procurar a planimetria 
de toda a obra, tal como terá sido gizada no 
papel, no ato da sua ideação em debuxo, ou 
seja, sem a recessão de escala causada pela 
profundidade. Assim, recorrendo aos meios 
computacionais de manipulação da imagem, 
procedemos a uma fotomontagem para a qual 
escalámos proporcionalmente toda a parede 
fundeira correspondente à área interior da 
capela (verticalmente, tomada a partir do in-
tradorso da abóbada até ao chão, no seu inte-
rior; e horizontalmente, tendo em conta o vão 
estabelecido pelas paredes laterais), alinhan-
do-a depois pelos limites correspondentes do 
próprio arco, isto é: alinhando o cimácio do 
entablamento do retábulo pelas impostas do 
arco; e acertando o topo da base o retábulo, 
pelo topo das bases das pilastras nos pés-di-
reitos do arco (cujas correspondências podem 
ser verificadas na imagem original). Como 
prevíramos, esta pequena alteração eliminou 
os referidos desajustes e revelando um con-
junto coeso e extraordinariamente concor-
dante na adequação da presente organização 
compositiva ao referido traçado geométrico. 
Exporemos seguidamente os nossos resulta-

dos, nesta nova figura mantendo as concor-
dâncias anteriormente assinaladas para o 
arco, embora coloridas de amarelo de forma a 
diferenciá-las destas novas.

Imediatamente identificável na imagem 
original e ainda presente nesta composição, 
começamos por referir a adequação do vão 
edicular às secções áureas verticais. Segui-
damente, assinalamos o alinhamento da lar-
gura externa da edícula à altura dos pés-di-
reitos, seguindo o par de projeções verticais 
dos cruzamentos das diagonais de ambos os 
retângulos verticais sobrepostos (resultantes 
das divisões maiores do lado horizontal do 
marco segundo ambas as secções áureas ver-
ticais). Por fim, assinalamos ainda a largura 
total da cornija do entablamento do retábulo, 
adequando-se aos limites estabelecidos pe-
las projeções verticais dos polos do retângulo 
(identificadas a rosa esbatido na imagem) — 
verificando-se também que os pequenos acro-
térios, nos flancos do entablamento dos meios 
frontões semicirculares que ladeiam a edícula 
central, ou ambos os enrolamentos das volu-
tas a cada lado desta, igualmente seguiram 
estas linhas verticais na sua organização.

Relativamente aos elementos horizontais, 
começamos por referir o ápice do pináculo 
que coroa o frontão do retábulo, apontado 
sobre o cruzamento das diagonais do Recípro-
co superior; o topo do frontão concordando 
com os pontos de interseção das diagonais 
do mesmo recíproco com ambas as secções 
áureas verticais (dividindo-as em divina pro-
porção); o cimácio da cornija do entablamento 
do retábulo concordando com a secção áurea 
superior; ou o limite inferior da mesma cor-
nija em alinhamento com uma outra proje-
ção horizontal do traçado regulador; o topo 
da arquitrave concordando com um impor-
tante cruzamento de diagonais do traçado; o 
arranque da arquitrave sobre os capitéis das 
pilastras, concordando com a projeção hori-
zontal que divide o segmento intermédio das 
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secções áureas verticais em extrema e média 
razão; o entablamento do nicho central e, no 
seu prolongamento lateral, de ambos os meios 
frontões semicirculares nos flancos, também 
delineado por outras projeções horizontais 
resultantes de cruzamentos de linhas de for-
ça do traçado. Em baixo, ambos os extremos 
inferior e superior da base do retábulo en-
contram justificação, respetivamente, nas 
projeções horizontais dos polos inferiores do 
retângulo, e do cruzamento das diagonais do 
recíproco inferior.

Relativamente às figuras geométricas re-
levantes, assinalamos um conjunto de retân-
gulos notáveis — dadas as suas interessantes 
características geométricas — encontradas 
sobre a estrutura retabular. Ao procurarmos 
identificar a existência destes retângulos, 
deparámo-nos em primeiro lugar com aque-
le referente ao espaço interior edicular — no 
qual vemos o entablamento na base da concha 
coincidente com a horizontal superior do qua-
drado que lhe deu origem.

Seguidamente, e tendo por base aproxi-
mada as projeções verticais e horizontais dos 
polos do retângulo (coloridas a rosa esbatido 
na imagem), verificámos existir uma interes-
sante relação de proporcionalidade entre os 
vários elementos constituintes desta edícula 
que emula a estrutura tectónica de um por-
tal. Assiná-los-emos de forma sequencial por 
uma questão de facilidade de identificação, 
embora referindo que ambos o Retângulo de 
Ouro (Ф) e o Retângulo √Ф são obtidos se-
guindo uma metodologia construtiva diferen-
te e apartada do processo sequencial inerente 

à dos restantes Retângulos. Ou seja, enquan-
to o Retângulo √2 é obtido por rebatimento 
para a vertical da diagonal do quadrado; e o 
Retângulo √3 e o Retângulo √4, são obtidos 
por sucessivos rebatimentos das diagonais 
dos retângulos precedentes; já o Retângulo 
√Ф é obtido por interseção do rebatimento 
de uma das verticais do Retângulo de Ouro 
(Ф) com o lado oposto; e Retângulo de Ouro 
(Ф) obtido por rebatimento para a vertical do 
segmento que une o ponto médio da verti-
cal do quadrado com o vértice do lado opos-
to. Assim, começando pelo quadrado que se 
encontra na origem construtiva de todos eles 
(com cuja aresta superior concorda o arranque 
da arquitrave), seguidamente encontrámos o 
Retângulo √Ф (com o cimácio da cornija do 
entablamento concordando com a sua aresta 
superior); seguidamente encontrámos o Re-
tângulo Raiz de Dois (√2) (cuja aresta superior 
serviu de delimitação aos enrolamentos das 
volutas; depois o Retângulo de Ouro (Ф) (de-
terminando a altura dos pináculos nos flancos 
do frontão); o Retângulo Raiz de Três (√3) não 
possui repercussão na presente organização 
(embora tornando-se necessário identificá-lo 
para mostrar o seguinte); e por fim o Retân-
gulo Raiz de Quatro (√4) (com ápice do piná-
culo no coroamento da obra alinhado sobre a 
sua aresta superior).

Por fim importa referir que o frontão da 
edícula obedece a uma divisão observando 
“uma das formas mais conhecidas de decom-
por o Retângulo Ф utilizando um dos seus re-
cíprocos” (CASIMIRO, Luís, 2004, p. 944). 
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Maceira (Leiria)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Luz,

Capela de Nossa Senhora do Pranto

TIPOLOGIA  
Edicular eucarístico

Polícromo.
Retábulo edicular estruturado por pilastras 

suportando o entablamento, e coroado por 
frontão quebrado.

As pilastras são coríntias, almofadadas e 
decoradas com pendurados de festões, carte-
las, medalhões e motivos da paixão — escada, 
coluna, cravos e alicate.

O entablamento compõe-se de arquitra-
ve de duas molduras, friso decorado com seis 
querubins afrontados aos pares, e uma cornija 
de várias molduras.

O frontão é quebrado, com pares de volutas 
adossadas e unidas por um pequeno festão, 
unindo-se sobre um alto-relevo de Deus Pai 
abençoando.

Na predela relevam-se os pedestais sob as 
pilastras. Ao centro, destaca-se mais proe-
minente um pequeno sacrário, elevando-se 
e sobrepondo-se ligeiramente à narrativa da 
edícula.

Assente sobre uma larga e baixa mísula cir-
cular, exibe a habitual tipologia de templete de 
planimetria hexagonal, destacando-se apenas 
na sua secção anterior. Na face frontal abre-se 
a porta em arco de volta perfeita, e nas faces 

laterais destacam-se os baixos-relevos de dois 
anjos, de mãos postas, em adoração. O tem-
plete é encimado por uma cúpula semiesféri-
ca, encimada no topo por um fogaréu. Cada 
face recebe um pequeno frontão semicircular 
— os laterais concheados e o frontal com uma 
figura de Deus Pai abençoando. Lateralmente 
ao sacrário estão os altos-relevos dos evange-
listas: São João, São Mateus, São Lucas, São 
Marcos, da esquerda para a direita, respetiva-
mente — os dos extremos relevados sobre os 
pedestais em ressalto.

No intercolúnio descreve-se o episódio 
da Lamentação: sentada à frente da cruz em 
T, Maria segura ao colo o corpo do Seu filho 
morto. Imediatamente à esquerda, São João 
ampara a cabeça de Cristo; e à direita Maria 
Madalena agarra a Sua mão já sem vida. La-
deando o grupo estão duas Santas Mulheres 
ajoelhadas e, mais atrás, José de Arimateia e 
Nicodemos — à esquerda e direita, respetiva-
mente. Mais atrás estão as três cruzes; as dos 
dois ladrões em menor dimensão e ainda com 
os supliciados. Ao fundo, em baixo-relevo, 
uma vista de Jerusalém.

RETÁBULO 
DO CALVÁRIO
Maceira
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RETÁBULO 
DO CALVÁRIO
Maceira

DIMENSÕES  
A. 315 x L. 245 cm

MÓDULO
1.285

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas I

Considerando as medidas A. 315 × L. 245 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.285. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo √Ф, com m = √Ф = 1.272.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função da divisão harmónica do pró-
prio Retângulo √Ф. Importa começar por re-
ferir ser este um dos poucos casos em que foi 
empregue um retângulo dinâmico como marco 
da obra, e utilizado como traçado regulador a 
sua inerente divisão harmónica.

Sendo uma obra escultórica e compositiva-
mente mais rudimentar, torna-se interessan-
te verificar ter sido empregue, e adequada-
mente seguido, um traçado geométrico mais 
complexo, e até erudito, como auxiliar prévio 
de composição.

Começamos por referir a tentativa de ade-
quação do entablamento ao traçado regu-
lador, com a arquitrave aproximando-se da 
localização do cruzamento das diagonais do 
retângulo superior (resultante da divisão do 
marco pela secção áurea superior); e no topo, 
o cimácio da cornija adequando-se à projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais des-
se mesmo retângulo, com as diagonais de am-

bos os retângulos laterais resultantes da di-
visão do marco pelas secções áureas verticais. 
Verticalmente, o espaço edicular é delimitado 
pelos pares de projeções verticais que dividem 
os segmentos menores do lado horizontal do 
marco também em extrema e média razão.

Em baixo, a abertura para o espaço de re-
presentação, logo acima da predela, concor-
da com o importante ponto de interseção das 
diagonais do retângulo inferior com ambas as 
secções áureas verticais — dividindo o seg-
mento inferior destas também em extrema e 
média razão. Mais abaixo, o local reservado 
ao Santíssimo, ao centro da porta do sacrário, 
foi eleito sobre o cruzamento das diagonais do 
retângulo inferior (resultante da divisão do 
marco pela secção áurea inferior); e a cornija 
que opera a segmentação entre a predela e o 
espaço edicular, em alinhamento com a sua 
projeção horizontal. O templete encontra, nas 
várias projeções verticais e horizontais pos-
síveis do traçado, justificação para a sua lar-
gura e altura, com a cúpula do coroamento 
adequando-se à inclinação das suas linhas de 
força, assim como a sua base sobre a mísula.

Relativamente às várias figuras pertencen-
tes ao episódio narrativo, começamos por as-
sinalar o alinhamento inferior do patibulum 
da cruz de Cristo, e o alinhamento superior 
dos patíbulos das cruzes dos dois ladrões, 
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ANÁLISE GEOMÉTRICA







563

concordando com a projeção horizontal do 
cruzamento das diagonais do marco com as 
diagonais do retângulo superior (resultante 
da divisão do marco pela secção áurea supe-
rior). Do mesmo modo, verifica-se ter-se pre-
tendido guiar a localização dos postes das 
cruzes (a da direita visivelmente desviada) 
pelo par de cruzamentos das diagonais de 
ambos os retângulos verticais sobrepostos 
(resultantes das divisões maiores do lado ho-
rizontal do marco segundo ambas as secções 
áureas verticais).

As figuras de Nicodemus e de José de Ari-
mateia, encostados às pilastras que definem 
este espaço edicular e ocupando os flancos 
do grupo da Lamentação, são representados 
de pé e em maior dimensão que as restantes 
personagens, e as sua cabeças localizadas so-
bre eixo horizontal da composição. Dos dois 

importantes cruzamentos localizados exata-
mente atrás das suas cabeças (cujas projeções 
verticais igualmente delimitam o espaço in-
terior da edícula), duas diagonais convergem, 
mais abaixo, sobre a figura central de Cristo 
morto, deitado sobre os joelhos de Maria. Este 
grupo de cinco personagens, em maior proxi-
midade assistindo e lamentando a morte de 
Cristo, encontra-se organizado pela triangu-
lação proporcionada pelas diagonais do marco 
sob o centro geométrico da composição, com 
as figuras da Virgem, João e Maria Madalena 
alinhadas sobre a secção áurea inferior — os 
dois últimos, também, diretamente alinhados 
pelas secções áureas verticais. Em plano an-
terior (representadas mais abaixo), as santas 
mulheres inclinam-se sobre o corpo de Cristo, 
ajoelhadas e de mãos postas em oração, sem-
pre em observância daquela triangulação.  
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aljubarrota

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Prazeres 

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
Arco triunfal organizado por pilastras su-

portando entablamento coroado com frontão 
triangular.

As pilastras são aproximadas de dórico e 
assentam sobre pedestais — ambos são almo-
fadados e sem decoração.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
simples e friso com epitáfio epigrafado, com 
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o frontão triangular assentando diretamente 
sobre aquele.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeito, assentando sobre impostas e com os 
pés-direitos de pilastras lisas sem pedestais; a 
arquivolta é almofadada, destacando-se ape-
nas uma mísula da chave. Nas cantoneiras re-
levam-se dois querubins.





566

DIMENSÕES  
A. 535 x L. 375 cm

MÓDULO
1.426

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 535 × L. 375 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.426. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto VIII, com m = 1.447.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, por comparação entre os vários 
traçados, considerámos que poderá ter sido 
utilizado o traçado decorrente da secção áurea 
dos lados do retângulo como auxiliar prévio da 
composição.

Obra muito simples e de regular adequação 
ao traçado geométrico, com o entablamento 
centralmente alinhado pela projeção horizon-
tal do importante cruzamento das diagonais 
do retângulo superior (resultante da divisão 
do marco pela secção áurea superior); e os res-
petivos arranque e cimácio alinhando por am-

bas as projeções horizontais dos cruzamentos 
daquelas diagonais com as secções áureas ver-
ticais (pontos que dividem estes segmentos 
menores em extrema e média razão). Em baixo, 
as cornijas dos pedestais alinham, também, 
pela projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão do marco pela secção áurea inferior).

Verticalmente foram escolhidos pontos 
homólogos do traçado para determinar a lo-
calização dos pés-direitos — pelas projeções 
verticais dos cruzamentos dos retângulos 
laterais (a cada lado, resultantes da divisão 
do marco pelas secções áureas verticais) — 
e o vão do arco, e o seguinte gerando entre 
as pilastras do emolduramento, igualmente 
alinhando pelas projeções verticais que divi-
dem estes segmentos menores em extrema e 
média razão.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Aljubarrota

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Prazeres,

Capela de D. Isabel Cordeiro

TIPOLOGIA  
Edicular

Com vestígios de policromia.
Com a mesma organização do arco triun-

fal, o retábulo é constituído por pilastras su-
portando o entablamento coroado com fron-
tão triangular.

As pilastras são aproximadas de dórico e 
assentam sobre bases.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
simples e friso com epitáfio epigrafado, com 
o frontão triangular assentando diretamente 

RETÁBULO 
DA CAPELA 
DE D. ISABEL 
CORDEIRO
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sobre aquele. No tímpano releva-se uma car-
tela com enrolamentos.

No intercolúnio rasga-se um nicho con-
cheado em arco de volta perfeita, assentando 
sobre impostas e com os pés-direitos de pilas-
tras lisas assentes sobre as bases; a arquivolta 
é almofadada e sem decoração.

O conjunto é suportado por uma base sim-
ples de várias molduras.





570

DIMENSÕES  
A. 165 x L. 95 cm

MÓDULO
1.736

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 165 × L. 95 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.736. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo Raiz de Três (√3), com m = √3 = 1.732.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, por comparação entre os vários 
traçados, considerámos que poderá ter sido 
utilizado o traçado decorrente da secção áurea 
dos lados do retângulo como auxiliar prévio da 
composição.

Obra muito simples e de regular adequação 
ao traçado geométrico, com o entablamento 
centralmente alinhado pela projeção horizon-
tal do importante cruzamento das diagonais 
do retângulo superior (resultante da divisão 
do marco pela secção áurea superior); e os res-
petivos arranque e cimácio alinhando por am-

bas as projeções horizontais dos cruzamentos 
daquelas diagonais com as secções áureas ver-
ticais (pontos que dividem estes segmentos 
menores em extrema e média razão). Em baixo, 
as cornijas dos pedestais alinham, também, 
pela projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão do marco pela secção áurea inferior).

Verticalmente foram escolhidos pontos 
homólogos do traçado para determinar a lo-
calização dos pés-direitos: as projeções verti-
cais dos cruzamentos dos retângulos laterais 
(a cada lado, resultantes da divisão do marco 
pelas secções áureas verticais), gerando o vão 
entre as pilastras e do próprio arco, ambos 
igualmente alinhando pelas projeções ver-
ticais que dividem estes segmentos menores 
em extrema e média razão.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tomar

LOCAL 
Igreja de Santa Maria do Olival,

capela-mor

TIPOLOGIA  
Túmulo

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

TÚMULO DE 
D. DIOGO PINHEIRO
Tomar
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tomar

LOCAL 
Igreja de Santa Iria

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal em arco de volta perfeita, estrutu-

rado por pilastras compósitas e por entabla-
mento; coroa-o um frontão quebrado.

As pilastras assentam sobre sóbrios plin-
tos sem decoração, e são almofadadas e de-
coradas com pendurados de festões, cartelas, 
medalhões, e panóplias (arcos e aljavas, ar-
maduras, capacetes alados, escudos, lanças e 
machados).

O entablamento apresenta suaves ressaltos 
sobre as pilastras, e é composto por uma ar-
quitrave, friso sem decoração, e cornija.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita assente sobre impostas, suavemente 
escorçado e reentrante. A arquivolta e as pi-
lastras nos pés-direitos não têm decoração, 
salientando-se da chave, apenas, uma mísula 
com um querubim.

Nas cantoneiras estão dois tondos com la-
çarias, inscrevendo dois bustos. Em baixo-re-

levo, à esquerda, está um busto masculino, de 
ombros nus e cabelos revoltos; à direita, um 
busto feminino, vestindo uma túnica, o cabe-
lo esvoaçante desprendendo-se sob um tur-
bante com pequenos laços. Na flor da idade, 
ambos mostram expressões de espanto.

O frontão é quebrado, com duas empenas 
em semicírculo cortadas e unidas por uma 
cornija, com um óculo em semicírculo inscre-
vendo uma vieira assente no umbo. No tímpa-
no releva-se um pendurado com um querubim 
e uma cartela retangular com a data em epí-
grafe. Um vaso clássico coroa o conjunto, com 
duas volutas já sobre o extradorso do óculo. 
Dois monstros alados encostam-se às empe-
nas semicirculares. Nos extremos do entabla-
mento, na prumada das pilastras, estão dois 
vasos clássicos de corados com grinaldas e o 
bocal transbordante de frutos.
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DIMENSÕES  
A. 455 x L. 270 cm

MÓDULO
1.685

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 455 × L. 270 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.685. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um Re-
tângulo Superbipartiens, com m = 5/3 = 1.666.

Depois de aplicados todos os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, por comparação entre os vários traçados, 
considerámos que poderá ter sido utilizado o 
traçado decorrente da secção áurea dos lados do 
retângulo como auxiliar prévio da composição.

Tanto horizontal como verticalmente po-
dem ser vistos vários dos elementos em loca-
lizações aproximadas às das principais linhas 

DIAGRAMA

de força do traçado — mormente os vãos do 
arco e o das pilastras do emolduramento — 
mas sem que se possa verificar uma precisa 
adequação dos mesmos (como seja o caso da 
arquitrave ou da cornija, no entablamento), 
ou mesmo a completa justificação da global 
organização compositiva. O arranque do arco 
não encontra qualquer das linhas do traçado.

Por fim, referimos a existência de um Re-
tângulo de Ouro (Ф), correspondente à área 
interna do emolduramento — lateralmente 
delimitado pelo vão formado entre as pilas-
tras, e verticalmente, tomado da base dos pe-
destais ao arranque do entablamento.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Tomar
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tomar

LOCAL 
Igreja de Santa Iria

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Com vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita com intradorso es-

corçado, estruturado por balaústres e por en-
tablamento, e coroado com frontão angular.

Os dois balaústres adossados avançam 
frontalmente relativamente à restante estru-
tura; o fuste inferior, cilíndrico, é estriado, e 
o superior, bulboso, é decorado com folhas de 
acanto e pendurados de festões. Suportam-
nos dois pedestais almofadados, decorados 
com losangos inscrevendo florões.

O entablamento é constituído por arquitra-
ve de duas bandas, friso epigrafado, e cornija, 
com duas projeturas acompanhando o avanço 
dos balaústres.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, com o intradorso ligeiramente es-
corçado — almofadado e sem decoração, pro-
move a adequação da abertura exterior para 
o vão menor do ângulo interno; da chave sa-
lienta-se uma mísula com um mascarão.

Nas cantoneiras destacam-se dois tondos 
masculinos em posição ligeiramente terça-
da. Representando as duas idades do homem, 
à esquerda está um alto-relevo de um jovem, 
com uma expressão de admiração evidencia-
da por um olhar magnetizado e a boca en-
treaberta; traz na cabeça um boné de abas 
ameadas reviradas, uma camisa de pé de gola 
ligeiramente plissada, e cobre-o um gibão de 

mangas tufadas golpeadas e de decote retan-
gular. Ao lado direito está um busto masculi-
no representando a idade madura; exprimin-
do, igualmente, espanto, com as sobrancelhas 
franzida e a boca entreaberta, veste uma toga 
presa sobre o ombro e cobre-lhe a cabeça um 
elmo alado.

O frontão é angular, no tímpano relevan-
do-se o brasão dos Vales — o escudo com três 
espadas em ponta, sobrepujado pelo elmo e 
o virol, com duas espadas cruzadas no tim-
bre e o paquife em folhas de acanto. No ápi-
ce do frontão está um vaso clássico ladeado 
por duas volutas já sobre as empenas. Nos 
extremos do entablamento, na prumada dos 
balaústres, estão dois vasos transbordante de 
frutos, assentes sobre plintos.

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA 
DOS VALES
Tomar

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
GUIMARÃES, Vieira, 1927 

ORTIGÃO, Ramalho, 1934-1947
GONÇALVES, António Nogueira, 1979

BORGES, Nelson Correia, 1980
GONÇALVES, Carla Alexandra, 2005

VIEGAS, Susana Tordo de Almeida, 2012
CASTRO, Francisco do Valle de, 2013





580

ARCO TRIUNFAL
DA CAPELA 
DOS VALES
Tomar

DIMENSÕES  
A. 455 x L. 270 cm

MÓDULO
1.685

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 455 × L. 270 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.685. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um Re-
tângulo Superbipartiens, com m = 5/3 = 1.666.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, não encontrámos qualquer traça-
do com o qual a estrutura do arco produzisse 
um coerente ou justificável conjunto de con-
cordâncias. 

Apenas por uma questão de verificação, 
apresentamos o traçado decorrente da divisão 

DIAGRAMA

interna do retângulo a partir das suas diago-
nais, dado ser o traçado que possui maior nú-
mero de subdivisões e, como tal, melhor evi-
dencia essa disparidade.

Mesmo sendo inegável a qualidade escultó-
rica de alguns dos seus elementos — os bus-
tos, nomeadamente — não podemos dizer que 
tenha sido empregue qualquer traçado geo-
métrico como auxiliar prévio de composição 
para a execução desta obra.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Tomar

LOCAL 
Igreja de Santa Iria, 

Capela dos Vales

TIPOLOGIA  
Edicular

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

RETÁBULO 
DO CALVÁRIO
Tomar
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Atalaia

LOCAL 
Igreja da Atalaia (de Nossa Senhora da Assunção)

TIPOLOGIA  
Portal

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

PORTAL DA IGREJA
Atalaia
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Abrantes

LOCAL 
Igreja da Misericórdia

TIPOLOGIA  
Portal

Portal em arco de volta perfeita, organizado 
por pilastras assentes sobre pedestais, supor-
tando um entablamento é encimado por fron-
tão quebrado e em quartela.

As pilastras são coríntias, almofadadas e 
sem decoração, assentes sobre pedestais tam-
bém almofadados e sem decoração.

Com suaves ressaltos sobre as pilastras, o 
entablamento compõe-se de arquitrave de 
três molduras, friso almofadado e decorado, 
terminando com uma cornija de várias mol-
duras. O friso é decorado com quatro repeti-
ções um mesmo motivo, simétrico, de palme-
tas tripétalas com uma voluta a cada lado. Os 
ressaltos do entablamento são almofadados e 
decorados, com um querubim.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, assente sobre impostas, e com pés-direi-
tos de pilastras, ambos com uma sucessão de 
molduras suavemente reentrantes, salientan-
do-se frontalmente uma mísula com um que-
rubim na chave. Nas cantoneiras estão dois 
tondos com dois bustos masculinos salientan-
do-se proeminentes dos óculos circundantes: 
ambos vestem uma toga presa sobre um om-
bro e usam na cabeça um idêntico elmo; o da 
esquerda representa a idade jovem, e o da di-
reita a idade madura. 

Coroando toda a estrutura está um frontão 
quebrado formado por um grande medalhão 

central ao qual se encostam duas volutas em 
volta e contravolta. O medalhão assenta sobre 
um dragão e uma serpente cuja cauda se me-
tamorfoseia numa cornucópia com florões. Ao 
centro do medalhão inscreve-se um alto-rele-
vo com uma habitual representação da Miseri-
córdia — está a Senhora ao centro, de pé sobre 
um plinto com um querubim na face frontal, 
com dois anjos apartando o Seu manto, e so-
bre ele acolhendo-se, ajoelhadas, figuras do 
clero e da nobreza. Sobre o medalhão, e co-
roando todo conjunto, ergue-se um tocheiro 
encimado por uma filactéria em semicírculo 
com uma inscrição, sobrepujada por uma ave 
com as asas curvadas cobrindo o seu ninho. 
Nos extremos do entablamento, na prumada 
das pilastras, estão dois acrotérios sob a for-
ma de balaústres assentes sobre plintos almo-
fadados e decorados assimetricamente: com 
um mascarão de duas meias-luas adossadas, 
à esquerda, e um mascarão de língua bífida, à 
direita. No topo dos balaústres duas cartelas 
inscrevem a data de 1548, à esquerda, e a ins-
crição “GASPAR DINIZ A FEZ”, à direita.
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DIMENSÕES  
A. 630 x L. 340 cm

MÓDULO
1.852

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 630 × L. 340 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.852. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto VII, com m = 1.866.

Após termos aplicado todos os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
sugeriu-nos ter sido o método decorrente da 
secção áurea dos lados do retângulo aquele que 
terá sido empregue como auxiliar prévio de 
composição. 

Começamos por assinalar as adequações 
estruturais às principais linhas de força do 
traçado, referindo o correto alinhamento do 
cimácio do entablamento com a secção áurea 
superior; e o ajuste da representação da Mise-
ricórdia à largura das secções áureas verticais 
(de menor importância estrutural mas, como 
veremos, de grande interesse compositivo 
pela rigorosa adequação ao traçado). Ainda no 
entablamento, assinalamos a localização da 
arquitrave, e um pouco acima, a articulação 
entre o friso e a cornija. Malogradamente, o 
centro do arco não encontra qualquer linha do 
traçado. Em baixo, a altura dos pedestais con-
corda com a projeção horizontal da interseção 
das diagonais dos dois retângulos verticais 
laterais (resultantes das divisões verticais do 
marco, em ambas as direções, em divina pro-

DIAGRAMA

porção), deste modo seccionando aquele seg-
mento, também, em extrema e média razão. 

Verticalmente, os pés-direitos do arco, 
acordando com o vão da porta e com o vão 
fornecido pelas pilastras do emolduramento, 
alinham pelas projeções verticais de ambas 
as secções áureas dos segmentos laterais – as 
mesmas que no coroamento da obra, auxilia-
ram os momentos de separação entre os vários 
elementos.

Na representação da Senhora do Manto, é 
notável a adequação da composição ao tra-
çado, na qual apenas assinalámos a projeção 
horizontal de ambas as interseções das dia-
gonais do retângulo superior com as secções 
áureas verticais (pontos já por outras vezes 
referidos, por dividirem este segmento [acima 
da secção áurea superior] exatamente em di-
vina proporção). Concordando com esta proje-
ção horizontal, encontramos as abas abertas 
do manto aberto da Virgem, seguras atrás de 
si por dois anjos; a figura central da Virgem 
beneficia da triangulação que emana do cru-
zamento das diagonais do retângulo superior; 
as figuras dos anjos, inclinadas sobre a vir-
gem, alinham por essas diagonais; os grupos 
do clero e da nobreza — a disposição e o ali-
nhamento das personagens em profundidade, 
as suas posturas, inclinações e gestos — se-
guem as orientações do traçado regulador. 
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Portal em arco de volta perfeita, estruturado 
por pilastras e entablamento, encimado por 
frontão quebrado e em quartela.

As pilastras são coríntias, almofadadas e 
decoradas com pendurados de festões com 
anjos músicos entoando trombetas, enrola-
mentos fitomórficos, festões e medalhões.

Com suaves ressaltos sobre as pilastras, o 
entablamento compõe-se de arquitrave de 
duas bandas, friso almofadado e decorado, e 
cornija de duas molduras. O friso é decora-
do com um medalhão central com um busto 
masculino em idade ainda jovem, represen-
tado a três quartos, com o rosto voltado so-
bre o lado esquerdo. Duas aves afrontadas 
ladeiam e seguram o medalhão, com as cau-
das metamorfoseando-se em enrolamentos 
fitomórficos enleados, gerando, em sucessão, 
idênticas aves fantásticas afrontando-se. Por 
fim, em cada extremo do friso, está uma outra 
ave afrontando-se sobre um vaso clássico. Os 
ressaltos são almofadados e decorados, à es-
querda com o busto de um anjo a três quartos, 
voltado para o centro; e, á direita, um queru-
bim tetráptero, terçado e voltado ao centro — 
ambos contemplando os céus.

No intercolúnio abre-se o arco de volta 
perfeita, assente sobre impostas, e com pés- 
-direitos de pilastras almofadadas e decoradas, 
assentes sobre pedestais almofadados sem de-

coração. A arquivolta é decorada com enrola-
mentos num motivo sempre igual e simétrico, 
com enrolamentos fitomórficos em encosta-
mentos de volutas. Na chave está uma mísula 
com uma caveira e a inscrição MEMETO(…)O. 
As pilastras nos pés-direitos são decoradas 
com pendurados de festões, uma cartela com 
a data, e um mascarão. Nas cantoneiras estão 
dois tondos com um busto feminino, à esquer-
da, e outro masculino, à direita. Ambos estão 
em posição frontal mas com os rostos terça-
dos, ligeiramente transpondo o circunscrito 
espaço de representação. Enquanto o busto 
feminino representa uma jovem mulher ainda 
na flor da idade — vestindo uma camisa, uma 
sobreveste com mangas ameadas e os botões 
ligeiramente abertos sobre o peito; a cabeça 
coberta com um lenço e o cabelo esvoaçante 
— o busto masculino representa um ancião de 
longas barbas e cabelos, com uma sobreveste 
com mangas ameadas também.

Coroando toda a estrutura está um fron-
tão quebrado em composição retabular: um 
edículo central quadrangular, encimado por 
uma cornija suportada por duas pilastras li-
sas, recebe lateralmente duas volutas em 
quartela rematadas no topo por um entabla-
mento, este, por sua vez, encimado por uma 
meia vieira em quarto de círculo. No edículo 
está um alto-relevo com uma habitual repre-
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sentação da Misericórdia — o clero e a nobre-
za protegidos sob a capa da Virgem apartada 
por dois anjos. Frente às volutas laterais estão 
dois anjos em baixo-relevo, de mãos postas, 
em adoração. Sobre o entablamento está um 
medalhão com uma pomba do Espírito Santo 
relevando-se ao centro. Por cima do meda-
lhão está o alto-relevo de um menino de pé 
sobre um plinto, vestido com uma túnica e se-
gurando uma caveira nas mãos. Deste plinto 
caem, sobre o extradorso, duas fitas em sua-
ves pregueados, originando duas volutas late-
rais ao medalhão. Ladeando o frontão, sobre 
os ressaltos na prumada das pilastras, estão 
dois altos-relevos, sendo apenas reconhecível 
o esquerdo, com um anjo músico entoando 
uma harpa.
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DIMENSÕES  
A. 725 x L. 390 cm

MÓDULO
1.858

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

Considerando as medidas A. 725 × L. 390 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.858. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto VII, com m = 1.866.

Depois de aplicados e comparados todos os 
métodos de divisão interna inicialmente de-
finidos na metodologia, consideramos poder 
ter sido empregue, como auxiliar prévio de 
composição, o traçado geométrico decorren-
te da subdivisão interna do marco a partir dos 
cruzamentos das suas diagonais.

Começamos por referir os vários momentos 
compositivos o entablamento em alinhamen-
to com as projeções horizontais de alguns dos 
cruzamentos das mais importantes linhas de 
força do traçado (mesmo que o topo da cornija 
e o termo da arquitrave sob o friso, alinhem 
com projeções horizontais apenas de cruza-
mentos destas diagonais com oblíquas já per-
tencente ao desenvolvimento do traçado).

O arranque do arco sobre as impostas con-
corda com a projeção horizontal dos cruza-
mentos das diagonais do retângulo inferior 
(resultante da divisão do marco pela media-
na horizontal), com as diagonais dos dois re-
tângulos verticais (resultantes da divisão do 
marco pelo eixo vertical). Em baixo, também 
a altura dos pedestais encontra justificação 
apenas em cruzamentos de oblíquas resultan-

DIAGRAMA

tes do desenvolvimento do traçado.
Verticalmente, o vão do arco segue as pro-

jeções verticais dos cruzamentos das diago-
nais do retângulo inferior (resultante da di-
visão do marco pela mediana horizontal), com 
as diagonais dos dois retângulos verticais (re-
sultantes da divisão do marco pelo eixo verti-
cal); e as pilastras dos flancos, em ambos os 
ângulos, interno e externo, encontrando jus-
tificação em cruzamentos já decorrentes do 
desenvolvimento do traçado.

No coroamento do portal assinalamos a 
existência de uma interessante adequação da 
estrutura ao traçado: a composição triangu-
lar do frontão em rigoroso cumprimento das 
diagonais de ambos os retângulos resultan-
tes da divisão vertical do retângulo supe-
rior; os dois momentos de sobreposição dos 
elementos do frontão (o óculo com a pomba 
do Espírito Santo, assente sobre a edícula; e 
o menino segurando a caveira, de pé sobre 
aquele), em adequação aos diferentes cruza-
mentos das oblíquas; na a edícula da Senhora 
do Manto, a composição, distribuição, postu-
ras e gestos das personagens organizados em 
função das linhas de força do traçado; a loca-
lização lateral dos anjos ajoelhados em ado-
ração; ou a pomba do Espírito Santo ao centro 
do medalhão.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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armadura e um elegante elmo decorado com 
um dragão com a cauda enrolada sobre os ou-
vidos; à direita está representado um homem 
de idade avançada, togado ao modo clássico, 
numa representação de feições pormenoriza-
das e com um sorriso aberto, certamente tira-
do do natural. Nos extremos do entablamento, 
na prumada dos balaústres, erguem-se dois 
acrotérios decorados com folhagens de acanto.

No intercolúnio rasga-se um arco aba-
tido, reentrante e escorçado, assente sobre 
impostas e com pés-direitos de pilastras. No 
intradorso, sob a chave e encostada à parede 
fundeira, destaca-se uma vieira. A arquivolta 
é decorada na chave com uma mísula e com 
uma ave ladeada por enrolamentos fitomórfi-
cos. Sucede a esta um conjunto de bacias so-
brepostas, com arranjos por folhagens, aves, 
figuras zoo e antropomórficas, e querubins. A 
arquivolta é ainda adornada no bordo externo 
com uma moldura de botões de acanto. As im-
postas recebem uma decoração de acantos sob 
uma moldura de dentículos. Os pés-direitos, 
em continuidade com a arquivolta, recebem 
uma idêntica decoração de grotescos, com ba-
cias sobrepostas nas quais figuram esfinges 
com festões suspensos das asas, e diversos 
enrolamentos fito e zoomórficos. Nas canto-
neiras destacam-se dois tondos em baixo-re-
levo, com dois bustos masculinos afrontados 

Sem vestígios de policromia.
Arcossólio embutido e reentrante, estru-

turado por pilastras com balaústres adossa-
dos e entablamento, e coroado por frontão 
semicircular.

As pilastras são capitalizadas aproximadas 
de coríntios, e sem decoração. Os balaústres 
adossados têm o fuste inferior cilíndrico e ca-
nelado e o superior, bulboso, decorado com 
folhas de acanto.

O entablamento é constituído por uma 
moldura de dentículos, friso almofadado e de-
corado, e uma moldura de óvalos sobrepuja-
da por uma cornija. A decoração do friso é de 
composição simétrica, com duas aves fabulo-
sas, semelhantes a grifos, segurando ao centro 
uma cartela com a data de 1532. As caudas das 
aves metamorfoseiam-se em enrolamentos fi-
tomórficos que originam tocheiros que origi-
nam sequentes enrolamentos fitomórficos.

Sobre o entablamento, ao centro, um fron-
tão semicircular coroa a estrutura. Recebe 
no intradorso uma moldura de óvalos, e no 
extradorso uma sequência de enrolamen-
tos fitomórficos. O tímpano é decorado com 
um baixo-relevo com o escudo de armas dos 
Portocarrero. Este é sobrepujado por um que-
rubim e ladeado por dois bustos masculinos 
perfilados e afrontados: à esquerda está repre-
sentada a idade jovem, sorridente, com uma 
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e perfilados, ambos envergando elmos alados.
O conjunto assenta sobre uma base com 

uma moldura de dentículos, decorada sime-
tricamente, como um friso, com uma cartela 
central com um mascarão; duas aves ladeiam 
a cartela, com sucessivos enrolamentos fito-
mórficos com frutos e folhagens. Sob as pilas-
tras, destacam-se projeturas com mísulas em 
ressalto.

Ao centro do lóculo está uma arca feral.  
É decorada nos ângulos com folhas de acan-
to, e ao centro tem um epitáfio epigrafado. 
A arca possui uma tampa de quatro panos: o 
frontal é almofadado, com uma moldura com 
florões, e decorado com duas aves afrontadas 
segurando com o bico uma cartela com um 
mascarão; as suas caudas metamorfoseiam- 
-se em enrolamentos fitomórficos, com frutos 
e folhagens.

BIBLIOGRAFIA
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TÚMULO DE RUIZ 
PORTOCARRERO
Santarém

DIMENSÕES  
A. 175 x L. 115 cm

MÓDULO
1.523

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

Considerando as medidas A. 175 × L. 115 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.523. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se 
de um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5.

Depois de aplicados e comparados todos os 
métodos de divisão interna inicialmente de-
finidos na metodologia, consideramos que o 
traçado geométrico empregue como auxiliar 
prévio de composição terá sido o que decorre 
da secção áurea dos lados do retângulo.

Começando por assinalar os elementos ho-
rizontais, referimos o entablamento, cujo topo 
concorda com a projeção horizontal dos cru-
zamentos das diagonais do retângulo supe-
rior (resultante da divisão do marco pela sua 
secção áurea superior) com ambas as secções 
áureas verticais (interseção que divise aquele 
segmento também na segundo a mesma pro-
porcionalidade — em extrema e média razão); 
ou o arranque do entablamento, concordando 

com a projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo superior (resultante 
da divisão do marco pela secção áurea infe-
rior); o arranque do arco sobre as impostas, 
alinhando pela mediana horizontal do marco; 
ou a altura do tampo da arca funerária, con-
cordando com a projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do retângulo inferior 
(resultante da divisão do marco pela secção 
áurea superior).

Do conjunto de elementos verticais come-
çamos por referir o vão do arco, concordando 
com os pontos de interseção das diagonais dos 
retângulos laterais (resultantes da divisão do 
marco por ambas as secções áureas verticais) 
com as secções áureas horizontais (dividindo 
estes segmentos em extrema e média razão). A 
largura da arca, e o arco do óculo no coroa-
mento da obra, também encontram justifi-
cação em projeções verticais de importantes 
cruzamentos de linhas de força do traçado.

DIAGRAMA
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Apresenta vestígios de policromia.
Arcada de três vãos em arco de volta per-

feita, separando o corpo da igreja — de três 
naves — do transepto e da capela-mor. Assen-
tam os arcos sobre impostas, com pés-direitos 
de pilares cruciformes suportando os arcos, 
ao centro, e duas pilastras laterais embutidas 
nas paredes do corpo da igreja suportando la-
teralmente as cargas dos dois arcos laterais.

Das faces frontais dos pilares salientam-
se dois nichos acolhendo os altos-relevos de 
Cristo Salvador e de São Pedro, à esquerda e 
à direita respetivamente. Os nichos são cons-
tituídos por um comprido balaústre, em bai-
xo-relevo, servindo de suporte a uma mísula 
saliente, sobrepujada por um volumoso balda-
quino — no da esquerda, sobre a imagem de 
Cristo, dois anjos tenentes seguram um escu-
do com um busto; o da direita, sobre Pedro, 
exibe uma mitra papal.

Assentam os pilares sobre pedestais, tam-
bém almofadados e decorados com baixos-re-
levos dos quatro evangelistas: nas faces fron-
tais São João e São Lucas, no intradorso São 
Mateus e São Marcos, à esquerda e direita, 
respetivamente.

O arco central tem a arquivolta e os pés-di-
reitos almofadados e sem decoração, com um 
anjo salientando-se em alto-relevo na chave. 
Nas cantoneiras estão dois tondos, com bus-

tos representando a idade madura, feminino 
e masculino à esquerda e à direita, respeti-
vamente. Destacam-se da restante estrutura 
avançando para além da grinalda circular que 
os envolve, ambos com os rostos terçados e 
afrontados, olhando para os céus. O busto fe-
minino tem um toucado cobrindo-lhe a cabe-
ça, com os cabelos caindo em suaves melenas 
sobre os ombros e o peito; veste um vestido 
plissado sobre o colo, com um colarinho em 
pé de gola apertado sobre o pescoço; pende-
-lhe sobre o peito um fio com um medalhão. 
O busto masculino, barbado, tem um elmo 
emplumado cobrindo-lhe a cabeça, com uma 
camisa em pé de gola com o colarinho borda-
do apetado no pescoço e e uma sobreveste de 
longas golas.

No topo, o arco é apenas arquitravado.
De menor dimensão são os arcos laterais, 

cumprindo uma mesma estruturação, apenas 
diferindo no entablamento que o primeiro 
não possui, estes constituídos por arquitrave, 
friso sem decoração, e cornija. Têm mísulas 
como impostas, a curvatura e enrolamento 
voltados para o intradorso, acompanhando a 
secção da arquivolta. Os pés-direitos são tam-
bém de pilastras, de secção inferior e, assim, 
proporcionando maior largura do vão, tam-
bém almofadadas e sem decoração. Da chave 
destaca-se uma mísula, e das cantoneiras dois 
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bustos, também feminino e masculino segun-
do a mesma ordem, e representando igual-
mente a idade madura.

No arco ao evangelho o busto feminino tem 
o cabelo entrançado num elegante penteado; 
uma blusa de colarinho em pé de gola muito 
levantado, com uma sobreveste com golas, e 
mangas ameadas; a expressão do rosto é sere-
na. O busto masculino tem uma farta barba; 
a cabeça coberta com um turbante com uma 
pluma; uma sobreveste com uma carcela com 
um galão debruado; no rosto uma expressão 
igualmente serena.

No arco à epístola, o busto feminino tem 
o cabelo com um volumoso entrançado sobre 
os ouvidos, com duas melenas suavemente 
caindo sobre os ombros; Tem também uma 
blusa plissada sobre o colo, com um colari-
nho em pé de gola, muito levantado e plissado 
em espiral; cobre-a uma sobreveste de deco-
te retangular e de mangas ameadas. O busto 
masculino tem uma farta barba e cabeleira de 
densos caracóis; cobre-o um pesado e grosso 
manto de golas caneladas.

BIBLIOGRAFIA
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TRIPLO ARCO 
TRIUNFAL
Santarém

DIMENSÕES  
A. 785 x L. 1188 cm

MÓDULO
1.512

MARCO UTILIZADO
Armadura II

Considerando as medidas A. 785 × L. 1188 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.512. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se 
de um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geo-
métrico empregue como auxiliar prévio de 
composição terá sido o que decorre da secção 
áurea dos lados do retângulo.

Embora tenhamos efetuado tomadas foto-
gráficas do triplo arco a partir de um ponto 
de vista ao centro da nave central, a interfe-
rência visual de outros elemento estruturais 
que se lhes sobrepunham (em plano anterior, 
as colunas dos arcos que estruturam a nave) 
impediam a global apreciação da obra. Assim, 
de modo a podermos usufruir de uma visão 
integral da sua planimetria frontal, segundo 
a forma como terá sido debuxada, procedemos 
a uma fotomontagem recorrendo aos meios 
computacionais de manipulação da imagem, 
na qual, sobre aquela primeira tomada foto-
gráfica, sobrepusemos os dois arcos laterais 
captados segundo o mesmo ângulo, cota e 
afastamento, mas a partir de um ponto de 
vista central. Guiaram este nosso processo os 
pontos de união das três estruturas: no en-

contro dos cimácios dos entablamentos late-
rais com os pilares centrais; o arranque dos 
arcos laterais a partir dos mesmos pilares; as 
cornijas no termo dos pedestais; e o degrau de 
acesso ao transepto sob os três arcos. Come-
çando por sobrepor e alinhar os arcos laterais, 
optámos por lhes sobrepor totalmente a área 
interior do arco central, a partir do intradorso 
dos arcos definindo a nave central. Foi sobre 
esta fotocomposição que efetuámos a nossa 
análise, cujos resultado seguidamente apre-
sentamos.

Começamos por referir que o presente tra-
çado subdivide o marco em dezasseis retângu-
los semelhantes (exatamente iguais em módu-
lo) individualizados pelas linhas identificadas 
a verde e vermelho na imagem. Assim, come-
çamos por assinalar a correta observância dos 
cimácios dos arcos laterais — alinhados pelos 
astrágalos dos capitéis dos arcos que orga-
nizam a nave central — pela cesura superior 
do marco (a verde na imagem); assim como a 
organização da estruturação do arco central 
(definindo toda a nave e articulação desta com 
as colaterais), concordando com ambas as ce-
suras verticais que dividem ambos os retân-
gulos laterais resultantes da divisão vertical 
do marco. Em baixo, as cornijas no termo dos 
pedestais concordam com uma projeção hori-
zontal de um cruzamento de linhas de força já 
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resultantes do sequente desenvolvimento do 
traçado.

O centro do arco central concorda com a 
projeção horizontal dos cruzamentos das dia-
gonais do marco com as diagonais de ambos 
os retângulos laterais resultantes da sua di-
visão vertical — linha com a qual concordam 

os extremos inferiores do baldaquinos sobre 
as figuras nos pilares centrais. Os centros dos 
arcos laterais encontram-se alinhados pela 
mediana horizontal do marco (pela qual igual-
mente alinham os topos das mísulas das mes-
mas imagens), nos cruzamentos, sobre esta, 
das diagonais dos retângulos laterais.
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Sem vestígios de policromia.
Retábulo edicular reentrante, enquadrado 

e emoldurado por um bocel relevado da estru-
tura parietal.

Ao centro rasga-se um arco polilobado em 
asa de padeiro, assente sobre impostas, e com 
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os pés-direitos de colunas de fuste liso, capi-
talizadas, e assentes sobre as bases.

No interior está um relevo de Nossa Senho-
ra envolta num manto, de mãos postas, de pé 
sobre uma nuvem.
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EDÍCULA EXTERIOR 
DE NOSSA SENHORA
Santarém

DIMENSÕES  
A. 175 x L. 115 cm

MÓDULO
1.523

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 175 × L. 115 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.523. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se 
de um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geo-
métrico empregue como auxiliar prévio de 
composição terá sido o que decorre da secção 
áurea dos lados do retângulo.

Tendo-se verificado a concordância entre 
os capitéis com a secção áurea horizontal do 
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marco, verifica-se que a altura das bases das 
colunas concordam com a projeção horizontal 
correspondente aos pontos de divisão deste 
segmento menor [inferior] do lado vertical do 
marco segundo uma das suas secções áureas; 
assim como o vão do arco, à altura dos pés-di-
reitos, concordante com as projeções verticais 
dos importantes cruzamentos de diagonais de 
ambos os retângulos laterais, resultantes da 
divisão vertical do marco por ambas as sec-
ções áureas verticais.
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Sem vestígios de policromia.
Retábulo estruturado por pilastras com co-

lunas adossadas, entablamento, e encimado 
por frontão quebrado. A organização deste re-
tábulo, excetuando o frontão e a decoração, é 
muito próxima do seu homólogo.

As pilastras são lisas e não capitalizadas, 
com colunas adossadas aproximadas de co-
ríntias, estriadas a dois terços (o terço inferior 
com caneluras mais estreitas) e com êntase. 
Assentam estas sobre pedestais almofadados 
que se salientam em ressalto da base, deco-
rados com florões com oito estames radiais 
enrolados.

No intercolúnio rasga-se um arco de volta 
perfeita concheado, assente sobre impostas e 
com pés-direitos de pilastras. A arquivolta e 
os pés-direitos são almofadados, e decorados 
com rosários. Atualmente, no nicho, acolhe-
-se uma imagem da Virgem, de data recente. 
Nas cantoneiras estão dois bustos masculinos 
idênticos em baixo-relevo — aproximada-
mente a três quatros — com um rufo e uma 
gola petalada.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas, friso decorado, e uma cornija 
de várias molduras (a central de dentículos) — 
dado o encostamento do retábulo à parede di-
reita da nave, tornou-se necessário suprimir, 
aí, parte da cornija. Decoram o friso quatro 
anjos virados ao centro, rodeados de peque-
nas estrelas, os centrais segurando um inver-
tido crescente lunar.

O frontão é gerado por duas volutas ados-
sadas sobre uma cartela retangular vertical, 
ao centro da qual está um alto-relevo de um 
tosco busto masculino, coroado e encapado, 
segurando sobre o abdómen uma cartela com 
a inscrição AVE MARIA. No topo, recebe um 
inusitado coroamento semelhante a um tufo.

Assenta a estrutura numa base almofadada 
na qual se salientam os pedestais das colunas, 
decorada com cartelas resultantes da sobre-
posição de uma elipse e um retângulo; as for-
mas geométricas são interligadas e entre si e 
unidas por segmentos à esquadria.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Rio Maior

LOCAL 
Igreja da Misericórdia
 (colateral, à epístola)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DA VIRGEM
Rio Maior

BIBLIOGRAFIA
SEQUEIRA, Gustavo de Matos, 1949

LAMEIRA, Francisco, 2009
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RETÁBULO 
DA VIRGEM
Rio Maior

DIMENSÕES  
A. 315 x L. 190 cm

MÓDULO
1.656

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 315 × L. 190 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.656. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Superbipartiens, com m = 1.666.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geomé-
trico empregue como auxiliar prévio de com-
posição terá sido o que decorre da subdivisão 
interna do marco a partir das suas diagonais.

Sem que em ambas as obras — neste e no 
outro colateral — se verifique uma integral e 
estrita observância da organização compo-
sitiva relativamente ao traçado regulador, e 
ainda que ambas as estruturas se insiram em 
marcos distintos em módulo, torna-se interes-
sante verificar o paralelismo entre ambas e a 
igual persecução das mesmas linhas de força 
do traçado geométrico.

Assim, em ambos, podemos verificar a 
mesma organização do entablamento, com a 
moldura de dentículos sob a cornija em ali-
nhamento com a projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do retângulo superior 
(resultante da divisão do marco pelo eixo ho-
rizontal); o cimácio da cornija em alinhamen-
to pela projeção horizontal dos cruzamentos 
dessas mesmas diagonais com as diagonais 
dos dois retângulos resultantes da divisão 
vertical do marco pelo eixo vertical; ou o ar-
ranque da arquitrave, concordando com as 

DIAGRAMA

projeção horizontal dos cruzamentos também 
daquelas diagonais (do retângulo superior re-
sultante da divisão do marco pelo eixo hori-
zontal) com o outro par de diagonais também 
dos dois retângulos resultantes da divisão 
vertical do marco pelo eixo vertical. Em baixo, 
a altura da base do(s) retábulo(s) concorda com 
a projeção horizontal dos cruzamentos das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão do marco pelo eixo horizontal), com 
um par de diagonais (o único que exibimos de 
forma a simplificar a imagem) resultante do 
sequente desenvolvimento do traçado.

Verticalmente, passamos a referir o vão dos 
nichos, concordando com os pares de proje-
ções verticais dos cruzamentos das diagonais 
do marco com as diagonais do retângulo infe-
rior (resultante da divisão do marco pelo eixo 
horizontal); o espaço interior edicular gerado 
entre as colunas, concordando com os pares 
de projeções verticais dos cruzamentos das 
diagonais dos retângulos resultantes da divi-
são vertical do marco; ou o alinhamento das 
colunas, aprumadas pelos pares de projeções 
verticais dos cruzamentos das diagonais des-
tes dois retângulos (resultantes da divisão 
vertical do marco), com as diagonais dos qua-
tro retângulos resultantes da divisão horizon-
tal e vertical do marco.

O arranque do arco não concorda com qual-
quer linha do traçado.
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Sem vestígios de policromia.
Retábulo estruturado por pilastras com co-

lunas adossadas, entablamento, e encimado 
por frontão quebrado. A organização deste re-
tábulo, excetuando o frontão e a decoração, é 
muito próxima do seu homólogo.

As pilastras são lisas e não capitalizadas, 
com colunas adossadas aproximadas de co-
ríntias, estriadas a dois terços (o terço inferior 
com caneluras mais estreitas) e com êntase. 
Assentam estas sobre pedestais almofadados 
que se salientam em ressalto da base, decora-
dos com círculos unidos à sua esquadria.

No intercolúnio rasga-se um arco de volta 
perfeita concheado, assente sobre impostas 
e com pés-direitos de pilastras. O intradorso 
da arquivolta evidência o ondeado da vieira 
e, numa continuidade com os pés-direitos, é 
almofadada e decorada com círculos interli-
gados por segmentos. Atualmente, no nicho, 
acolhe-se uma imagem do Sagrado Coração, 
de data recente.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas, friso almofadado e decorado, 
e uma cornija de várias molduras (a central 
de dentículos) — dado o encostamento do re-
tábulo à parede esquerda da nave, tornou-se 
necessário suprimir, aí, parte da cornija. A 
decoração do friso desenvolve-se a partir de 
um escudo central, de campo liso, com uma 
concatenação de elipses com quadrados inter-
ligados e entre si e unidos à esquadria.

O frontão é gerado por duas volutas ados-
sadas sobre uma cartela elíptica vertical. No 
topo, recebe um inusitado coroamento seme-
lhante a um tufo.

Assenta a estrutura numa base almofadada 
na qual se salientam os pedestais das colunas, 
decorada com um retângulo central ladeado 
por duas elipses; as formas geométricas são 
interligadas e entre si e unidas por segmentos 
à esquadria.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Rio Maior

LOCAL 
Igreja da Misericórdia

 (colateral, ao evangelho)

TIPOLOGIA  
Edicular

RETÁBULO 
DO SAGRADO 
CORAÇÃO 
DE JESUS
Rio Maior
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RETÁBULO 
DO SAGRADO 
CORAÇÃO
DE JESUS
Rio Maior

DIMENSÕES  
A. 320 x L. 210 cm

MÓDULO
1.523

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 320 × L. 210 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.523. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geomé-
trico empregue como auxiliar prévio de com-
posição terá sido o que decorre da subdivisão 
interna do marco a partir das suas diagonais.

Sem que em ambas as obras — neste e no 
outro colateral — se verifique uma integral e 
estrita observância da organização compo-
sitiva relativamente ao traçado regulador, e 
ainda que ambas as estruturas se insiram em 
marcos distintos em módulo, torna-se interes-
sante verificar o paralelismo entre ambas e a 
igual persecução das mesmas linhas de força 
do traçado geométrico.

Assim, em ambos, podemos verificar a 
mesma organização do entablamento, com a 
moldura de dentículos sob a cornija em ali-
nhamento com a projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do retângulo superior 
(resultante da divisão do marco pelo eixo ho-
rizontal); o cimácio da cornija em alinhamen-
to pela projeção horizontal dos cruzamentos 
dessas mesmas diagonais com as diagonais 
dos dois retângulos resultantes da divisão 
vertical do marco pelo eixo vertical; ou o ar-

DIAGRAMA

ranque da arquitrave, concordando com as 
projeção horizontal dos cruzamentos também 
daquelas diagonais (do retângulo superior re-
sultante da divisão do marco pelo eixo hori-
zontal) com o outro par de diagonais também 
dos dois retângulos resultantes da divisão 
vertical do marco pelo eixo vertical. Em baixo, 
a altura da base do(s) retábulo(s) concorda com 
a projeção horizontal dos cruzamentos das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão do marco pelo eixo horizontal), com 
um par de diagonais (o único que exibimos de 
forma a simplificar a imagem) resultante do 
sequente desenvolvimento do traçado.

Verticalmente, passamos a referir o vão dos 
nichos, concordando com os pares de proje-
ções verticais dos cruzamentos das diagonais 
do marco com as diagonais do retângulo infe-
rior (resultante da divisão do marco pelo eixo 
horizontal); o espaço interior edicular gerado 
entre as colunas, concordando com os pares 
de projeções verticais dos cruzamentos das 
diagonais dos retângulos resultantes da divi-
são vertical do marco; ou o alinhamento das 
colunas, aprumadas pelos pares de projeções 
verticais dos cruzamentos das diagonais des-
tes dois retângulos (resultantes da divisão 
vertical do marco), com as diagonais dos qua-
tro retângulos resultantes da divisão horizon-
tal e vertical do marco.

O arranque do arco não concorda com qual-
quer linha do traçado.

ANÁLISE GEOMÉTRICA





620

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Óbidos

LOCAL 
Igreja de Santa Maria de Óbidos

TIPOLOGIA  
Túmulo

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

TÚMULO DE D. JOÃO 
DE NORONHA E DE 
D. ISABEL DE SOUSA
Óbidos
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Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita, estruturado por pi- 

lastras e entablamento.
As pilastras são compósitas, almofadadas e 

decoradas com grotescos, compostos por uma 
sucessão de motivos sobrepostos, com cestos 
carregados de frutos, candelabros de finos 
balaústres decorados de acantos com enro-
lamentos de motivos zoomórficos adossados, 
taças gomadas com frutos e folhagens, enro-
lamentos fitomórficos com mascarões, carte-
las, animais fabulosos aproximados de grifos 
e quimeras, vasos com fitas serpenteadas e 
pendurados, meninos sentados sobre festões, 
segurando tridentes e com vasos clássicos 
transbordantes de frutos à cabeça.

Assentam as pilastras em pedestais igual-
mente almofadados, decorados com bustos 
perfilados afrontados: à esquerda um busto 
masculino barbado, envergando um elmo e to-
gado ao modo clássico; à direita está um busto 
feminino elegantemente penteado, igualmen-
te togado mas de forma mais cuidada.

O entablamento compõe-se arquitrave de 
três bandas, friso decorado, e cornija de várias 

molduras, o conjunto evidenciando projeturas 
acompanhando as pilastras do entablamento. 
O friso apresenta uma decoração de compo-
sição simétrica, com uma cartela central ins-
crevendo uma pomba em alto-relevo; a cada 
lado estão pares de grifos adossados a ramos 
de espigas em intrincados serpenteados; nas 
projeturas relevam-se mascarões.

No intercolúnio rasga-se o arco de vol-
ta perfeita, assente sobre impostas e com os 
pés-direitos de pilastras lisas também sobre 
pedestais almofadados. Nas cantoneiras des-
tacam-se dois tondi com os bustos avançando 
proeminentes. À esquerda está um busto fe-
minino com um elegante penteado entrança-
do e um gancho em forma de florão sobre a 
fronte: Com um braço avançando para além 
do óculo, percebem-se os trajes palacianos, 
com a blusa de mangas compridas deixando 
ver um fio apertado à volta do pescoço, e um 
vestido de decote retangular e ombros gol-
peados. O busto masculino retrata um ho-
mem em idade madura, de longa barba bífida 
com suaves melenas, togado ao modo clássico.

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Roliça

LOCAL 
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Purificação

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA 
DOS GORJÕES
Roliça

BIBLIOGRAFIA
SEQUEIRA, Gustavo de Matos, 1955

GUEDES, José, 1972
MOURA, Antonieta; e VERGIKOSK, Francisco Carlos, s.d.
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ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA 
DOS GORJÕES
Roliça

DIMENSÕES  
A. 500 x L. 415 cm

MÓDULO
1.204

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

Considerando as medidas A. 500 × L. 415 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.204. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto IX, com m = 1.224.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geomé-
trico empregue como auxiliar prévio de com-
posição terá sido o que decorre da subdivisão 
interna do marco a partir das suas diagonais.

Começando pelos elementos horizontais, 
referimos o arranque do entablamento, con-
cordando com a projeção horizontal dos cru-
zamentos das diagonais do retângulo superior 
(resultante da divisão horizontal do marco) 
com as diagonais dos retângulos horizontais 
(resultantes da divisão vertical deste último); 
a segmentação entre a arquitrave e o friso, 
e entre este e a cornija, ambas concordando 

DIAGRAMA

com as projeções horizontais de cruzamentos 
de diagonais resultantes do desenvolvimento 
do traçado. Em baixo, as cornijas dos pedes-
tais, sob os pés-direitos, concordam com uma 
projeção horizontal homóloga à primeira su-
pra referida, a dos cruzamentos das diagonais 
do retângulo inferior (resultante da divisão 
horizontal do marco) com as diagonais dos re-
tângulos horizontais (resultantes da divisão 
vertical deste último).

Verticalmente, o vão gerado entre as pi-
lastras do emolduramento, concordam com 
as projeções verticais que subdividem verti-
calmente ambos os retângulos verticais dos 
flancos; ou o vão do arco, alinhado pelas pro-
jeções verticais dos cruzamentos das diago-
nais dos pares de retângulos, horizontais e 
verticais, resultantes da divisão horizontal e 
vertical do marco.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Lisboa

LOCAL 
Museu Nacional de Arte Antiga

TIPOLOGIA  
Edicular

Com vestígios de douramentos.
Retábulo edicular estruturado por pilastras 

compósitas; entablamento; e um atípico co-
roamento semicircular do qual se destaca, no 
topo, um acrescento retangular. O conjunto 
apresenta-se frontalmente ligeiramente pro-
jetante, acompanhado em ressalto pelo enta-
blamento e a base.

As pilastras são prismáticas invertidas, as-
sentes sobre bases, com fustes lisos com uma 
suave decoração de enrolamentos. No topo, 
destacam-se um atlante e uma cariátide, à es-
querda e direita respetivamente, ambos segu-
rando escudos de campo liso com a mão cor-
respondente ao lado exterior da edícula; sobre 
as cabeças destacam-se o equino e as volutas 
da ordem jónica. Os braços para o interior da 
edícula seguram um entrançado de ramagens, 
frutos e folhagens. O flanco externo das pi-
lastras é recoberto por relevos de pendurados 
fitomórficos de frutos e folhagens.

O entablamento é organizado por uma ar-
quitrave de duas bandas não canónica; friso, 
no qual se destacam cinco modilhões — os 
três centrais com querubins em relevo, e dois 
na prumada das colunas com mascarões zoo-
mórficos aproximados de leões; por cima re-
cebe uma cornija de várias molduras.

No intercolúnio está representada a La-
mentação, com Cristo crucificado ocupan-

do a posição central da composição, ladeado 
pelos dois ladrões. Em baixo, abraçada à cruz 
está Maria Madalena, ajoelhada e em pranto; 
à esquerda está um grupo formado por Ma-
ria, cabisbaixa e combalida, amparada por 
uma Santa Mulher a cada lado. Ao lado direito 
destacam-se dois cavaleiros de piques ergui-
dos. Em mais baixo-relevo está representada 
uma tumultuosa multidão; mais ao fundo, em 
stiacciato, Jerusalém. 

O coroamento é uma conjugação de um se-
micírculo com um retângulo central no topo, 
com uma moldura constituída por losangos e 
pontas de diamante, destacando-se, no topo, 
ao centro, um mascarão zoomórfico — ex-
tradorso é cobreto por uma série de espessos 
enrolamentos já de gosto Rollwerk. No “tím-
pano” está representada uma Ressurreição, 
com Cristo Triunfante de pé sobre o túmulo, 
envolto por uma nuvem e dois anjos coroan- 
do-O; no plano do solo, lateralmente ao tú-
mulo, está um grupo de soldados atónitos, na 
pose exprimindo temor.

A base apresenta na face frontal um intri-
cado baixo-relevo com putti, ferroneries e en-
rolamentos fitomórficos, com um escudo de 
campo liso ao centro.

RETÁBULO 
DA PAIXÃO
DE CRISTO
Lisboa

BIBLIOGRAFIA
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RETÁBULO 
DA PAIXÃO
DE CRISTO
Lisboa

DIMENSÕES  
A. 162 x L. 67 cm

MÓDULO
1.88

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 126 × L. 67 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.88. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Composto VII, com m = 1.866.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, por comparação entre os vários 
traçados considerámos que poderá ter sido 
utilizado o traçado decorrente da secção áurea 
dos lados do retângulo como auxiliar prévio da 
composição.

Assim que efetuámos o traçado sobre a 
imagem do retábulo, de imediato se tornou 
evidente um grande número de adequações 
da global organização compositiva ao traçado 
regulador inferido, sobretudo com imediatas 
concordâncias com três das mais importantes 
linhas de força do traçado: a secção áurea ho-
rizontal superior, e ambas as secções áureas 
verticais. Assim, começamos por assinalar a 
altura média da cornija do entablamento em 
alinhamento com a secção áurea superior; e 
na área superior da estrutura, o excerto qua-
drangular que se eleva acima das empenas se-
micirculares do frontão, aí gerado em alinha-
mento com a projeção horizontal que divide 
este segmento superior em divina proporção 
(resultante do cruzamento das diagonais do 
marco com ambas as secções áureas verticais 

DIAGRAMA

do marco). Ao centro da obra, o centro do arco 
enquadrando o episódio central da Crucifixão 
(com o arranque atrás dos escudos dos atlan-
tes), praticamente coincide com secção áurea 
inferior, no mesmo ponto onde encontramos 
os pés de Cristo Crucificado.

O arranque do entablamento, suportado 
pelos capitéis sobre a cabeça dos atlantes, 
concorda com a projeção horizontal de um 
duplo cruzamento de importantes linhas de 
força do traçado. Em baixo, a cornija que ope-
ra a segmentação entre a base do retábulo e o 
espaço de representação, alinha com exatidão 
pela projeção horizontal de um cruzamento 
de oblíquas.

Relativamente aos elementos verticais, em 
ambos os episódios narrativos o espaço cen-
tral verticalmente gerado em divina propor-
ção, demarca os espaços reservados à figura 
do Salvador: no topo da estrutura, a largura 
interna do excerto quadrangular do frontão, 
em torno da figura de Cristo Ressuscitado, 
concorda com as secções áureas verticais; e 
no episódio central, a localização das mãos da 
figura de Cristo, igualmente se adequam à lo-
calização das mesmas linhas.

No episódio central, o interior do espaço edi-
cular, lateralmente delimitado pela cariátide e 
o atlante, alinha pelas projeções verticais dos 
importantes cruzamentos das diagonais dos 
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retângulos laterais (resultantes da divisão do 
marco pelas secções áureas verticais); as figu-
ras destes gigantes encontram-se aprumadas 
pelas projeções verticais das interseções das 
diagonais daqueles retângulos com as secções 
áureas horizontais (dividindo este segmento 
menor em extrema e média razão). Já nos flan-
cos, o ângulo externo dos fustes e a largura do 
frontão (também aferida pelo ângulo externo 
da moldura de secção quadrangular), alinham 
pela projeção horizontal de um par de cruza-
mentos de linhas de força do traçado (unindo 
pontos opostos que dividem lados adjacentes 
do marco em divina proporção).

Relativamente à geral organização das per-
sonagens do episódio da Ressurreição, embo-

ra nele seja geometricamente gerado um po-
deroso foco cêntrico sobre o cruzamento das 
diagonais do retângulo superior (resultante 
da divisão horizontal do marco pela secção 
áurea superior) — do qual o artista se apro-
pria e notavelmente emprega para localização 
dos pés figura triunfante de Cristo — contu-
do, é sobre o rosto do Salvador que o artista 
faz recair maior atenção do espectador, para 
ele habilmente orientando os rostos e olhares 
atónitos dos soldados que subitamente des-
pertam, direção pontualmente sublinhada 
por gestos e armas erguidas, a todos guian-
do pelas linhas do traçado. Mesmo na orga-
nização e composição da figura do Salvador, 
podemos ver o vitorioso braço (e antebraço) 
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erguido, ou a inclinação da coxa e da perna; 
ou mesmo a nuvem e o coro de anjos que em 
seu torno louvam a Ressurreição, todos em 
generalizada observância das linhas de força 
do traçado.

No episódio central (da Crucificação), o 
rosto de Cristo é localizado sobre o centro 
geométrico de toda a composição, benefician-
do desta localização e, assim, constituindo-se 
o mais poderoso foco cêntrico de todo o retá-
bulo. No mesmo alinhamento horizontal, com 
o patíbulo da cruz alinhando pelo eixo hori-
zontal da composição, é no exato cruzamen-
to desta sobre as secções áureas verticais que 
encontramos as mãos martirizadas de Cristo.

Sob uma tomada de vista em “voo de pás-
saro”, com as personagens no solo organiza-
das em planos sucessivamente mais elevados 
e em mais subtil stiacciato, todas elas se en-
contram situadas, em limite, sob a secção áu-
rea inferior — excetuando os dois supliciados, 
que embora devidamente apartados do espaço 
que ao Salvador é reservado em divina propor-
ção, ocupam na composição lugares mais pró-
ximos da figura de Cristo.

Partindo do rosto de Cristo, sob a diago-
nal descendente que conduz o Seu olhar, à 
esquerda encontramos a figura da Virgem em 
alinhamento com a secção áurea vertical a 

esse lado; e à direita, em localização simétrica, 
a conturbada representação do cavaleiro, qua-
se aparentando ser derrubado pela montada, 
ambos exprimindo o espanto repentino por 
impetuoso arrebatamento da visão alcançada 
sob a aquela diagonal.

Sob o mesmo par de diagonais que une dos 
pontos de divisão dos lados horizontais do 
marco em divina proporção, as mesmas que 
organizam o corpo de Cristo na cruz, encon-
tramos em baixo a figura ajoelhada de Maria 
Madalena: a cabeça inclinada para o alto, o 
manto entreaberto nas costas, e até o pé no 
chão apoiado escondido sob o manto, todos 
alinhando pela mesma diagonal. Ao centro, 
o pano pendente das suas mãos em torno do 
poste da cruz, concorda com um importan-
te cruzamento de diagonais do traçado; por 
fim, os seus joelhos — assim como ambas as 
pernas dobradas — alinham e permanecem 
na confluência de diagonais do retângulo 
inferior (resultante da divisão do marco pela 
secção áurea inferior). Sobre as restantes fi-
guras, de João, de uma das Santas Mulheres, 
de alguns dos soldados à direita da cruz, ou 
dos dois crucificados (mormente o da esquer-
da, com a perna, a torção do corpo e o braço 
levantado) encontramos interessantes con-
cordâncias com várias linhas do traçado.
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REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Lisboa

LOCAL 
Museu Nacional de Arte Antiga

TIPOLOGIA  
Edicular

Polícromo.
Retábulo edicular estruturado por colunas 

aproximadas de coríntias adossadas a pilas-
tras, suportando um entablamento horizontal 
[sem frontão].

As pilastras são almofadadas e decoradas 
com enrolamentos fitomórficos. As colunas 
são estriadas nos dois terços superiores, sen-
do o inferior liso e decorado com laçarias e um 
pendurado.

O entablamento é organizado por uma es-
treita arquitrave de duas molduras; o friso é 
almofadado, decorado com um medalhão cen-
tral com uma figura feminina inscrita. Este 
último é lateralmente amparado por duas fi-
guras antropomórficas metamorfoseando-se 
em enrolamentos fitomórficos. Rematando o 
entablamento, no topo, encontra-se uma cor-
nija de duas molduras.

No interior do espaço edicular está repre-
sentada, a Virgem Maria com o Menino ao 
colo, sentada numa cátedra de elevado es-
paldar, no topo rematado em forma de viei-
ra. A Virgem encontra-se sentada em posição 
frontal, ligeiramente voltada para a direita, 
olhando para o filho sentando sobre o joelho 
esquerdo. Amparando o menino pelas costas 

com o braço do mesmo lado, a outra mão se-
gura e oferece um cacho de uvas ao bebé. Ao 
colo, a criança segura na mão um pequeno 
pássaro; mas recostado e inclinado para fora, 
como que afastando a ave dos frutos que a sua 
mãe lhe oferece.

Ao fundo desenha-se um arco cego de vol-
ta perfeita, com a arquivolta e os pés-direitos 
almofadados e lisos; o tímpano é raiado. Nas 
cantoneiras abrem-se dois pequenos tondos 
com bustos masculinos e hoje de difícil iden-
tificação. O teto é revestido por caixotões.

A edícula é escorçada, tendo-lhe sido im-
posta uma acentuada distorção no interior, 
de forma a dinamizar todo o conjunto, enfa-
tizando-o aos olhos do espectador. Segundo 
um processo meramente ilusório — amplian-
do toda a face frontal, e conferindo uma maior 
inclinação angular aos vários elementos es-
truturais no sentido de um ponto central 
— foi gerado um espaço de maior amplitude 
visual, facultando-se maior leitura das faces 
internas, proporcionando a perceção total 
deste pequeno espaço interior.

A base é almofadada, com uma inscrição de 
invocação à virgem em capitais romanas.

RETÁBULO 
DA VIRGEM 
COM O MENINO
Lisboa

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CARVALHO, Maria João Vilhena de, 1999
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RETÁBULO 
DA VIRGEM 
COM O MENINO
Lisboa

DIMENSÕES  
A. 63 x L. 44 cm

MÓDULO
1.431

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 63 × L. 44 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.431. Por aproximação, por 
excesso, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.414.

Embora o marco em que se inscreve a obra 
se encontre em grande proximidade do Re-
tângulo Raiz de Dois (√2), excedendo-o em 
módulo apenas em cerca de duas centésimas, 
aproximadamente, depois de aplicados e com-
parados todos os processos de divisão interna 
seguindo a metodologia enunciada, verificá-
mos não ter sido empregue o seu traçado geo-
métrico inerente como auxiliar prévio da com-
posição — resultante da sua exclusiva divisão 
interna1 — mas o traçado decorrente da secção 
áurea dos lados do retângulo.

A sua organização compositiva, ainda que 
muito simples, exibe uma enorme regularida-
de na adequação ao traçado regulador: o ar-
ranque do entablamento; a altura da base; e 
o eixo de prumada das colunas, encontram-se 
todos determinados pelos pontos que, vertical 
e horizontalmente dividem ambos os pares 
de segmentos menores (resultantes da divi-
são de cada lado do marco em divina propor-
ção) também em extrema e média razão; isto 
é, verdadeiramente aplicando o conceito de 
symetria — o princípio estético vitruviano que 

DIAGRAMA

pressupõe a relação mútua entre os membros e 
a consonância entre as partes e o todo2. Notável 
é o facto da parede fundeira do espaço inte-
rior edicular cumprir exatamente essa mesma 
proporcionalidade.

Relativamente à figura central, a cátedra 
ocupada pela Virgem com o Menino adequa-
se com exatidão ao espaço central delineado 
por ambas as secções áureas verticais, e até 
os apoios dos braços concordam com a secção 
áurea horizontal inferior. Sobre o centro geo-
métrico da composição encontramos colo da 
Virgem, e na continuidade de uma das oblí-
quas do traçado (uma das diagonais que une 
dois pontos que dividem os lados verticais 
opostos em divina proporção), diretamente so-
bre a secção áurea vertical à direita, encontra-
mos a figura do Menino. A inclinação do rosto 
da Virgem segue uma das oblíquas unindo os 
pontos de divisão de Ф dos lados do marco, 
podendo ainda ser encontradas sobre ambas 
as figuras uma ou outra linha que o artista 
terá seguido como auxiliar de composição.

Com igual interesse se verifica que ao se-
rem traçadas as linhas perpendiculares às 
diagonais do marco partindo de cada um dos 
seus vértices, sobre a projeção horizontal das 
suas interseções encontramos: o centro do 
arco; a localização das mãos da Virgem e do 
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e coeso, antes, verificando-se que as oblíquas 
definindo o plano do solo não encontram o 
mesmo ponto de fuga que preside ao das fia-
das de caixotões. Este último conjunto, mais 
coerente, [generalizadamente] converge sobre 
um ponto de fuga único, coincidente com o 
rosto da Virgem.

1 Cf. HAMBIDGE, Jay, 1967, pp. 39-42; e GHYKA, Ma-
tila: a), p. 129; e b) p. 159.
2 VITRÚVIO, Marco, Ed. 2011, Livro I, Cap. I e, sobre-
tudo, II, pp. 37-38.

Menino; e a triangulação no topo do espaldar 
da cátedra da Virgem.

Tendo a parede fundeira obedecido a uma 
diminuição simulando um acrescido distan-
ciamento do observador — gerando neste úl-
timo a ilusória perceção de ampliação daquele 
espaço interior — não se observa, no escorja-
mento imposto aos diferentes elementos tec-
tónicos, uma projeção em função de um ponto 
de convergência único. Em função das possí-
veis linhas traçadas, não se verifica ter sido 
empregue, neste esforço enfático, o cumpri-
mento de um sistema geométrico mensurado 





638

tando sobre as impostas e com pés-direitos 
de pilastras lisas com suave almofadado. Na 
chave destaca-se uma mísula de folhagens de 
acanto, enroladas em volta e contravolta, da 
qual se destaca um elegante relevo frontal de 
um mascarão leonino, com uma amordaça de 
que se destaca um pequeno escudo de armas 
já desgastado.

Nas cantoneiras estão dois elegantes tondi, 
um masculino e, o outro, feminino, já desgas-
tados com o tempo. O primeiro retrata um ho-
mem de idade madura, togado, de farta cabe-
leira em largos caracóis e melenas fartas. O da 
direita retrata uma mulher de idade [aparen-
temente] pouco inferior à daquele. O alto-re-
levo está mais desgastado e as feições estão 
mais sumidas, embora seja possível apreciar-
se, ainda, o elegante penteado ou a indumen-
tária paçã, com uma camisa de colarinho alto 
em suaves pregueados denunciando a delica-
deza do tecido.

Sem vestígios de policromia.
Portal em acro de volta perfeita, lateral-

mente escorado por um para de colunas es-
triadas a cerca de metade da altura e encima-
do por entablamento horizontal [sem frontão].

Avançando relativamente à restante es-
trutura, as colunas assentam sobre as bases, 
e são encimadas por capitéis aproximados de 
jónicos, com o cesto igualmente estriado.

O entablamento é de composição canóni-
ca, com arquitrave de três bandas, friso sem 
decoração, e uma cornija simples de duas 
molduras. Sob a arquitrave destacam-se três 
modilhões em volta e contravolta, do central 
destacando-se uma ameaçadora cabeça hu-
mana. Toda a superfície inferior da arquitra-
ve é decorada com caixotões com florões. Por 
cima do entablamento, destacado da estrutu-
ra do portal, fixo à parede do templo, está o 
escudo de armas do encomendador da igreja: 
D. António de Ataíde, o primeiro conde de 
Castanheira.

O arco, suavemente reentrante, possui 
quatro arquivoltas em ligeiro recuo, assen-

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira)

LOCAL 
Igreja de São Bartolomeu

TIPOLOGIA  
Portal

PORTAL DA 
IGREJA DE 
SÃO BARTOLOMEU
Castanheira do Ribatejo

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
CÂNCIO, Francisco, 1939

GUSMÃO, Adriano de, 1963
MACEDO, Lino de, 1992

LOPES, Flávio, 1993
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PORTAL DA 
IGREJA DE 
SÃO BARTOLOMEU
Castanheira do Ribatejo

DIMENSÕES  
A. 26.01 x L. 22.2 px

MÓDULO
1.175

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Sem que tenhamos efetuado medidas reais, 
considerando as medidas em píxeis (aferidas 
num programa de tratamento de imagem) 
com cerca de A. 26.01 × L. 22.2 píxeis, somos 
conduzidos ao marco com módulo m = 1.175. 
Por aproximação, por excesso, considerámos 
tratar-se de um Retângulo Composto IX, com 
m = 1.224; ou por defeito, de um Quadrado, 
com m = 1.

Sem um correto ajuste entre o marco em 
que se inscreve a obra e qualquer dos Retân-
gulos aferidos, passámos à aplicação da me-
todologia tal como em capítulo apropriado 
referimos.

DIAGRAMA

Depois de aplicados e cotejados todos os 
métodos de divisão interna, verificámos que 
nenhum dos traçados geométricos encontra 
uma adequada justificação para a sua utili-
zação como auxiliar prévio de composição. 
Embora o traçado geométrico decorrente da 
subdivisão interna do marco a partir dos cruza-
mentos das suas diagonais, possa parcialmente 
justificar alguma da estruturação do portal, 
colocamos por hipótese que as múltiplas lacu-
nas se possam dever a uma possível reorgani-
zação da estrutura.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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do desalinho, revelando o mesmo semelhan-
te, delicado e distinto perfil. Sabendo que esta 
capela mandada erigir por D. António de Ataí-
de, conde de Castanheira, pode supor-se ter 
sido sua determinação ver-se retratado na sua 
nobre condição.

As pilastras soerguem o entablamento, 
com suaves projeturas avançando sobre as pi-
lastras. De organização canónica, compõe-se 
de arquitrave de três bandas e finas molduras 
de rosário; friso liso, sem qualquer decoração; 
e cornija de várias molduras — com especial 
destaque para uma de óvalos.

O conjunto é rematado por um frontão de 
configuração aproximadamente triangular 
por aproximação às nervuras da abóbada que 
o conforma. Ao centro vê-se um relevo com o 
Arcanjo São Miguel dominando o dragão. De pé 
e de braço erguido, de asas bem abertas e com 
o manto esvoaçante, o Arcanjo firma a sua 
lança sobre as fauces abertas da besta que, 
com uma das patas, pretende aliviar o pique 
que a sufoca. Com o braço oposto, o Arcanjo 
segura o escudo e a balança a que o demónio 
tenta, ainda, arrebatar algumas almas. For-
mando um medalhão, a cena é envolvida por 
uma coroa de folhas e frutos. A chave do arco, 
configurada de vieira, coroa este conjunto. A 
cada lado deste medalhão estão duas quime-
ras de cabelos revoltos, pernas caprípedes 

REGIÃO  
Centro

LOCALIDADE 
Loja Nova (Vila Franca de Xira)

LOCAL 
Igreja do Convento de Santo António da Castanheira

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia, embora se per-
ceba que todo o interior da capela terá sido 
revestido de pintura a fresco.

O arco é lateralmente estruturado por pi-
lastras almofadadas, aproximadas de corín-
tias, exibindo elegantes relevos de grutescos 
de candelabra dispostos e compostos sime-
tricamente em torno de um fino balaústre: 
meninos sobre bacias de fontes, segurando 
cestos de frutos e folhagens que são debi-
cados por aves fantásticas; medalhões com 
elegantes bustos de guerreiros com elmos 
alados decorados com peixes e enrolamentos 
vegetalistas; mascarões, quimeras, cupidos e 
cornucópias enleados por contínuos enrola-
mentos de folhagens. As pilastras assentam 
sobre pedestais suavemente projetantes, ao 
centro dos quais se relevam dois elegantes e 
esmerados bustos masculinos de semblante 
muito semelhante. Ambos são representados 
de perfil, voltados ao centro, mas de torço se-
mifrontal ou mesmo terçado. No da esquerda 
representa-se o guerreiro, armado, envergan-
do um elegante elmo com enrolamentos ve-
getalistas. Concebeu-se a viseira do capacete 
como um fantástico e feroz mascarão; levan-
tada, revela o rosto de finos e nobres traços, 
a barba curta com afilados caracóis. O busto 
da esquerda representa o cortesão, togado ao 
modo clássico, o cabelo e a barba num cuida-

ARCO TRIUNFAL 
DO PRESBITÉRIO 
DA CAPELA 
SEPULCRAL 
DOS ATAÍDES
Loja Nova

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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cobertas de penas, longas caudas em múlti-
plos enrolamentos vegetalistas sobre as quais 
poisa uma ave. Num gesto de torção do corpo, 
as suas mãos agarram ramalhetes de flores e 
frutos. Nos extremos da composição, ao modo 
de um acrotério, está um largo vaso da abun-
dância.

BIBLIOGRAFIA
CÂNCIO, Francisco, 1939

GUSMÃO, Adriano de, 1963
PARREIRA, Rui, 1989-1990

MACEDO, Lino de, 1992

DIMENSÕES  
A. 28.27 x L. 19.17 px

MÓDULO
1.474

MARCO UTILIZADO
Armadura III

Sem que tenhamos efetuado medidas reais, 
considerando as medidas em píxeis (aferidas 
num programa de tratamento de imagem) 
com cerca de A. 28.27 × L. 19.17 píxeis, somos 
conduzidos ao marco com módulo m = 1.474. 
Por aproximação, por excesso, considerámos 
tratar-se de um Retângulo Sesquiáltero, com 
m = 3/2 = 1.5.

Sem um correto ajuste entre o marco em 
que se inscreve a obra e o Retângulo aferi-
do, passámos à aplicação da metodologia tal 
como em capítulo apropriado referimos. De-
pois de aplicados e cotejados todos os méto-
dos de divisão interna, com a aplicação do 
traçado geométrico decorrente da subdivisão 
interna do marco a partir dos cruzamentos das 
suas diagonais, vimos emergir um notável 
conjunto de concordâncias entre a estrutura 
tectónica e o traçado.

DIAGRAMA

Começando por assinalar as linhas hori-
zontais, de cima para baixo, referimos o ali-
nhamento do cimácio da cornija pela primei-
ra cesura horizontal do traçado; o centro do 
entablamento concordante com o cruzamento 
das diagonais do retângulo superior resultan-
te da divisão do marco pela mediana horizon-
tal; o arranque da arquitrave alinhado pela 
segunda cesura horizontal do traçado; em 
baixo, o termo inferior da moldura que deco-
ra os pés-direitos do arco, concordante com o 
cruzamento das diagonais do retângulo infe-
rior resultante da divisão do marco pela me-
diana horizontal; ou o cimácio dos pedestais 
acordando com a projeção horizontal de um 
duplo cruzamento de diagonais do traçado.

No conjunto de linhas verticais, assinala-
mos a largura do vão gerado pelas pilastras 
do emolduramento concordando com o par de 
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ARCO TRIUNFAL 
DO PRESBITÉRIO 
DA CAPELA 
SEPULCRAL 
DOS ATAÍDES
Loja Nova
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cesuras verticais mais afastado do eixo verti-
cal da obra; o vão entre os pés-direitos con-
cordando com a importante projeção vertical 
do cruzamento das diagonais dos dois retân-
gulos laterais gerados por divisão vertical do 
marco [intersetando o eixo horizontal]; e a lo-
calização das quimeras do frontão, alinhando 
com as duas cesuras verticais do traçado mais 
próximas do eixo vertical.

Do restante desenvolvimento do traçado 
expusemos apenas algumas linhas — apenas 
aquelas cruzando a organização compositiva 

do frontão (e revelando-as somente aí de for-
ma a não sobrecarregar a imagem) — dado aí 
termos encontrado uma série de interessantes 
adequações da composição ao traçado: grosso 
modo, a largura da coroa em torno da repre-
sentação central de São Miguel combatendo 
o dragão; a localização dos pés, do escudo e 
da balança, assim como de alguns excertos da 
figura demoníaca; a inclinação dos torsos e 
braços das quimeras; o ajuste da composição 
dos enrolamentos destas últimas a dois seg-
mentos do traçado. 
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Sé de Évora, 

Capela do Esporão (ou de Nossa Senhora da Piedade) 

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita organizado como 

numa sobreposição de ordens, com pilastras 
compósitas sobrepondo-se a outras aproxi-
madas de coríntias — as de cima com a base 
assentando diretamente sobre o capitel das 
inferiores. As pilastras são almofadadas e 
decoradas nas três faces, sem que exista cor-
respondência simétrica entre si, e assentam 
sobre pedestais almofadados, o da esquerda 
exibindo um busto masculino barbado em 
baixo-relevo. De um modo geral, os moti-
vos decorativos das pilastras organizam-se 
emparelhados e segundo um eixo central de 
simetria, consistindo em pendurados de gru-
tescos com festões, florões, enrolamentos fito 
e zoomórficos, medalhões, ossadas, caveiras, 
vieiras, vasos e urnas clássicas, fénix e quime-
ras. Acima do entablamento, as pilastras são 
coroadas com um pináculo cónico organizado 
em vários registos, todos variando os motivos 
decorativos vegetalistas.

No intercolúnio abre-se o acro de volta per-
feita, com a arquivolta e os pés-direitos ligei-
ramente escorçados e reentrantes, ambos or-
ganizados segundo uma mesma composição: 
nos pés-direitos, as pilastras organizam-se, 
do exterior para o interior, em finas colunas 
fasciculadas adossadas; seguindo-se um cam-
po almofadado decorado de grutescos, com 

pendurados alternando festões, taças, vasos 
e urnas clássicas, cornucópias, mascarões, 
medalhões, caveiras, fénix, vieiras, e moti-
vos fito e zoomórficos; e, por fim, colunas 
fasciculadas, torças no seu terço médio. Em 
ambos os casos, os feixes são encimados por 
capitéis aproximados de coríntios, seguindo- 
-se, depois, o arranque do arco cuja arquivolta 
mantém a mesma composição. No feixe exte-
rior, a meia altura, está um conjunto de três 
anéis — o central com um relevo entrançado 
— dividindo-o em dois segmentos iguais. Nas 
cantoneiras do arco estão dois tondos (do da 
esquerda desdobram-se laçarias, do da direita 
enrolamentos fitomórficos), ambos com bus-
tos masculinos barbados e com elmos (o da 
esquerda de características fitomórficas).

 O entablamento é irregular, disposto en-
tre os capitéis compósitos [sem a sua função 
estrutural] e não possui arquitrave. Assim, 
compõe-se apenas de um friso almofadado e 
decorado, e uma cornija de três molduras. A 
decoração do friso, em baixo-relevo, exibe, ao 
centro, um querubim, ladeado por sucessivos 
enrolamentos fitomórficos, com cornucópias 
e caveiras.

Por cima e ao centro do entablamento, ser-
vindo de coroamento à estrutura, destaca-se 
um pequeno nicho em arco canopial, ladea-
do por uma espessa platibanda decorada com 
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florões e vazos clássicos assentes sobre pedes-
tais. O nicho organiza-se, também, como um 
arco triunfal, sob o concheado recebendo o es-
cudo de armas dos Vasconcelos. O nicho é es-
truturado por pilastras coríntias almofadadas 
sem decoração, mas com os capitéis exibindo 
diferentes composições: emulando uma com-
posição idêntica à das pilastras originais do 
arco triunfal da capela, estas pequenas pilas-
tras encontram-se igualmente sobrepujadas 
por pináculos [desiguais] de vários registos 
ornados de pequenos florões. No intercolú-
nio, já à altura dos pináculos e neles se supor-
tando, abre-se o arco canopial formado pelo 
encosto de duas volutas. No topo, coroando 
o ápice do arco, está um outro pináculo de 
vários registos, articulando bojos côncavos e 
convexos relevados de entrançados.
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DIMENSÕES  
A. 1105 x L. 560 cm

MÓDULO
1.946

MARCO UTILIZADO
Quadrado Duplo Fig Estática

Considerando as medidas A. 1105 × L. 560 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.946. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Du-
plo Quadrado, com m = 2.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
embora sem que tenhamos encontrado um 
integral conjunto de concordâncias que per-
mitisse justificar a sua utilização como auxi-
liar prévio da composição, consideramos que a 
presente estrutura possa ter sido idealizada em 
função do traçado decorrente da sequente divi-
são interna do marco a partir das suas diagonais.

Exibindo na imagem apenas o mais sim-
plificado traçado prévio, podemos observar o 

DIAGRAMA

vão do arco adequando-se às projeções ver-
ticais resultantes do cruzamento das diago-
nais do marco com as diagonais do primeiro 
retângulo horizontal superior; e, no topo do 
arco, o entablamento alinhando pela projeção 
horizontal desses mesmos pontos de cruza-
mentos de diagonais. Mais acima, o topo da 
platibanda concorda com o cruzamento das 
diagonais daquele mesmo retângulo; e ainda 
as pequenas pilastras nos flancos do escudo 
de armas alinhando pelas projeções verticais 
dos cruzamentos dessas diagonais com outros 
diagonais do traçado. O arranque do arco so-
bre as impostas não encontra qualquer linha 
do traçado.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Igreja de São João Evangelista  

(do antigo Convento dos Lóios)

TIPOLOGIA  
Túmulo

Sem vestígios de policromia.
Arcossólio de arco abatido assente sobre 

impostas, com pés-direitos de pilastras com 
colunas caneladas embebidas. A estrutura é 
encastrada, salientando-se ligeiramente para 
além do flanco parietal. O conjunto é supor-
tado por um embasamento em três socalcos 
reentrantes, relevando-se os plintos sob as pi-
lastras e as colunas.

A arquivolta emprega duas molduras em 
bocel nos flancos, assim como as pilastras 
nos pés-direitos. Um querubim destaca-se 
frontalmente sobre a chave Em cada impos-
ta, sobre as colunas, entre molduras relevada 
em bocel, releva-se frontalmente um rosto 
de putti envolto em folhagens. O motivo das 
folhagens repercute-se lateralmente nos seg-
mentos sobre as pilastras; no intradorso, for-
ma-se florões. Logo acima das impostas, la-

deando o arco, está um medalhão a cada lado, 
com dois bustos perfilados afrontando-se — à 
esquerda um busto feminino, e à direita mas-
culino. Com origem nos medalhões nascem 
duas volutas acompanhando a curvatura do 
arco e com os enrolamentos voltados para o 
exterior. Sentados sobre estes e com os pés as-
sentes no arco, dois anjos entoam trombetas.

No interior do lóculo está uma arca fune-
rária, suportada e encimada por cavetos, com 
uma tampa em quatro panos, e a face fron-
tal epigrafada. Ao fundo do lóculo releva-se 
o brasão dos Melos e Vilhenas: o escudo sur-
ge inclinado sobre a esquerda encimado pelo 
elmo; sobre este e salientando-se do virol está 
uma ave de asas abertas coberta de besantes; 
os paquifes abrem-se lateralmente em suaves 
ondeados cobrindo uma grande área da pare-
de fundeira. 
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TÚMULO 
DE D. MANUEL 
DE MELO
Évora

DIMENSÕES  
A. 295 x L. 200 cm

MÓDULO
1.475

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 295 × L. 200 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.475. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VIII, com m = 1.447.

Após termos aplicado todas os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
sugeriu-nos ter sido o método decorrente da 
secção áurea dos lados do retângulo aquele que 
terá sido empregue como auxiliar prévio de 
composição. 

Embora possamos referir várias concor-
dâncias entre a estrutura tumular e este tra-
çado geométrico — o único que evidencia um 
conjunto coerente entre ambos — nele não 
encontramos uma integral justificação para 
a presente organização compositiva. Ain-
da assim, verificamos que a base das impos-
tas concorda com a secção áurea superior; 
ou que a altura da arca sepulcral se ajusta à 
secção áurea inferior; ou ainda, que o escu-
do de armas se adequa à largura de ambas as 
secções áureas verticais (estas, sem qualquer 
outra implicação direta na presente organi-

DIAGRAMA

zação compositiva). Seguidamente, referimos 
a altura da flecha do arco, acordando com a 
projeção horizontal dos cruzamentos das dia-
gonais do retângulo superior sobre as secções 
áureas verticais (estes cruzamentos, importa 
referir, correspondem a novas divisões pro-
porcionais [em extrema e média razão] destes 
segmentos, já de si obtidos segundo o mesmo 
método). Em baixo, a base da obra encontra 
altura numa projeção horizontal de um idên-
tico cruzamento.

O vão do arco, em rigor, tomado à altura 
das impostas; a largura total da arca, toma-
da pelo bordo da tampa e pela base; e a loca-
lização dos anjos músicos sobre a arquivolta, 
todos concordam com a projeção vertical de 
cruzamentos do traçado que, como no caso 
supracitado, dividem proporcionalmente em 
extrema e média razão ambos os segmentos 
menores dos lados horizontais do marco. Por 
fim, mais lateralmente, referimos o eixo cen-
tral de aprumo das colunas — em localização 
aproximada, dados os vários desvios de assi-
metria da obra.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Igreja de São João Evangelista  

(do antigo Convento dos Lóios)

TIPOLOGIA  
Túmulo

Sem vestígios de policromia.
Arcossólio embutido na parede que o aco-

lhe, estruturado por colunas estriadas su-
portando o entablamento horizontal [sem 
frontão], e assentes em pedestais — estes ele-
mentos estruturais avançam, projetantes, sa-
lientando-se da restante estrutura.

As colunas são aproximadas de coríntias, 
estriadas a dois terços (o inferior com cane-
luras mais estreitas) assentes sobre pedestais 
sem ornamentação.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas, friso sem decoração, e cornija 
de várias molduras.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, organizado numa sucessão de molduras 

TÚMULO 
DE D. FRANCISCO 
DE MELO
Évora

reentrantes e sem decoração. A arquivolta 
assenta sobre impostas que se prolongam no 
entablamento do lóculo; assente sobre o em-
basamento está uma arca funerária com uma 
tampa em quatro panos, com a face frontal 
almofadada e epigrafada. No tímpano do ló-
culo releva-se o escudo de armas dos Melos e 
Silvas.

Nas cantoneiras estão dois tondos em bai-
xo-relevo, dos quais se desprendem laçarias 
serpenteadas em baixo-relevo. Dos tondos re-
levam-se dois bustos terçados e afrontados, 
um masculino e o outro feminino, ambos cor-
pulentos e em idade madura.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

BIBLIOGRAFIA
PEREIRA, Gabriel, 1948

ESPANCA, Túlio, 1960-61
ESPANCA, Túlio, 1966 a)
MOREIRA, Rafael, 1991
GRILO, Fernando, 2000





662

de diagonais, neste caso, dos retângulos late-
rais que resultam da idêntica divisão do marco 
segundo as secções áureas verticais. Embora 
tenhamos assinalado na imagem um possível 
eixo de prumada das colunas — igualmente 
observando a divisão dos segmentos menores 
em divina proporção — os desvios de simetria 
da obra (mormente sobre todo o lado direito) 
não no-los fornecem com exatidão.

Em prefeita harmonia com o traçado, a al-
tura total da arca segue com rigor a secção áu-
rea inferior, assim como a largura da sua ares-
ta superior, acordando com as duas secções 
áureas verticais. Mais abaixo, a base da tampa 
encontra justificação no cruzamento das dia-
gonais do retângulo inferior, formado por di-
visão do marco sob a secção áurea superior.

Por uma questão de simplificação da ima-
gem — de forma a realçar a estrita observân-
cia da estrutura às linhas basilares do traça-
do regulador — apresentamos na imagem o 
seu sequente desenvolvimento em tonalida-
de cromática mais atenuada, segundo o qual 
é possível identificar outros cruzamentos do 
traçado com os quais concordam a moldura 
superior na base dos pedestais; e, diretamen-
te sobre o friso, a primeira moldura inferior 
da cornija.

Sem nunca se afastar da trama geométri-
ca, o diâmetro do arco adapta-se à totalidade 

TÚMULO 
DE D. FRANCISCO 
DE MELO
Évora

DIMENSÕES  
A. 300 x L. 235 cm

MÓDULO
1.276

MARCO UTILIZADO
Retângulo √Ф – Harmónicas II

Considerando as medidas A. 300 × L. 235 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.276. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo √Ф, com m = √Ф = 1.447.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi ideali-
zada em função do traçado das harmónicas do 
próprio Retângulo √Ф. Assiste-se na presente 
obra a um dos poucos casos em que foi em-
pregue um retângulo dinâmico como marco da 
obra, e utilizado como traçado regulador a sua 
inerente divisão harmónica.

Sem que as secções áureas tenham dire-
ta repercussão na disposição dos elementos 
estruturais desta obra, no entanto, como se 
verá, elas são determinantes na global orga-
nização compositiva.

Começamos por referir a organização da 
base e do entablamento, ambos adequando-se 
às projeções horizontais dos cruzamentos dos 
dois retângulos nos extremo inferior e supe-
rior do marco, resultantes da divisão dos la-
dos pelas respetivas secções áureas; também 
a altura da arquitrave, em alinhamento com 
uma análoga projeção horizontal; ou ainda o 
intercolúnio, igualmente concordando com as 
projeções verticais de idênticos cruzamentos 

DIAGRAMA
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do espaço harmonicamente gerado em divina 
proporção; vendo-se projetada a articulação 
entre as impostas e os pés-direitos sobre a 
mediana horizontal do marco, e embora mais 
elevados, o centro e arranque do arco igual-
mente alinhados por uma outra linha de força 
do traçado.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Cemitério Municipal de Évora 

(proveniente do extinto Convento de São Domingos)

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal em arco de volta perfeita estrutura-

do por pilastras compósitas estriadas a dois 
terços, e o terço inferior de caneluras mais 
estreitas, aquelas assentes sobre pedestais 
almofadados, nas faces frontais relevando-se 
dois bustos afrontados: à esquerda está uma 
donzela em posição frontal mas com a cabeça 
virada à direita, elegantemente vestida e pen-
teada, envolta por enrolamentos fitomórficos 
simétricos, com folhagens e flores; à direita 
está um busto masculino, com um elegante 
elmo fantasiado, uma cabeça de um animal 
fantástico no topo e virado para diante, e com 
vários enrolamentos fitomórficos ondeados. 

Suportando-se sobre as pilastras, o enta-
blamento compõe-se de arquitrave de três 
bandas, friso decorado, e cornija de várias 
molduras. A decoração do friso organiza-se 
simétrica, com duas figuras masculinas segu-
rando, ao centro, uma cartela com a data. Os 
arautos — o da direita jovem, e o da esquerda 
em idade madura, barbado — cingidos à cin-
tura por folhagens e frutos, com a outra mão 
seguram enrolamentos fitomórficos sucessi-
vos, afrontando-se estes depois sobre mas-
carões, e estes finalmente originando novos 
enrolamentos terminando em cornucópias.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, com a arquivolta organizada em três ar-

cadas reentrantes sucessivas, sendo a central 
escorçada:

— Na arcada exterior, os pés-direitos são 
de colunas compósitas que assentam sobre 
pedestais reentrantes e antepostos àqueles 
no suporte das pilastras dos flancos. Estes pe-
destais são almofadados e decorados na face 
frontal e no intradorso — a face frontal com 
enrolamentos fitomórficos e cabeças de “ín-
dios” parcialmente cortados e interrompidos 
pelos primeiros pedestais, sugerindo a ple-
na inteireza desses elementos antepostos e 
ocultos pelos primeiros em plano anterior; a 
face do intradorso, decorada com pendurados 
de enrolamentos fito e zoomórficos, festões, 
fénix e pares de mascarões adossados. A ar-
quivolta perfila-se em duas molduras, a mais 
exterior escorçada também — sem qualquer 
decoração e com uma mísula na chave.

— Na arcada central, escorçada, os pés-di-
reitos são de pilastras almofadadas, decoradas 
com pendurados de festões, mascarões, moti-
vos fito e zoomórficos de animas fantásticos, 
cartelas, bucrânios estilizados, armaduras, 
elmos, espadas, arcos e aljavas. Os pedestais 
são também escorçados, almofadados e deco-
rados com fontes organizadas em várias taças 
gomadas ou aneladas, sobrepostas e interca-
ladas por fustes dos quais se desprendem fo-
lhagens. A arquivolta é almofadada, e decora-
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da com pares de querubins terçados, um par 
afrontando-se em cada aduela. 

— A arcada mais interna tem pés-direitos 
de pilastras lisas, assentes sobre pedestais, 
estes apenas com o intradorso almofadado, e 
decorado com dois bustos perfilados voltados 
para o exterior: à esquerda com uma donzela 
de porte, traje e penteados palacianos; à direi-
ta um jovem cavaleiro elegantemente em ar-
mas, com uma armadura ornamentada e um 
elmo com penachos fitomórficos. A arquivolta 
é lisa e sem ornamentação.

— Nas cantoneiras estão dois óculos, inte-
riormente raiados.

O frontão é triangular, destacando-se no 
tímpano um escudo em alto-relevo, epigra-

fado, dele desprendendo-se, por trás, fitas 
serpenteadas em baixo-relevo. No ápice do 
frontão está um plinto quadrangular rodado 
a 45º sobre a base, tendo sido mutilado o ele-
mento que se lhe sobreporia. Na prumada das 
pilastras do entablamento, coincidindo com 
os extremos do frontão, estão dois acrotérios, 
como botões de acanto encimados por uma 
urna clássica. A cartela ao centro do friso os-
tenta a data de 1536, e uma outra, na coluna 
da direita, a de 1537.

DIMENSÕES  
A. 985 x L. 620 cm

MÓDULO
1.588

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

Considerando as medidas A. 985 × L. 620 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.588. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VI, com m = 1.577.

Após executados todos os processos de di-
visão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
sugeriu-nos que a presente estrutura possa 

DIAGRAMA

ter sido idealizada em função do traçado de-
corrente da divisão interna do marco a partir 
das suas diagonais.

Começamos por assinalar o arranque do 
entablamento, corretamente alinhado pela 
projeção horizontal do cruzamento das diago-
nais do retângulo superior (resultante da di-
visão horizontal do marco pela sua mediana); 
e, no topo, o coerente alinhamento do topo 
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da cornija pela projeção horizontal dos cruza-
mentos das mesmas diagonais com as diago-
nais dos retângulos verticais superiores (re-
sultantes da divisão vertical daquele último 
pelo seu eixo central); ou a articulação entre 
o friso e arquitrave, pela projeção horizontal 
dos cruzamentos ainda das mesmas diagonais 
do retângulo superior, com as diagonais dos 
retângulos verticais (resultantes da divisão 
do marco pelo seu eixo vertical). As empenas 
do frontão seguem a inclinação de duas oblí-
quas do traçado.

Ao centro, referimos a localização das im-
postas do arco, alinhando pela mediana hori-
zontal do marco (embora o centro do arco não 
encontre qualquer linha do presente traçado); 
e em abaixo, a altura dos pedestais concorda 
com a projeção horizontal das diagonais do 
retângulo resultante da última cesura hori-
zontal do marco.

O vão do arco concorda com as projeções 
verticais resultantes dos cruzamentos das 
diagonais de ambos os retângulos verticais, 
gerados por divisão vertical do marco; ou o 

vão entre as pilastras, concordando com as 
projeções verticais dos cruzamentos das dia-
gonais dos dois retângulos dos flancos, resul-
tantes da divisão vertical do marco pelas duas 
cesuras verticais.

Por fim, referimos que a área interior do 
emolduramento (formada pelo vão entre as 
pilastras; e do chão ao limite inferior da ar-
quitrave) aproxima-se de um Retângulo de 
Ouro (Ф) (sem medidas reais, e deduzido por 
traçado do retângulo determinado a partir 
do método geométrico que prevê a divisão do 
seu lado maior em extrema e média razão [e as-
sim, fornecendo-nos, igualmente, o seu lado 
menor]). De facto, igualmente indicando que 
este portal pode ter sido concebido em função 
deste mais nobre Retângulo, o mesmo poderá 
ser proposto para a altura total da obra, per-
mitindo-nos adivinhar que no topo, sobre o 
pedestal no ápice do frontão, se encontraria 
um outro elemento entretanto perdido; ou o 
facto de termos verificado que, para a mesma 
largura, a altura da cornija nos permite en-
contrar um Retângulo √Ф.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Igreja do Espírito Santo 

(proveniente do extinto Convento de São Domingos)

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal em arco de volta perfeita estrutura-

do por pilastras coríntias almofadadas assen-
tes sobre pedestais também almofadados e 
decorados com baixos-relevos de bustos mas-
culino e feminino, à esquerda e direita, respe-
tivamente.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita assente sobre impostas. A arquivolta e os 
pés-direitos obedecem a uma mesma estrutu-
ração dupla, sendo a arcada interior escorçada 
e reentrante. A arquivolta exterior é almofa-
dada e sem decoração, destacando-se apenas 
da chave uma mísula ornada com um festão; 
a arquivolta interior é decorada com caixotões 
perspetivados. Nos pés-direitos, as pilastras 
são almofadadas, sem decoração, também as-
sentes em pedestais. Nas cantoneiras estão 
dois tondos com laçarias, dos quais se salien-
tam os bustos, avançando para além das mol-
duras circulares — os altos-relevos são de dois 
jovens, masculino à esquerda e feminino à di-
reita, de elegantes e delicadas feições, ambos 
em traje palaciano.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas, friso sem decoração, e arqui-
trave de duas molduras; com ressaltos acom-
panhando as pilastras.

O frontão é quebrado, formado por duas 
volutas adossadas sem se encostarem, enci-
madas por uma cornija. Por cima desta está 
um alto-relevo de uma vieira assente sobre o 
umbo, encimada por um querubim e este so-
brepujado por um vaso clássico. O tímpano do 
frontão é almofadado, tendo nele existido um 
elemento hoje desaparecido, mantendo-se, 
ainda, duas fitas serpenteadas. Na prumada 
das pilastras, a cada lado do frontão estão dois 
acrotérios sob a forma de vasos clássicos as-
sentes sobre plintos.

“Posteriormente incorporada na igreja do 
Espírito santo, poderá ser proveniente da ca-
pela sepulcral dos condes do Prado”.1

1 GRILO, Fernando, 2000, pp. 1059-1060.
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DIMENSÕES  
A. 635 x L. 355 cm

MÓDULO
1.788

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 635 × L. 355 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.788. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um 
Duplo Sesquitércio (também, Duplo Diatessa-
rão), com m = 1.777.

Após termos executado todos os proces-
sos de divisão interna seguindo a metodolo-
gia enunciada, a comparação entre os vários 
traçados sugeriu-nos ter sido o método decor-
rente da secção áurea dos lados aquele que terá 
sido empregue como auxiliar prévio de com-
posição.

Começamos por fazer referência a impor-
tantes adequações da estrutura às mais im-
portantes linhas de força do traçado: o arran-
que do entablamento corretamente alinhado 
pela secção áurea superior do marco; a locali-
zação das impostas sobre os pés-direitos (em-
bora não o arranque do arco), em alinhamen-
to com a secção áurea inferior; ou a largura 
do frontão quebrado, delimitado pelas secções 
áureas verticais.

Seguidamente referimos o alinhamento da 
cornija, concordando com a projeção horizon-
tal do cruzamento das diagonais do retângu-
lo superior (tomado acima da secção áurea 
horizontal inferior do marco); ou cimácio do 
frontão quebrado, cuja altura terá sido deter-
minada pelo importante cruzamento das dia-
gonais do retângulo superior (tomado acima 
da secção áurea horizontal superior do marco). 
Acima deste, podemos ainda ver os vários ele-

DIAGRAMA

mentos do coroamento do frontão adequan-
do-se ao traçado regulador; e no extremo 
inferior da obra, a altura dos pedestais encon-
trando também justificação num cruzamento 
de oblíquas do traçado.

Verticalmente, referimos a sequencial or-
denação dos elementos de suporte: o vão da 
porta alinhando pelas projeções verticais dos 
importantes cruzamentos de diagonais e oblí-
quas do traçado sobre ambas as secções áu-
reas horizontais (na superior concordando 
igualmente com o ponto onde encostam as 
cabeças dos tondi, e os bustos inclinando por 
adequação às oblíquas do traçado) — estes 
cruzamentos, importa referir, correspondem 
a novas divisões proporcionais [em extrema e 
média razão] destes segmentos, já de si obti-
dos segundo o mesmo método. Seguidamente 
referimos o vão gerado pelas pilastras sob a 
arquivolta exterior do arco, concordando com 
as projeções verticais dos cruzamentos das 
diagonais dos retângulos laterais (resultantes, 
a cada lado, da divisão do marco pelas secções 
áureas verticais Por fim, assinalamos o vão 
gerado pelas pilastras dos flancos, em correta 
adequação às projeções verticais do segundo 
cruzamento de diagonais e oblíquas sobre as 
secções áureas horizontais (a segunda divisão 
proporcional deste segmento). O eixo vertical 
das pilastras encontra, igualmente, uma pro-
jeção vertical de cruzamentos de linhas de 
força do traçado.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Igreja de São Francisco, 

Capela (antiga ermida) de São Joãozinho

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal em arco de volta perfeita estrutura-

do por colunas aproximadas de dórico, com 
êntase e de fuste liso, assentes sobre plintos.

As colunas suportam o entablamento com-
posto por arquitrave de duas bandas, friso 
sem decoração, e cornija de três molduras.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, com a arquivolta e os pés-direitos apre-
sentando uma mesma composição decorativa 
em várias molduras. Nas cantoneiras estão 
dois tondos com busto de perfil afrontando-
se, hoje não identificáveis.

PORTAL DA CAPELA 
DE SÃO JOÃOZINHO
Évora

BIBLIOGRAFIA
ESPANCA, Túlio, 1966 a)

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

No coroamento da estrutura estão duas vo-
lutas em curva e contracurva, afrontando-se 
sobre um esguio nicho organizado, também, 
como um portal: dois balaústres suportam o 
entablamento que se constitui apenas de cor-
nija; o frontão é triangular em quartela, origi-
nado pelo encosto de duas volutas. O nicho é 
em alvenaria, e no interior do lóculo a concha 
é revestida por uma vieira adossada, abrigan-
do uma imagem em vulto perfeito do Arcanjo 
São Gabriel.
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DIMENSÕES  
A. 620 x L. 330 cm

MÓDULO
1.878

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 620 × L. 330 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.878. Por aproximação, 
por excesso, considerámos tratar-se de um 
Retângulo Composto VII, com m = 1.866.

Após executados todos os processos de di-
visão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
sugeriu-nos ter sido o método decorrente da 
secção áurea dos lados do retângulo aquele que 
terá sido empregue como auxiliar prévio de 
composição.

Começamos por fazer referência às adequa-
ções importantes elementos estruturais a al-
gumas das mais relevantes linhas de força do 
traçado: o entablamento alinhado pela secção 
áurea superior do marco (mesmo que em si-
tuação estrutural indefinida); as impostas no 
arranque do arco, em alinhamento com a sec-
ção áurea inferior (mas sem que aí se encontre 
o centro do arco); ou a largura da edícula do 
arcanjo, cumprindo o alinhamento proporcio-
nado pelas secções áureas verticais.

DIAGRAMA

No topo da estrutura, as mãos do arcanjo 
encontram-se em localização próxima do cru-
zamento das diagonais do retângulo superior 
(resultante da divisão do marco pela secção 
áurea superior); assim como a segmentação 
dos fustes dos balaústres nos flancos da edí-
cula, alinhando pela projeção horizontal do 
mesmo cruzamento. Em baixo, no extremo 
inferior do portal, referimos a articulação en-
tre diversos elementos das bases e dos pedes-
tais das colunas, concordando com projeções 
horizontais de cruzamentos de diagonais e 
oblíquas do traçado. Ainda no coroamento da 
obra, as empenas do frontão encontram a sua 
inclinação em duas linhas de força do traçado.

Verticalmente, assinalamos a largura do 
vão da porta à altura dos pés-direitos, ali-
nhando pelas projeções verticais de impor-
tantes cruzamentos de diagonais e oblíquas 
sobre ambas as secções áureas horizontais; 
o mesmo podendo ser referido relativamente 
dos mesmos pés-direitos.

ANÁLISE GEOMÉTRICA

PORTAL DA CAPELA 
DE SÃO JOÃOZINHO
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Museu de Évora 

(proveniente da Igreja da Graça)

TIPOLOGIA  
Túmulo

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

CENOTÁFIO  
DE D. AFONSO 
DE PORTUGAL
Évora
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Museu de Évora 

(proveniente do Convento de Nossa Senhora do Paraíso)

TIPOLOGIA  
Túmulo

Sem vestígios de policromia.
Arcossólio reentrante organizado como 

um arco triunfal em arco de volta perfeita es-
truturado por pilastras compósitas estriadas, 
assentes sobre pedestais almofadados decora-
dos com uma fénix a cada lado, ambas poisa-
das numa só pata e de asas abertas sustendo 
pendurados de festões.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
de três bandas, friso almofadado decorado, 
ao centro, com anjos tenentes segurando uma 
cartela retangular com a data inscrita; os an-
jos metamorfoseiam-se para os extremos em 
enrolamentos fitomórficos, com cornucópias 
e motivos zoomórficos; nos ressaltos acompa-
nhando as pilastras estão cartelas com enro-
lamentos, aproximadas de rollwerk. Por cima, 
sobre a moldura de óvalos, está uma cornija 
de duas molduras.

A estrutura é coroada por um frontão 
triangular, com o escudo das armas dos Cos-
tas destacando-se sobreposta às empenas e 
assente sobre a cornija, com baixos-relevos de 
laçarias no tímpano, e um vaso clássico sobre 
o ápice do frontão.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita assente sobre impostas, com a arquivolta 
organizada numa sequência de várias moldu-
ras em ressalto. Na moldura mais interior re-
leva-se uma fiada de querubins, destacando- 
-se na chave uma mísula. Ao fundo do lócu-
lo, reentrante e encostada à parede fundeira, 

está uma última arquivolta lavrada com uma 
série de retângulos dispostos radialmente, 
acompanhando a curvatura do arco. Os pés-
-direitos acompanham os ressaltos das mol-
duras da arquivolta, constituídos no ângulo 
esterno por colunas compósitas estriadas a 
dois terços, sendo o inferior de caneluras mais 
estreitas; no ângulo interno estão pilastras 
almofadadas, decoradas quase simetricamen-
te com pendurados de panóplias intercaladas 
com cartelas e festões.

No embasamento salientam-se os pedes-
tais sob as pilastras, com um outro pedestal 
reentrante [como que oculto, em parte, pelo 
primeiro] sob as colunas. O campo entre os 
pedestais é decorado ao centro com um me-
dalhão com um mascarão e envolto por uma 
coroa de motivos fitomórficos. O medalhão é 
seguro a cada lado por dois anjos metamorfo-
seando-se em enrolamentos fito e zoomórfi-
cos, com aves e cornucópias assemelhando-se 
a fachos de cujo esparto se salientam frutos, 
folhagens e uma ave originando novos enro-
lamentos florais.

No interior do lóculo, está o féretro assente 
sobre o entablamento, com face frontal almo-
fadada e epigrafada.

TÚMULO 
DE D. ÁLVARO 
DA COSTA
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cia a um traçado regulador, isto é, sem que se 
observe o integral usufruto das suas inerentes 
potencialidades harmónicas.

Sem que a generalidade das secções áureas 
do traçado tenha repercussão direta nesta or-
ganização compositiva, começamos por refe-
rir a organização do entablamento seguindo 
as linhas de força do traçado: o topo da cornija 
em alinhamento com a projeção horizontal do 
cruzamento das diagonais do retângulo supe-
rior Ф7 Ф4 C D; o extremo inferior da cornija 
sobre a moldura de óvalos, concordando com 
a projeção horizontal resultante dos cruza-
mentos das mesmas diagonais do retângulo 
Ф7 Ф4 C D, com as do retângulo Ф8 Ф3 C D, 
ambas intersetando as secções áureas verti-
cais do traçado; mais abaixo, a localização da 
arquitrave em observância da projeção hori-
zontal resultante do cruzamento das diago-
nais do retângulo Ф8 Ф3 C D.

Seguidamente assinalamos a altura da fle-
cha do arco — no mesmo alinhamento dos 
astrágalos dos capitéis — alinhados pela sec-
ção áurea superior Ф7 Ф4 (sem a mesma im-
portância compositiva que noutras obras lhe 
é atribuída). Em baixo, a base da estrutura 
concorda com a projeção horizontal dos cru-
zamentos das diagonais do retângulo infe-
rior A B Ф3 Ф8, com os segmentos Ф8 Ф2 e  

TÚMULO 
DE D. ÁLVARO 
DA COSTA
Évora

DIMENSÕES  
A. 550 x L. 370 cm

MÓDULO
1.359

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 550 × L. 370 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.359. Por aproximação, por 
excessos, considerámos tratar-se de um Retân-
gulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.414.

Perante uma tão grande proximidade em 
módulo, ainda que se verificando a inadequa-
ção do Retângulo Raiz de Dois (√2) ao marco 
que inscreve a atual organização da estrutura 
tumular (superando-o em escassos cinco cen-
tímetros), optámos testar esse Retângulo e o 
respetivo traçado da divisão harmónica, ali-
nhando-o pela base da estrutura e mantendo 
a pequena superação no topo.

Ao aplicarmos sobre a imagem da obra o 
processo construtivo do Retângulo √2 — to-
mando por base um quadrado, e rebatendo 
para a vertical a respetiva diagonal — veri-
ficámos que a aresta superior deste último 
concorda com o cimácio da banda superior da 
arquitrave no entablamento. Constatámos, no 
entanto, que a organização compositiva desta 
estrutura tumular resulta, não da utilização 
deste traçado, mas do que decorre da secção 
áurea dos lados do retângulo. Contudo, im-
porta referir não termos encontrado na pre-
sente obra um caso particularmente interes-
sante — do ponto de vista geométrico — de 
uma organização compositiva em observân-

DIAGRAMA
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Ф1 Ф3 com as secções áureas verticais.
Relativamente aos elementos verticais, as-

sinalamos as várias articulações entre os ele-
mentos que definem o vão do arco — as pi-
lastras dos flancos, as colunas e as pilastras 
nos pés-direitos, e no interior do lóculo, ao 
fundo, a arquivolta escorçada — concordando 
com várias projeções horizontais do traçado 
(decorrentes dos cruzamentos das diagonais 
dos retângulos A Ф1 Ф6 D e Ф2 B C Ф5, e das 
interseções das mesmas diagonais com ambas 
as secções áureas horizontais).

O arranque do arco sobre as impostas não 
encontra justificação em qualquer das linhas 
de força do traçado, assim como o tampo do 
esquife ao centro do lóculo, encontrando-se 
apenas na proximidade da projeção horizon-
tal resultante do cruzamento das diagonais 
do retângulo inferior A B Ф3 Ф8 com as sec-
ções áureas verticais.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Museu de Évora 

(proveniente do Palácio dos Silveiras, condes de Sortelha)

TIPOLOGIA  
Edicular

Sem vestígios de policromia.
Retábulo edicular concebido num único 

bloco de mármore.
Evidenciando uma acentuada volumetria 

num interessante jogo de tridimensionalidade 
e profundidade, foi concebida uma verdadei-
ra “ædicula” avançando para além do pano de 
parede para o qual terá sido criada.

A estrutura retabular é escorçada, tendo-
-lhe sido imposta uma acentuada distorção 
de forma a dinamizar todo o conjunto, en-
fatizando-o aos olhos do espectador. Segun-
do um processo meramente ilusório — am-
pliando toda a face frontal, e conferindo uma 
maior inclinação angular aos vários elemen-
tos estruturais no sentido de um ponto cen-
tral — facultou-se a leitura das faces internas 
dos vários elementos, proporcionando a per-
ceção total deste pequeno [engrandecido] es-
paço interior.

Concebido como um pequeno templo de 
planta retangular, da sua face posterior des-
tacam-se pilastras adossadas, aproximadas de 
coríntias, almofadadas e decoradas com pen-
durados simétricos a cada lado: caveiras, fes-
tões e cartelas elípticas — todos ostentando 
enrolamentos de laçarias.

Frente às pilastras, dois finos balaústres 
[hoje inexistentes, mas identificáveis nos pon- 
tos de apoio] estabeleciam-se como apoio 

frontal da platibanda, avançando destacados 
e constituindo os elementos de suporte no 
frontispício da peça; toda a cobertura é supor-
tada lateralmente por duas largas traves acen-
tuadamente escorjadas. A platibanda é deco-
rada com dois querubins voltados ao centro e, 
nas prumadas dos balaústres, por dois meda-
lhões com laçarias, com um busto feminino à 
esquerda, e um masculino à direita (possivel-
mente as efígies dos encomendadores).

No topo, e coroando toda a estrutura, er-
gue-se um frontão semicircular côncavo, con-
cebido como uma vieira. Lateralmente a este, 
na prumada dos balaústres anteriormente 
existentes, estão dois pequenos acrotérios, 
como pedicelos sustendo os botões de uma 
flor, com pequenas folhas na base do cálice. 
Lateralmente, sobre as traves que suportam a 
cobertura, estão duas outras vieiras de menor 
dimensão viradas para o exterior.

Sem a existência de uma predela, os pe-
destais sobre os quais assentam os balaústres 
destacam-se lateralmente em ressalto — al-
mofadados e decorados frontal e lateralmente 
com pendurados de laçarias e festões — eles 
mesmos, por sua vez assentes em mísulas com 
enrolamentos frontais em forma de balaústres 
de fuso simétrico. Encontrando-se mutilada 
esta zona frontal — possivelmente por motivo 
da sua trasladação do local original — não nos 

RETÁBULO 
DA VIRGEM COM 
O MENINO
OU DOS CONDES DE SORTELHA

Évora
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é possível identificar que elementos aí se po-
deriam encontrar.

No interior, o teto da cobertura é formado 
por dezoito caixotões num alinhamento de 
oito (frontais) por três, ornados de pequenos 
florões.

Ao centro da edícula está a imagem da Vir-
gem com o Menino ao colo, esculpida em al-
to-relevo, num ligeiro contraposto. Maria está 
sentada numa êxedra [ela mesma emulando o 
espaço para o qual foi concebida a peça] com 
as pernas ligeiramente inclinadas para a di-

reita e o tronco rodado no sentido contrário, 
com o rosto ligeiramente terçado, os braços 
entreabertos sustendo o Seu filho deitado 
sobre o colo, e as vestes caindo em suaves e 
bem lançados drapeados. Já em baixo-relevo 
também, vemos os cabelos pendentes da Vir-
gem, apanhados junto à nuca mas decaindo, 
abertos, sobre as costas por detrás do om-
bro esquerdo; e o suave stiacciato relevando 
os pormenores da gargantilha da blusa sob o 
vestido, bem como o fio pendente do pescoço 
sobre o peito.
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RETÁBULO 
DA VIRGEM COM 
O MENINO
Évora

DIMENSÕES  
A. 85 x L. 60 cm

MÓDULO
1.416

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 85 × L. 60 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com módulo m = 1.416. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Raiz de Dois (√2), com m = √2 = 1.414.

Seguidos os critérios referidos na metodo-
logia e analisando o conjunto de elementos 
estruturais e compositivos inerentes à obra, 
verificámos que a sua organização foi idea-
lizada em função do traçado decorrente das 
secções áureas dos lados do retângulo (e não a 
sua inerente divisão harmónica — o que nos 
indica o seu provável desconhecimento).

Embora não seja um dos casos mais inte-
ressantes na aplicação destes traçados — cer-
tamente devendo-se, também, à sua maior 
simplicidade — verificamos ter sido conferido 
menor relevância às secções áureas do traça-
do. Ainda assim, a curvatura do umbo da viei-
ra, no coroamento da obra, efetua aí duas in-
flexões; podendo igualmente dizer-se ser esse 
o espaço reservado à figura da Virgem.

No topo da estrutura, a localização média 
do entablamento concorda com a projeção ho-
rizontal do importante cruzamento das dia-
gonais do retângulo superior (resultante da 
divisão do marco pela secção áurea superior). 
Já em baixo, a altura da base do retábulo, na 
transição para o espaço de representação, foi 
determinado pela projeção horizontal do cru-

DIAGRAMA

zamento de diagonais e oblíquas sobre as sec-
ções áureas verticais (linha de harmonia pro-
porcional, dividindo em extrema e média razão 
a área inferior do traçado tomado abaixo da 
secção áurea inferior). Verticalmente, os ângu- 
los internos dos pedestais e das projeturas — 
na base e no entablamento, respetivamente 
— alinham pelas projeções verticais dos cru-
zamentos das diagonais dos retângulos late-
rais resultantes da divisão do marco segundo 
as secções áurea verticais. Mais lateralmente, 
podemos ver os mesmos pedestais e projeturas 
alinhando por projeções verticais decorrentes 
do sequente desenvolvimento do traçado. 

Relativamente à central imagem de devo-
ção, podemos ver a figura do Menino deitado 
sobre o colo de sua mãe: o bebé concordan-
do com a secção áurea horizontal inferior, e 
a cabeça da Virgem com a secção áurea supe-
rior. Os braços abertos da mãe, amparando o 
Menino, localizam-se sobre os cruzamentos 
das secções áureas verticais com aquela hori-
zontal. A figura da Virgem, por sua vez, vê-se 
conduzida por uma diagonal que une os pon-
tos de divisão correspondentes a duas secções 
áureas diametralmente opostas dos lados ho-
rizontais do marco, segmento segundo o qual 
vemos orientada toda a sua postura. Por fim, 
outras diagonais do traçado servem ainda a 
localização e orientação dos seus braços.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Évora

LOCAL 
Igreja do Convento do Espinheiro

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal em arco de volta perfeita estrutura-

do por colunas dóricas, com êntase e de fuste 
liso, assentes sobre pedestais almofadados, 
com dois círculos concêntricos relevados.

O entablamento compõe-se de arquitrave 
simples, friso sem decoração, e cornija de três 
molduras.

O frontão é invertido, originado por duas 
volutas em segmento de círculo elevando-se 
para o centro, aí unidas por uma cornija. Co-
roa o frontão um alto-relevo de uma vieira 
assente sobre o umbo e encimada por um pe-
queno pináculo cónico de três segmentos. Na 
prumada das colunas do entablamento estão 
dois acrotérios sob a forma de pedestais enci-
mados por urnas esféricas.

PORTAL DA IGREJA 
DO CONVENTO 
DO ESPINHEIRO
Évora

BIBLIOGRAFIA
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No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, organizado em duas arcadas sucessivas e 
suavemente reentrantes. Na primeira arcada, a 
arquivolta e os pés-direitos são almofadados e 
sem decoração, assentes sobre pedestais lisos; 
na segunda arcada a arquivolta é artesoada e 
os pés-direitos lisos. Na chave, destaca-se uma 
mísula abrangendo as duas arquivoltas. Nas 
cantoneiras estão dois tondos dos quais se des-
dobram laçarias serpenteadas em baixo-rele-
vo. Neles relevam-se dois bustos, mais de per-
fil do que terçados, afrontando-se: à esquerda 
sobressai o alto-relevo de São Jerónimo, uma 
mão abrindo a túnica sobre o peito, e a outra 
segurando uma pedra; no da direita destaca- 
-se o busto de São João Baptista, com uma mão 
apontando o cordeiro que sustem na outra.
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DIMENSÕES  
A. 560 x L. 410 cm

MÓDULO
1.365

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 560 × L. 410 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.365. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto V, com m = 1.354.

Após termos aplicado todos os processos de 
divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
sugeriu-nos ter sido o método decorrente da 
secção áurea dos lados do retângulo aquele que 
terá sido empregue como auxiliar prévio de 
composição. 

Embora sem que as mais importantes li-
nhas de força do traçado encontrem reper-
cussão direta na presente organização es-
trutural, começamos por referir os diferentes 
elementos do entablamento corretamente ali-
nhados com várias projeções horizontais de 
importantes cruzamentos do traçado: o topo 
da cornija em alinhamento com a resultante 
das diagonais do retângulo superior (resul-
tante da divisão horizontal do marco pela sua 
mediana); a articulação entre o friso e arqui-
trave, resultante dos cruzamentos ainda das 
mesmas diagonais do retângulo superior, com 
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as diagonais do marco; ou a arquitrave encon-
trando a sua localização no cruzamento das 
diagonais do retângulo superior resultante da 
divisão do marco pela secção áurea inferior.

Ainda no frontão, referimos a altura do ci-
mácio do frontão quebrado; e no tímpano, a 
localização da cabeça da Virgem, e a triangu-
lação a que obedece a desta figura, em estrita 
observância do traçado regulador.

Em baixo, também a altura dos pedestais 
encontra justificação na projeção horizontal 
de dois cruzamentos de oblíquas.

Por fim, referimos os elementos verticais 
do vão do arco — pés-direitos e colunas — 
calculados em função das projeções verticais 
dos dois cruzamentos de diagonais sobre am-
bas as secções áureas horizontais, os dos dois 
pontos em que ambos os segmentos menores 
se encontram harmonicamente subdivididos 
em extrema e média razão).

O centro e arranque do arco sobre as impos-
tas encontram justificação num cruzamento 
secundário no sequente desenvolvimento do 
traçado. 
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Estremoz

LOCAL 
Igreja de São Francisco

TIPOLOGIA  
Arco triunfal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita flanqueado por pi-

lastras aproximadas de coríntias suportadas 
por um pequeno pedestal, encimado por um 
entablamento composto apenas de friso e 
cornija. Sobre este, ao centro e em modo de 
coroamento, está uma edícula enquadrando 
o escudo heráldico de D. Fradique de Portu-
gal. A edícula é formada por dois balaústres 
suportando um entablamento também irre-
gular, encimada por um frontão semicircular 
em forma de vieira. Sobre as empenas da con-
cha que forma o frontão, estão sentados dois 
pequenos cães, e dois acrotérios rematando 
lateralmente o conjunto. Na prumada das 
pilastras estão dois acrotérios formados por 
uma sobreposição de vasos adornados com 
pequenas grinaldas e, nos campos que se es-
tendem entre estes e a edícula central, tomam 
lugar duas platibandas com relevos de moti-
vos vegetalistas. Os bustos são representados 

terçados e voltados ao centro, ambos exibindo 
expressões rudes de pobre cinzelado. O busto 
masculino é apresentado barbado e trajando 
um capacete, o busto feminino com a cabeça 
coberta com um lenço ou um toucado.

As arquivoltas do arco e os pés-direitos são 
ligeiramente reentrantes e escorçados. Nas 
cantoneiras estão dois tondi, um masculino e 
o outro feminino, à esquerda e à direita res-
petivamente. 

As pilastras e os pés-direitos são almofada-
dos, e decorados com grutescos em arranjos 
simétricos de vasos e taças, mascarões, car-
telas e panóplias, intercalando motivos fito e 
zoomórficos. A arquivolta mais exterior exibe 
uma decoração de pequenos festões, e a mais 
interior, uma sucessão de enrolamentos fito e 
zoomórficos, mascarões e animais fabulosos. 
No friso destaca-se em alto-relevo uma teoria 
de querubins.

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DE 
D. FRADIQUE 
DE PORTUGAL
Estremoz

BIBLIOGRAFIA
ESPANCA, Túlio, 1957

ESPANCA, Túlio, 1966 b)
BRANCO, Manuel, 1990
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DIMENSÕES  
A. 770 x L. 445 cm

MÓDULO
1.741

MARCO UTILIZADO
Retângulo √3 – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 770 × L. 445 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao marco 
com o módulo m = 1.741. Por aproximação, por 
defeito, considerámos poder tratar-se de um 
Retângulo Raiz de Três (√3), com m = √3 = 1.732.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, por comparação entre os vários 
traçados, considerámos que poderá ter sido 
utilizado o traçado das harmónicas do próprio 
Retângulo √3. Importa começar por referir 
ser este um dos poucos casos em que foi em-
pregue um retângulo dinâmico como marco da 
obra, e utilizado como traçado regulador a sua 
inerente divisão harmónica.

Assim que gizámos o traçado sobre a fo-
tografia frontal do portal, logo uma série de 
concordâncias emergiram, motivo pelo qual 
apresentamos o traçado simplificado que se-
guidamente descrevemos.

Começando por recorrer às diagonais do 
próprio retângulo, conduzimos, pelos vér-
tices, linhas que lhes são perpendiculares (a 
vermelho esbatido na imagem), cujas inter-
seções com os lados verticais do marco igual-
mente foram unidas entre si. Das interseções 
das diagonais do marco com as suas perpendi-
culares resultam os polos do retângulo, cujas 
projeções horizontais e verticais igualmente 
foram traçadas (a verde na imagem). No topo 
do marco traçamos (a amarelo) as diagonais 

DIAGRAMA

correspondentes ao quadrado [existente na 
génese do processo construtivo do Retângulo 
√3], de cujas interseções com as diagonais do 
marco traçamos as projeções verticais.

Passamos então a referir o alinhamento 
do cimácio da cornija e o vão do arco, pelas 
projeções verticais e horizontal superior dos 
polos do retângulo. No topo da estrutura, o 
extremo superior da platibanda; e em baixo, 
a cornija no topo da base das pilastras, am-
bos alinham pela mesma projeção horizontal 
do cruzamento das diagonais dos recíprocos. 
A largura da edícula no coroamento da es-
trutura, encontra justificação nas projeções 
verticais de ambos os cruzamentos das suas 
diagonais, quer com as diagonais do marco, 
como com ambas as diagonais dos recíprocos; 
e o entablamento respetivo, na projeção hori-
zontal da interseção das diagonais do recípro-
co com as projeções verticais dos polos.

Apenas mais quatro linhas do sequente 
desenvolvimento do traçado são necessárias 
(as diagonais de ambos os retângulos laterais 
resultantes da divisão do marco pelas proje-
ções verticais dos polos) para que na sua in-
terseção com as diagonais dos recíprocos seja 
obtido o vão do emolduramento do arco pelas 
pilastras; e nas suas interseções com o eixo 
horizontal do marco forneçam a localização 
do ângulo externo destas. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

ARCO TRIUNFAL 
DA CAPELA DE 
D. FRADIQUE 
DE PORTUGAL
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Vila Viçosa

LOCAL 
Igreja do Convento das Chagas

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pilas-

tras e entablamento com frontão triangular.
As pilastras são aproximadas de coríntias e 

assentes sobre pedestais; ambos são almofa-
dados e sem qualquer decoração.

O entablamento organiza-se em arquitrave 
de três bandas, friso almofadado e sem deco-
ração, e cornija de três molduras.

O frontão é triangular, no tímpano rele-
vando-se um medalhão circular formando 
uma vieira. Sobre as empenas, na prumada 
das pilastras, estão dois acrotérios organiza-
dos em três registos canelados e encimados 
por cornijas. O inferior com folhagens e en-
rolamentos de acantos, e a cornija do superior 
com uma decoração de duplas folhas.

PORTAL DA IGREJA 
DO CONVENTO 
DAS CHAGAS
Vila Viçosa

BIBLIOGRAFIA
ESPANCA, Túlio, 1966 b)

ESPANCA, Túlio, 1970
CAETANO, Joaquim de Oliveira, 1997

No intercolúnio abre-se o arco de volta 
perfeita: a arquivolta é lisa com uma moldura 
em listel no bordo externo, ao centro da qual 
se releva uma outra em bocel. Os pés-direi-
tos são de pilastras lisas, sem ornamentação, 
sem bases ou pedestais. Destacam-se então 
frontalmente adossadas, duplas colunas dóri-
cas de fuste liso e num contrastante mármore 
negro, assentes em pedestais lisos em ressal-
to, e suportando uma arquivolta relevada, al-
mofadada e sem decoração, também com uma 
moldura no bordo externo, esta em duplo bo-
cel. Nas cantoneiras inscrevem-se dois tondos 
na mesma contrastante pedra negra, vazados 
e neles se relevando os bustos de São Paulo  
e São Pedro, à esquerda e direita respetiva-
mente.
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DIMENSÕES  
A. 555 x L. 460 cm

MÓDULO
1.206

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

Considerando as medidas A. 555 × L. 460 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.206. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto IX, com m = 1.224.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente referidos na me-
todologia enunciada, verificámos que foi em-
pregue como auxiliar prévio de composição 
o traçado geométrico decorrente da divisão 
interna do marco a partir dos cruzamentos das 
suas diagonais.

Embora sendo um caso em que pudemos 
observar alguma regularidade na adequação 
da estrutura ao traçado geométrico utilizado, 
verificámos que nem sempre o mesmo terá 
sido rigorosamente seguido, com alguns ele-
mentos compositivos a não encontrarem nele 
adequada justificação.

Começamos por assinalar toda a organiza-
ção do entablamento, no qual a articulação en-
tre os vários elementos obedece aos mais im-
portantes e primordiais cruzamentos de linhas 
de força do traçado, e dos quais apenas o arran-
que da arquitrave se faz com recurso a linhas 
pertencentes ao sequente desenvolvimento. 
Em baixo, os pedestais e as bases das pilastras 
e dos duplos colunelos encontram, também, 
projeções horizontais de idênticos cruzamen-
tos das principais diagonais do traçado.

Verticalmente, o vão gerado pelas pilastras 
do emolduramento, o vão do arco, e até o ponto 
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de articulação entre os duplos colunelos, todos 
se encontram adequadamente alinhados pelas 
projeções verticais dos cruzamentos das origi-
nárias diagonais na base de todo o traçado.

O arranque do arco sobre as impostas não 
encontra nenhuma das linhas de força do traça-
do; o mesmo não se verificando, também, rela-
tivamente à inclinação das empenas do frontão.

Por fim, referimos a existência de um Re-
tângulo √Ф correspondente à área interna do 
emolduramento — lateralmente delimitado 
pelo vão formado entre as pilastras, e verti-
calmente, da base dos pedestais ao arranque 
do entablamento. De forma idêntica, podemos 
referir um Quadrado, considerando a largura 
total da obra (nos flancos da cornija), e por al-
tura, esta mesma medida que, tomada da base 
dos pedestais, encontra a cornija por altura. 
Tendo procurado a possível proporcionalidade 
para a altura do coroamento da obra, consi-
derando este quadrado como base construti-
va de um outro retângulo, encontrámos um 
idêntico Retângulo √Ф mas sem qualquer cor-
respondência no portal (superando a estrutu-
ra em cerca de 30 cm). Esta pequena diferença 
e a possível harmonia proporcional, sugere-
-nos que talvez um outro elemento pudesse 
ter sido projetado como coroamento do fron-
tão — elemento aqui inexistente, mas sempre 
presente na grande generalidade dos portais 
neste estudo analisados.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Portalegre

LOCAL 
Igreja do Convento de São Bernardo

TIPOLOGIA  
Portal

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

PORTAL DA IGREJA 
DO CONVENTO 
DE SÃO BERNARDO
Portalegre
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Portalegre

LOCAL 
Igreja do Convento de São Bernardo,

na nave, ao evangelho

TIPOLOGIA  
Túmulo

TÚMULO 
DE D. JORGE 
DE MELO
Portalegre

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo
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Máquina retabular de argamassa, apresen-
tando vestígios de policromia.

Retábulo estruturado em três corpos, o 
central com três registos e os laterais apenas 
com dois. Pilastras aproximadas de coríntio 
organizam os espaços de representação, com 
entablamentos criando a segmentação entre 
registos.

À esquerda, parte do retábulo está enco-
berta pela sobreposição do arco do túmulo de 
Gaspar Fragoso, ficando tapada a pilastra, o 
pedestal e a mísula ao nível da predela e do 
primeiro registo.

Todas as pilastras são almofadadas e deco-
radas, segundo a seguinte disposição: exce-
tuando as pilastras que organizam a edícula 
central do primeiro registo, todas as outras 
exibem pendurados onde predominam as 
panóplias, tais como armaduras, capacetes e 
espadas, mas também, em menor número, fo-
lhagens, cartelas, querubins e cabeças huma-
nas; nas duas pilastras organizando a edícula 
central estão ausentes as panóplias, manten-
do-se os pendurados de festões e folhagens, 
cartelas, querubins e cabeças humanas. 

Os três entablamentos presentes na estru-
tura — o primeiro, que organiza a separação 
entre primeiro e segundo registo; o segundo, 
que remata os corpos laterais e, simultanea-
mente, organiza a segmentação para o tercei-

ro registo; e o terceiro, no topo da estrutura 
(rematando a edícula única que constitui este 
registo) — apresentam a mesma estrutura-
ção. Assim, compõem-se de arquitrave de três 
bandas, friso almofadado e decorado, e corni-
ja, variando apenas a decoração do friso. No 
caso do entablamento sobre o primeiro regis-
to, decoração é igual sobre os corpos laterais e 
diferenciada no corpo central — neste último, 
a decoração é composta por uma cartela em 
cujo centro se destaca um mascarão, com duas 
volutas saindo-lhe da boca e enrolando-se 
nos extremos; nos corpos laterais estão pen-
durados de panos abertos, pendendo do cen-
tro para as periferias em suaves drapeados; 
sobre o segundo registo, a decoração compõe- 
-se de nove querubins, três em cada corpo; no 
entablamento sobre o último registo está um 
querubim em mais alto-relevo e, por de trás 
dele, uma série de enrolamentos fitomórficos 
abrangendo todo o campo.

Sobre o segundo registo, ladeando a edícu-
la única que constitui o terceiro, adossam-se-
-lhe duas volutas nas quais se recostam duas 
figuras masculinas entoando trombetas — os 
pés assentes no enrolamento e a mão livre 
auxilia-lhe o equilíbrio. Nos extremos, encos-
tam-se os enrolamentos a dois acrotérios sob 
a forma de vasos clássicos com fogaréus.

No topo da estrutura o frontão é semicir-

REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Portalegre

LOCAL 
Fábrica Robinson (extinto Convento de São Francisco),

Capela de Gaspar Fragoso

TIPOLOGIA  
Tríptico

RETÁBULO 
DA LAMENTAÇÃO
Portalegre
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cular, no tímpano relevando-se uma imagem 
em baixo-relevo de Deus Pai abençoando. So-
bre o frontão está um pináculo de acantos em 
dois registos. Lateralmente, na prumada das 
pilastras, estão dois anjos músicos entoando 
alaúdes.

Na predela salientam-se os pedestais sob as 
pilastras, também almofadados, com relevos 
de São Pedro e São Paulo — à esquerda e di-
reita do corpo central — e uma figura huma-
na, já dificilmente identificável, no pedestal à 
direita. Sob este destaca-se uma mísula. Sob o 
corpo central duas figuras humanas seguram 
ao centro uma cartela rollwerk, sendo que sob 
os corpos laterais são também rollwerk os en-
rolamentos que aí se relvam.

Na edícula central do primeiro registo ca-
va-se um nicho retangular emoldurado por 
espessos enrolamentos rollwerk. As paredes 
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laterais e superior do lóculo são perspetiva-
das, relevando-se nelas outros motivos roll-
werk; na parede fundeira releva-se uma car-
tela com idênticos enrolamentos, com um 
mascarão humano com compridas orelhas re-
curvadas e a língua de fora.

Nas edículas laterais estão, à esquerda, um 
baixo-relevo com a imagem de Santo Agos-
tinho — a mão esquerda segurando o báculo 
e a mão direita com dois dedos esticados em 
bênção. À direita está um baixo-relevo repre-
sentando São Jerónimo penitente — ao lado 
direito vemos o santo ajoelhado frente ao cru-
cifixo, envolto por um manto mas de peito 
desnudo e a mão direita segurando uma pe-
dra. Em mais baixo-relevo, por trás, à direita, 
está representada uma árvore com o chapéu 
cardinalício pendurado.
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No segundo registo, ao centro, está repre-
sentada a Lamentação: ao centro da composi-
ção está Maria com o Seu filho morto deitado 
sobre o colo; por trás, em mais baixo-relevo, 
está a cruz do suplício.

Nas edículas laterais representa-se a Anun-
ciação: à esquerda está Maria, ajoelhada frente 
a um alto atril de pé abaluartado com um vaso 
de açucenas ao lado. A cena é-nos “revelada” 
por entre as abas de uma cortina suavemente 
entreabertas; ao lado direito está o Arcanjo 
Gabriel, ajoelhado também, a mão esquerda 
segurando o cetro e a mão direita apontando 
na direção de Maria.

Na edícula do terceiro registo não existe 
[percetível] qualquer representação, sendo 
que as pilastras apenas enquadram uma jane-
la em arco quebrado.
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RETÁBULO 
DA LAMENTAÇÃO
Portalegre

DIMENSÕES  
A. 700 x L. 450 cm

MÓDULO
1.555

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 700 × L. 450 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.555. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 1.5.

Depois de aplicados todos os processos 
de divisão interna seguindo a metodologia 
enunciada, por comparação entre os vários 
traçados, considerámos que poderá ter sido 
utilizado o traçado decorrente da secção áurea 
dos lados do retângulo como auxiliar prévio da 
composição.

Embora possamos assistir a uma tentativa 
de adequação da global organização compo-
sitiva da estrutura retabular ao traçado regu-
lador — mormente os elementos estruturais 
(aqui, apenas simulando-os) — são relativa-
mente sumárias as concordâncias da gene-
ralidade dos elementos às linhas de força do 
traçado.

Começamos por referir a organização e 
a articulação entre os corpos e os registos à 
trama geométrica — o corpo central delimi-
tado interiormente pelas secções áureas ver-
ticais; e a segmentação entre registos pelos 
entablamentos intermédios, cujas cornijas se 
aproximam das localizações das secções áu-
reas horizontais. Seguidamente, assinalamos 
o entablamento sob o coroamento da obra, 
concordante com projeções horizontais do 
traçado; a localização e organização do sacrá-

DIAGRAMA

rio, adequando-se a um conjunto de projeções 
verticais e horizontais que poderão ter auxi-
liado a sua conceção; a altura da predela, ali-
nhando por uma projeção horizontal do traça-
do (mesmo que em detrimento de outras mais 
harmónicas que se lhe encontram próximas); 
ou o alinhamento vertical dos corpos laterais.

Relativamente às representações das perso-
nagens dos episódios narrativos, encontramos 
o relevo de Santo Agostinho adequadamente 
centrado sobre a mesma projeção vertical que 
serve como eixo de simetria à organização dos 
corpos laterais, e obedecendo a uma triangu-
lação proporcionada por linhas de força do 
traçado que aí se cruzam. Ao lado direito, a 
figura de São Jerónimo afasta-se desse mesmo 
eixo, embora na sua postura, ajoelhado e ligei-
ramente inclinado para trás, igualmente siga 
algumas das linhas de força do traçado.

No segundo registo, diretamente localiza-
da abaixo do centro geométrico da composi-
ção, a representação da Pietá segue, acanha-
damente, a triangulação proporcionada pelo 
traçado; não existindo evidências de adequa-
da observância do traçado para ambas as re-
presentações da Anunciação em cada uma das 
edículas laterais.

No terceiro registo, embora possa ser refe-
rida alguma tentativa de adequação na arti-
culação dos diferentes elementos ao traçado 
regulador, não encontrámos neles evidências 
concretas de uma tal organização.  

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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Estrutura tumular adossada ao flanco parie-
tal, encaixada entre pilares [à esquerda, em-
butido no pilar estrutural da capela]. Hoje re-
cuperada, está, no entanto, muito incompleta.

Organizado como um arco triunfal em arco 
de volta perfeita, o arcossólio é encimado por 
um entablamento composto por uma fina ar-
quitrave, friso liso com uma mísula ao centro, 
e uma cornija de moldura em coroa.

A arca avança ligeiramente para além da 
profundidade do arco, tendo na face frontal 
um baixo-relevo de dois meninos segurando 
as abas ainda enroladas de uma cartela. Ao 
centro desta está uma epígrafe referente ao 
óbito de Gaspar Fragoso.

Sobre a arca está o alto-relevo do cavalei-
ro deitado, retratado segundo o seu estatuto 
nobre — de armadura, com luvas e capacete 
— a cabeça recostada sobre duas almofadas, 
as mãos postas, e os pés encostados a uma 
má representação de um leão [ou de um cão]. 
Embora as pernas estejam demasiado curtas 
relativamente ao tronco (talvez por adequa-
ção ao exíguo espaço do arco), e a postura um 
pouco rígida, são de salientar as característi-
cas fisionómicas do cavaleiro.

REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Portalegre

LOCAL 
Fábrica Robinson (extinto Convento de São Francisco),

Capela de Gaspar Fragoso

TIPOLOGIA  
Túmulo

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

TÚMULO 
DE GASPAR 
FRAGOSO
Portalegre

Dadas as suas atuais caraterísticas, pelos 
motivos referidos, não efetuámos a análise 
geométrica desta obra

BIBLIOGRAFIA
KEIL, Luís, 1943

RODRIGUES, Jorge; e PEREIRA, Paulo, 1988
Publicações da Fundação Robinson, 2009

LLERA, Fátima de; BARRIROS, Belany; 
MATOS, Susana; e ALEGRE, Mafalda, 2011
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Arronches

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita flanqueado por pi-

lastras compósitas, almofadadas e sem deco-
ração, assentes sobre pedestais almofadados 
também, neles relevando-se caveiras e ossa-
das em baixo-relevo.

Suportam aquelas o entablamento, com-
posto de arquitrave de duas bandas, friso liso 
com a inscrição “paraíso para sempre — infer-
no para sempre”, e cornija de várias molduras.

O frontão é triangular, com o tímpano al-
mofadado, com um medalhão em alto-relevo 
inscrevendo um escudo com vários enrola-
mentos laterais e uma cruz gamada ao cen-
tro. Do medalhão apartam-se fitas em suaves 
ondeados. Coroando o ápice do frontão está 
um pináculo constituído por um pedestal com 
duas volutas adossadas lateralmente e dois fi-
nos balaústres verticais entre os enrolamen-
tos; sobrepuja-o uma taça com três querubins 
relevados no bojo, encimada por um festão.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita de dupla arquivolta com a interior reen-
trante. A arquivolta exterior é almofadada, 

com várias molduras no bordo externo, es-
tando decorada com oito querubins, um par 
afrontado por aduela. A arquivolta interior é 
lisa, apenas com uma moldura no bordo ex-
terno. Assenta o arco sobre impostas, com os 
pés-direitos de pilastras almofadadas, estes 
suportando-se sobre pedestais almofadados 
e ligeiramente escorjados. Nas cantoneiras 
destacam-se dois tondos com laçarias, com 
os bustos proeminentemente avançando para 
além da sua moldura, em posição frontal mas 
com os rostos terçados, afrontados. À esquer-
da está o busto feminino, elegantemente ves-
tido com um manto que lhe cobre também 
a cabeça. Em suaves panejamentos, deixa o 
manto antever as melenas do cabelo sobre as 
têmporas. Do ombro esquerdo salienta-se um 
mascarão de um leão. O busto à direita é mas-
culino, de idade madura e barbado, com uma 
coroa de louros envolvendo a cabeça; veste de 
forma clássica, com uma toga presa com um 
nó sobre o ombro direito, e o outro ombro 
desnudo.

PORTAL DA IGREJA 
PAROQUIAL
Arronches

BIBLIOGRAFIA
SANTA MARIA, Nicolau de, 1668

KEIL, Luís, 1943
FLOR, Pedro, 2004
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DIMENSÕES  
A. 760 x L. 550 cm

MÓDULO
1.381

MARCO UTILIZADO
Armadura II (D)

Considerando as medidas A. 760 × L. 550 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao 
marco com o módulo m = 1.381. Por aproxi-
mação, por defeito, por ser o módulo que se 
lhe encontra mais próximo, considerámos 
poder tratar-se de um Retângulo √2, com  
m = √2 = 1.414.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geo-
métrico empregue como auxiliar prévio de 
composição terá sido o que decorre da subdivi-
são interna do marco a partir dos cruzamentos 
das suas diagonais.

A presente obra é um dos casos em que pu-
demos observar uma grande regularidade na 
adequação da estrutura ao traçado geométri-
co utilizado.

Começamos por assinalar os limites supe-
rior e inferior do entablamento — o topo da 
cornija e o arranque da arquitrave sobre os ca-
pitéis — alinhando, respetivamente, pela pro-
jeção horizontal do cruzamento das diagonais 
do retângulo superior (resultante da divisão 
horizontal do marco), e da projeção horizon-
tal do cruzamento das diagonais do mesmo 
retângulo, com as diagonais dos dois retân-
gulos resultantes da sua divisão vertical (esta 

DIAGRAMA

projeção horizontal resulta igualmente de 
uma série de outros cruzamentos de impor-
tantes linhas de força do traçado). Em baixo, 
a altura dos pedestais aproxima-se da locali-
zação projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão horizontal do marco) com as diagonais 
dos dois retângulos resultantes da sua divisão 
vertical.

Verticalmente, o vão do arco encontra-se 
delimitado por ambas as projeções verticais 
dos cruzamentos das diagonais dos dois re-
tângulos resultantes da divisão vertical do 
marco. Imediatamente ao lado, a articulação 
entre este e o segundo par de pilastras, sob a 
arquivolta exterior do arco, encontra as pro-
jeções verticais das diagonais dos mesmos re-
tângulos verticais, com as diagonais do retân-
gulo inferior (resultante da divisão horizontal 
do marco).

As empenas do frontão encontram-se ri-
gorosamente alinhadas por um par de diago-
nais do sequente desenvolvimento do traçado 
(unindo os vértices do retângulo superior re-
sultante da divisão horizontal do retângulo 
superior); ou o vaso assente sobre o pedestal 
no ápice do frontão, encontra justificação nes-
te sequente desenvolvimento do traçado; as-

ANÁLISE GEOMÉTRICA

PORTAL DA IGREJA 
PAROQUIAL
Arronches





722

sim como a direção dos olhares dos bustos dos 
tondi, orientadas por duas diagonais sobre o 
centro geométrico da obra.

Por fim, referimos o arranque do arco sobre 
as impostas, em localização muito próxima da 
projeção horizontal dos cruzamentos das dia-
gonais do retângulo inferior com as diagonais 
dos dois retângulos verticais (resultantes da 
divisão vertical do marco).
No conjunto das figuras geométricas encon-
tradas, assinalamos um Retângulo Raiz de 
Dois (√2), e dois Retângulos Raiz de Ouro 
(√Ф): primeiro, como ficou dito, é relativo à 
totalidade da obra (com uma diferença de es-
cassos centímetros), verificando-se, com in-
teresse, o alinhamento da cornija pela aresta 

horizontal do quadrado na origem construti-
va deste retângulo; o primeiro dos Retângulos 
Raiz de Ouro (√Ф) corresponde à área interna 
do emolduramento — lateralmente delimitado 
pelo vão formado entre as pilastras, e vertical-
mente, se tomado da base da obra ao arranque 
do entablamento; e o segundo, considerando 
o mesmo quadrado na origem do primeiro Re-
tângulo Raiz de Dois (√2), com a aresta supe-
rior coincidindo com a altura do pedestal no 
ápice do frontão. Este último retângulo, ainda 
que sem a mesma importância que os dois an-
teriores, revela a evidente preocupação relati-
vamente às várias relações proporcionais que 
regeram a ideação da composição.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Arronches

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Luz

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita sem a existência da 

habitual estruturação de pilastras ou colunas. 
A arquivolta do arco assenta sobre impostas, 
sendo aquela e os pés-direitos almofadados 
com uma sucessão de molduras no bordo ex-
terno. O arco é encimado por entablamento 
composto de arquitrave de três bandas (as-
sentando diretamente sobre a arquivolta), 
com friso sem decoração, e cornija de várias 
molduras.

Sobre o entablamento o frontão é semicir-
cular e em quartela, inscrevendo-se no tím-
pano uma vieira apoiada sobre o umbo. Nos 
extremos do frontão, terminando os habituais 

PORTAL DA IGREJA 
DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ
Arronches

BIBLIOGRAFIA
SANTA MARIA, Frei Agostinho de, 1711

KEIL, Luís, 1943

enrolamentos das volutas, estão duas cabeças 
monstruosas abocanhando-se a si mesmas.

Nas cantoneiras estão dois tondos como 
bustos masculinos, perfilados e afrontados, 
ambos exibindo graciosos e bem tratados 
traços fisionómicos — o busto da esquerda é 
representado em idade jovem, reportando-se 
ao clássico e trajado de toga, tem a cabeça co-
berta por um elegante elmo alado com vários 
enrolamentos e adornos; o busto da direita é 
representado em idade madura, também to-
gado, a barba esparsa, o cabelo farto e enca-
racolado, e a cabeça cingida por uma coroa de 
louros.

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA
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DIMENSÕES  
A. 390 x L. 255 cm

MÓDULO
1.529

MARCO UTILIZADO
Sesquiáltero

Considerando as medidas A. 390 × L. 255 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.529. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo Sesquiáltero (ou Diapente), 
com m = 3/2 = 1.5.

Depois de termos comparado os diferentes 
traçados decorrentes de todos os processos de 
divisão enunciados na metodologia, conside-
ramos ter sido o método decorrente da divisão 
da estrutura interna do Retângulo Sesquiáltero 
aquele que foi empregue como auxiliar prévio 
de composição.

Após traçadas todas as diagonais possíveis 
entre todos os pontos de interseção da estru-
tura interna deste retângulo, começamos por 
assinalar o arranque do entablamento sobre 
o alinhamento de três pares de cruzamentos 
de diagonais deste traçado, dos quais, o mais 
importante, é o das diagonais do marco com 
as diagonais do retângulo superior (resultan-
te da divisão do marco pela cesura horizontal 
superior); o topo da arquitrave na transição 
para o friso, em alinhamento com a projeção 
horizontal resultante dos cruzamentos de 

DIAGRAMA

diagonais (as do mesmo retângulo superior, 
com as do quadrado superior — resultante da 
divisão do marco cesura horizontal inferior); 
e a transição entre o friso e a cornija, em ali-
nhamento com o cruzamento das diagonais 
do retângulo superior. O arranque do arco 
não encontra justificação em qualquer linha 
do traçado; embora em proximidade do centro 
geométrico da obra, não parece ter sido con-
cebido com essa intencionalidade, optando-se 
pela localização das impostas sobre uma das 
suas projeções horizontais. O topo da cornija 
não concorda exatamente com o seguinte cru-
zamento de diagonais, motivo pelo qual não a 
assinalámos.

O vão do arco encontra igualmente justifi-
cação no traçado, concordando com projeções 
verticais resultantes de cruzamentos de dia-
gonais do traçado (as do retângulo horizon-
tal intermédio, com as dos retângulos resul-
tantes da divisão vertical do marco); podendo 
ainda ver-se alinhando por outras projeções 
verticais, a largura da vieira no coroamento 
da obra; o respetivo umbo; ou os enrolamen-
tos da empenas do frontão. 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

PORTAL DA IGREJA 
DE NOSSA 
SENHORA DA LUZ
Arronches
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Cabeço de Vide (Fronteira)

LOCAL 
Igreja do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pi-

lastras dóricas lisas assentes sobre pedestais 
almofadados. Os cestos dos capitéis são deco-
rados com tríglifos.

O entablamento é composto por um friso 
decorado com baixos-relevos de quatro losan-
gos almofadados, sobrepujado por uma fina 
cornija.

O frontão é quebrado e em quartela — duas 
volutas afrontam-se sobre um plinto com 
duas caneluras na face frontal, suportando 
uma cruz de lorena. Na prumada das pilastras 
estão ainda dois acrotérios esféricos assentes 
sobre um fino pé cilíndrico.

PORTAL AXIAL 
DA IGREJA 
DO ESPÍRITO SANTO
Cabeço de Vide

BIBLIOGRAFIA
PINHO LEAL, Augusto Soares, 1873-1890

KEIL, Luís, 1943
FERREIRA, David Manuel Ameixa, 2008

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

No intercolúnio abre-se o arco de volta 
perfeita, com a arquivolta assente direta-
mente sobre as pilastras nos pés-direitos. 
Sem qualquer decoração, organizam-se am-
bos, de forma contínua, numa sucessão de 
molduras de vários perfis. Nas cantoneiras 
estão dois círculos almofadados com os cam-
pos convexos.

DIMENSÕES  
A. 405 x L. 300 cm

MÓDULO
1.35

MARCO UTILIZADO
Retângulo √2 – Harmónicas I

Considerando as medidas A. 405 × L. 300 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-

DIAGRAMA

co com o módulo m = 1.35. Por aproximação, 
por defeito, considerámos poder tratar-se de 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

PORTAL AXIAL 
DA IGREJA 
DO ESPÍRITO SANTO
Cabeço de Vide
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um Retângulo Composto V, com m = 1.354.
Depois de aplicados todos os processos de 

divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, a comparação entre os vários traçados 
e a observação da obra conjuntamente com 
o traçado decorrente da secção áurea dos la-
dos do retângulo, revelou-nos um conjunto 
de concordâncias que no-lo indicava como 
mais provável traçado empregue como auxi-
liar prévio de composição. Contudo, durante 
a nossa análise, tendo sido identificada uma 
grande proximidade em módulo com o Retân-
gulo Raiz de Dois (√2), optámos por também 
o empregar. Aconteceu, de facto, que com o 
traçado decorrente da respetiva divisão har-
mónica, verificámos existir um muito coeso 
conjunto de concordância entre a global es-
trutura do portal e o traçado regulador. Nes-
te processo de adequação, mantendo a altu-

ra encontrada, suprimimos parte da largura e 
ajustámos o marco à largura dos pedestais do 
portal. Passamos a apresentar os nossos re-
sultados: no topo da estrutura pode ser visto 
o alinhamento da cornija pela projeção hori-
zontal do cruzamento das diagonais do retân-
gulo superior, e logo mais abaixo, o arranque 
do entablamento sobre os capitéis, alinhando 
com as projeções horizontais resultantes dos 
cruzamentos das mesmas diagonais com as 
projeções verticais dos polos deste retângulo1; 
e logo seguidamente, de menor importância 
mas por nós observado em muitas obras neste 
estudo analisadas, podem ser vistos os astrá-
galos dos capitéis em alinhamento, também, 
com uma projeção horizontal do traçado.

O arranque e o centro do arco assentam so-
bre a mediana do retângulo; e em baixo, a altu-
ra dos pedestais encontra a projeção horizon-
tal de dois pares de cruzamentos do traçado.

Verticalmente, os pés-direitos e as pilas-
tras alinham, pelos ângulos internos, respe-
tivamente, pelas projeções verticais dos cru-
zamentos das diagonais dos dois retângulos 
verticais laterais; e pelas projeções verticais 
de ambos os retângulos horizontais inferior e 
superior, com as mesmas diagonais daqueles 
dois retângulos verticais.

Relativamente às figuras geométricas [rele-
vantes] encontradas, referimos o supracitado 
Retângulo Raiz de Dois (√2) correspondente à 
totalidade da obra; e um Retângulo √Ф, por 
aproximação à posição média do frontão.

1 Estes pontos, de enorme importância no processo 
de divisão interna de um retângulo, são obtidos por 
interseção das suas diagonais com as respetivas per-
pendiculares traçadas a partir dos vértices do marco. 
Cf. HAMBIDGE, Jay, 1967, pp. 39-42; GHYKA, Mati-
la, 1977 a), p. 129; IDEM, b), p. 159; CASIMIRO, Luís, 
2004, pp. 886 e 949-952.
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Cabeço de Vide (Fronteira)

LOCAL 
Igreja do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pi-

lastras dóricas lisas assentes sobre pedestais 
lisos também e suportando entablamento.

O entablamento é composto por um friso 
decorado com baixos-relevos de três florões 
quadripétalos, e por uma cornija.

O frontão é quebrado e em quartela — duas 
volutas afrontam-se sobre a base de uma cruz 
latina; na prumada das pilastras estão dois 
acrotérios esféricos assentes sobre um pedes-
tal cónico em gola.

PORTAL LATERAL 
DA IGREJA 
DO ESPÍRITO SANTO
Cabeço de Vide

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

No intercolúnio abre-se o arco de volta 
perfeita, com a arquivolta assente diretamen-
te sobre as pilastras nos pés-direitos. Sem 
qualquer decoração, organizam-se ambos, de 
forma contínua, numa sucessão de molduras 
de vários perfis. Nas cantoneiras estão dois 
florões octopétalos.

DIMENSÕES  
A. 325 x L. 225 cm

MÓDULO
1.444

MARCO UTILIZADO
Secção Áurea – Harmónicas I

Considerando as medidas A. 325 × L. 225 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-

DIAGRAMA

co com o módulo m = 1.444. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 

ANÁLISE GEOMÉTRICA

PORTAL LATERAL 
DA IGREJA 
DO ESPÍRITO SANTO
Cabeço de Vide

BIBLIOGRAFIA
PINHO LEAL, Augusto Soares, 1873-1890

KEIL, Luís, 1943
FERREIRA, David Manuel Ameixa, 2008
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um Retângulo Composto VIII, com m = 1.444.
Depois de aplicados todos os processos de 

divisão interna seguindo a metodologia enun-
ciada, por comparação entre os vários traça-
dos, considerámos que poderá ter sido utili-
zado o traçado decorrente da secção áurea dos 
lados do retângulo como auxiliar prévio da 
composição.

Mostrando na imagem apenas o traçado 
simplificado decorrente da união dos vértices 
do marco com os pontos de divisão dos lados 
pelas secções áureas, é possível verifica a es-
merada organização da composição orientada 

pelo traçado regulador. Começamos por refe-
rir o topo da cornija em alinhamento com a 
projeção horizontal do cruzamento das dia-
gonais do retângulo superior (resultante da 
divisão do marco pela secção áurea superior) 
— o arranque do entablamento, sem que o en-
contremos em correta concordância com uma 
projeção horizontal do traçado, optámos por 
não a sublinhar.

O centro e o arranque do arco, abaixo da 
mediana horizontal do traçado, assentam so-
bre uma outra projeção horizontal decorrente 
do cruzamento de diagonais do traçado. Em 
baixo, a altura dos pedestais terá sido calcu-
lada em função da projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do retângulo inferior 
(resultante da divisão do marco pela secção 
áurea inferior).

Verticalmente, os vãos entre os pés-direi-
tos do arco e as pilastras dos flancos alinham 
pelas projeções verticais que dividem em di-
vina proporção, em ambos os sentidos, ambos 
os segmentos laterais dos lados horizontais do 
marco.

Relativamente às figuras geométricas [re-
levantes] encontradas, começamos por referir, 
embora sem estrita adequação, um Retângulo 
Raiz de Dois (√2) correspondente à totalidade 
da obra (terminando à altura do patibulum da 
cruz); um Retângulo √Ф, por aproximação à 
posição média do frontão; e um segundo Re-
tângulo Raiz de Dois (√2), adequadamente 
ajustado ao espaço interior do emolduramen-
to (delimitado lateralmente pelo vão formado 
entre as pilastras, e verticalmente, tomado da 
base da obra ao arranque do entablamento).
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Elvas

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Consolação 

(antigo Convento das Domínicas)

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Arco de volta perfeita estruturado por pi-

lastras e entablamento com frontão quebrado.
As pilastras são dóricas, almofadadas e sem 

decoração, assentes sobre pedestais lisos.
O entablamento organiza-se sem arquitra-

ve de três bandas, assentando o friso direta-
mente sobre as pilastras, seguindo-se então a 
cornija de várias molduras.

O frontão é quebrado, organizado pelo en-
costo de duas volutas sobre um medalhão en-

PORTAL DA 
IGREJA DE NOSSA 
SENHORA 
DA CONSOLAÇÃO
Elvas

BIBLIOGRAFIA
KEIL, Luís, 1943

CARVALHO, Ana Patrícia, 2008

ANÁLISE PLÁSTICA E ICONOGRÁFICA

quadrando um escudo com a cruz da Ordem. 
No topo do medalhão está um acrotério sob a 
forma de um botão de acanto, composto pelas 
folhagens que no topo se desenrolam.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita, com a arquivolta e os pés-direitos lisos, 
apenas com uma moldura em óvalo no bordo 
externo. Nas cantoneiras destacam-se dois 
tondos, com os bustos de São Paulo e São Pe-
dro, à esquerda e à direita, respetivamente.
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PORTAL DA 
IGREJA DE NOSSA 
SENHORA 
DA CONSOLAÇÃO
Elvas

DIMENSÕES  
A. 525 x L. 330 cm

MÓDULO
1.590

MARCO UTILIZADO
Armadura I

Considerando as medidas A. 525 × L. 330 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.590. Por aproximação, 
por defeito, considerámos tratar-se de um Re-
tângulo Composto VI, com m = 1.557.

Depois de aplicados e comparados todos os 
métodos de divisão interna inicialmente de-
finidos na metodologia, consideramos poder 
ter sido empregue o traçado geométrico de-
corrente da subdivisão interna do marco a par-
tir dos cruzamentos das suas diagonais como 
auxiliar prévio de composição.

Começamos por referir a cornija alinhada 
pela projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo superior (resultante 
da divisão do marco pela mediana horizontal); 
e o arranque do entablamento sobre os capi-
téis (desprovido de arquitrave), alinhando por 
uma projeção horizontal resultante de quatro 
importantes cruzamentos de diagonais do 
traçado. No coroamento da obra, o medalhão 

DIAGRAMA

ao centro do frontão encontra-se localizado 
no cruzamento da projeção horizontal de dois 
cruzamentos de diagonais do traçado sobre o 
eixo central (ele mesmo, cruzamento de dia-
gonais pertencentes ao sequente desenvolvi-
mento do traçado, na imagem em tonalidade 
mais atenuada).

O vão do arco, à altura dos pés-direitos, 
encontra-se delimitado pelas projeções verti-
cais dos cruzamentos das diagonais dos qua-
tro retângulos resultantes da divisão vertical 
e horizontal do marco. Por fim, a altura dos 
pedestais encontra-se alinhada pela projeção 
horizontal do cruzamento das diagonais do 
retângulo inferior (resultante da divisão ho-
rizontal do marco) com as diagonais dos dois 
retângulos resultantes da sua divisão vertical.

Sem que faça parte da obra, com algum in-
teresse vemos a largura da janela que sobre-
puja o portal em alinhamento com ambas as 
cesuras verticais do marco.

ANÁLISE GEOMÉTRICA
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REGIÃO  
Alentejo

LOCALIDADE 
Marvão

LOCAL 
Igreja do Espírito Santo

TIPOLOGIA  
Portal

Portal em arco de volta perfeita, estrutura-
do por colunas suportando o entablamento, 
e este encimado por frontão quebrado e em 
quartela.

As pilastras são coríntias assentes sobre pe-
destais, ambos almofadados e sem decoração.

O entablamento produz suaves ressaltos 
sobre as pilastras, compondo-se de arquitra-
ve de três bandas, friso decorado e cornija. O 
friso é decorado com medalhões com florões 
intercalando losangos almofadados ou inscre-
vendo florões. Os ressaltos são almofadados e 
inscrevem florões.

No intercolúnio abre-se o arco de volta per-
feita assente sobre impostas e sem pedestais. 
A arquivolta e as pilastras nos pés-direitos 
não têm decoração — destacando-se, apenas, 
uma mísula com um mascarão na chave — or-
ganizando-se numa sucessão de várias mol-
duras suavemente reentrantes. Nas cantonei-
ras estão dois tondos muito desgastados pela 
erosão. À esquerda está um busto masculino 

e, à direita, outro feminino; ambos em posi-
ção frontal mas de rosto terçado, afrontados. 
O busto masculino está ataviado de armadura 
e capacete, com uma mão desproporcionada 
apontada ao centro; o busto feminino tem a 
cabeça coberta com um toucado rendado, e 
traja um vestido de decote reto horizontal, 
com as alças em balão, golpeadas.

O frontão é quebrado, com duas volutas 
em quartela interrompidas e ligadas entre si 
por um entablamento; sobrepuja-o um Monte 
Calvário com uma caveira e ossadas, encima-
do por uma cruz. No tímpano está um nicho 
concheado em arco de volta perfeita com uma 
imagem em vulto-perfeito da Virgem Maria. 
O arco assenta sobre impostas, com pés-di-
reitos de pilastras, ambos almofadados e sem 
decoração, apenas com um querubim desta-
cando-se na chave. Lateralmente ao frontão, 
na prumada das pilastras e encostados aos 
enrolamentos das volutas, estão dois vasos 
clássicos.

PORTAL DA IGREJA 
DO ESPÍRITO SANTO
Marvão

BIBLIOGRAFIA
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Seguidamente assinalamos o conjunto de 
elementos horizontais, começando pelo topo 
da estrutura: o entablamento do frontão que-
brado, acordando com a divisão em divina pro-
porção do segmento menor do lado vertical do 
marco (correspondente ao segmento tomado 
acima de Ф7 Ф4); ligeiramente mais a cima, o 
cimácio do mesmo entablamento, alinhando 
pela projeção horizontal de um duplo cruza-
mento de diagonais (as do recíproco superior 
Ф7 Ф4 C D, com as diagonais de ambos os 
retângulos laterais A Ф1 Ф6 D e Ф2 B C Ф5). 
Mais abaixo, o topo da área interna do tím-
pano, e a altura dos vasos/acrotérios, con-
cordando com a projeção horizontal do cru-
zamento das diagonais do recíproco superior  
Ф7 Ф4 C D; e logo abaixo desta, o arranque do 
arco do pequeno nicho no tímpano do fron-
tão, em alinhamento com a outra segmenta-
ção em divina proporção do segmento menor 
do lado vertical do marco.

Tendo sido escolhido o topo da arquitrave 
a alinhar com a secção áurea superior, tam-
bém o cimácio da cornija igualmente se ajus-
ta a uma projeção horizontal do traçado, a do 
cruzamento das diagonais do quadrado su-
perior (no presente caso, sendo um Retângu-
lo de Ouro, também gnómon) Ф8 Ф3 C D. Por 
desenvolvimento do traçado (que na imagem 
esbatemos para simplificação da imagem — 

DIMENSÕES  
A. 620 x L. 385 cm

MÓDULO
1.610

MARCO UTILIZADO
Retângulo Ф – Harmónicas I e II

Considerando as medidas A. 620 × L. 385 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.610. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Retângulo de Ouro (Ф), com m = Ф = 1.618.

Assim que executámos o traçado decor-
rente das divisões harmónicas do Retângulo 
de Ouro (Ф) foi possível identificar um muito 
exato número de concordâncias entre a estru-
tura do portal e o traçado geométrico. Ainda 
assim, decidimos aplicar todos os processos 
de divisão interna enunciados na metodolo-
gia, embora tenhamos verificado, inequivo-
camente, ter sido aquele o traçado empregue 
como auxiliar da composição. Como tal, ve-
rifica-se ser este mais um dos poucos casos 
em que foi empregue um retângulo dinâmico 
como marco da obra, e utilizado como traçado 
regulador a sua inerente divisão harmónica.

Começamos por referir as adequações es-
truturais às primordiais linhas de força, elas 
mesmas na génese de todo o traçado: assim, 
podemos assinalar a largura do entablamento 
do frontão quebrado (de menor importância 
estrutural, mas de assumida relevância com-
positiva), concordando com as secções áureas 
verticais; assim como o topo da arquitrave, no 
entablamento, e o arranque do arco sobre as 
impostas, ambos em estrito alinhamento com 
as secções áureas horizontais.

DIAGRAMA
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camente a secção áurea superior Ф7 Ф4). De 
forma idêntica, também o vão gerado pelas 
pilastras do emolduramento, alinha com exa-
tidão por divisão homóloga dos mesmos seg-
mentos; ou os ângulos externos das mesmas 
pilastras, alinhando por uma projeção verti-
cal do sequente desenvolvimento do traçado, 
ele mesmo seccionando harmonicamente este 
ultimo segmento horizontal.

Por fim, referimos o topo do Calvário no co-
roamento do frontão, alinhando por um cru-
zamento de diagonais; o crânio enquadrado 
ao centro de uma outra confluência; as empe-
nas do frontão, no arranque adequando-se às 
diagonais do recíproco superior; ou os bustos 
dos tondi, numa suave inclinação concordan-
do com as linhas de força do traçado.

e porque a generalidade das adequações dos 
vários elementos da estrutura ao traçado re-
gulador decorre apenas com o traçado simpli-
ficado), pode ainda ser assinalado o arranque 
do entablamento sobre os capitéis. Em baixo, 
a altura dos pedestais concorda com a proje-
ção horizontal do cruzamento das diagonais 
do recíproco inferior A B Ф3 Ф8.

Verticalmente, o vão do arco igualmente 
participa da harmonia deste sistema propor-
cional, simetricamente concordando com as 
projeções verticais de uma sequente subdi-
visão em extrema e média razão de ambos os 
segmentos laterais do lado horizontal do mar-
co (os pontos onde as diagonais D Ф1 e Ф2 C 
intersetam harmonicamente a secção áurea 
inferior Ф8 Ф3 — ou em posição inversa, as 
diagonais A Ф6 e Ф5 C intersetam harmoni-
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REGIÃO  
Espanha, Estremadura

LOCALIDADE 
Olivença

LOCAL 
Igreja de Santa Maria Madalena

TIPOLOGIA  
Portal

A presente obra encontra-se 
detalhadamente analisada 
no Volume I deste estudo

PORTAL DA IGREJA 
DE SANTA MARIA 
MADALENA
Olivença
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REGIÃO  
Algarve

LOCALIDADE 
Tavira

LOCAL 
Igreja da Misericórdia

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal reentrante organizado como um 

arco triunfal em arco de volta perfeita, estru-
turado por pilastras compósitas, e entabla-
mento horizontal [sem frontão].

As pilastras são almofadadas e decoradas 
com sobreposições de vasos, taças e bacias por 
vezes transbordantes de frutos, com cupidos, 
medalhões, cartelas, aves, anjos, querubins e 
figuras antropomórficas. As pilastras são su-
portadas por pedestais, também almofada-
dos e decorados com bustos em baixo-relevo, 
terçados e afrontados. À esquerda está uma 
figura feminina muito desgastada, aparente-
mente de idade jovem, com o cabelo apanha-
do e entrançado na nuca, com duas melenas 
caindo em suaves ondeados sobre as costas; o 
vestido é em pé de gola, plissado sobre o colo. 
À direita está uma figura masculina, tam-
bém bastante desgastada, barbada e de idade 
avançada, togada ao modo clássico.

O entablamento é constituído por uma ar-
quitrave de três bandas, friso decorado, e uma 
arquitrave de várias molduras. A decoração do 
friso é composta por três medalhões, cada um 
apresentado por dois anjos tenentes. No me-
dalhão central está um busto masculino em 
pose frontal — as feições são cuidadosamente 
tratadas, podendo dizer-se tratar-se de um re-
trato: a barba é bífida e ligeiramente entran-

çada; longos bigodes cobrem o lábio superior 
deixando antever o lábio inferior proeminen-
te; o nariz é alongado; cobre-lhe a cabeça um 
turbante; está togado ao modo clássico. Os 
bustos femininos são ligeiramente terçados, 
afrontados, ambos com vestidos com colari-
nhos em pé de gola e bordados sobre o colo; 
ambas têm o cabelo caindo solto sobre as cos-
tas. Entre os três conjuntos destacam-se dois 
mascarões zoomórficos com línguas bífidas 
caindo em suaves ondeados. Nos extremos 
do entablamento, nas projeturas sobre as pi-
lastras destacam-se os baixos-relevos de dois 
querubins tetrápteros. 

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, reentrante e escorjado, assente so-
bre impostas e com pés-direitos de pilastras. 
É decorado numa continuidade entre a ar-
quivolta e os pés-direitos, num conjunto su-
cessivo de molduras destacando-se, no bordo 
interno, uma em rosário. Sobre a chave desta-
ca-se um anjo em alto-relevo segurando nas 
mãos talvez uma coroa ou uma grinalda, po-
dendo ter aí existido um outro elemento hoje 
perdido. Lateralmente, duas figuras antropo-
mórficas com as cabeças cobertas por elmos 
e com caudas em enrolamentos, apresentam 
aquele conjunto. Na continuidade estão dois 
novos grupos: o primeiro, com duas figuras 
aproximadas a cavalos, alados e também com 

PORTAL DA IGREJA 
DA MISERICÓRDIA
Tavira
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caudas em enrolamentos, afrontando-se so-
bre uma esfera; segue-se um afrontamento de 
quimeras, num idêntico esquema compositi-
vo e formal dos corpos, estes afrontando-se 
sobre uma taça transbordante de frutos. Nos 
pés-direitos sucedem-se verticalmente uma 
série de motivos com figuras antropomórfi-
cas, aves, bacias carregadas de frutos, fustes 
com folhagens, pendurados e querubins. Nas 
cantoneiras estão dois tondos muito desgas-
tados: à esquerda está um busto masculino, 
terçado e afrontado, com traços fisionómicos 
idênticos aos da figura central do friso, nes-
te caso com a cabeça coberta, talvez, com um 
chapelão. À esquerda está um busto feminino, 
também terçado e afrontado, percebendo-se 
apenas que teria o cabelo apanhado e a cabeça 
coberta com um véu. Ainda no intercolúnio, 
sobrepujando o arco, corre uma platibanda 
estabelecida como continuidade dos ábacos 
dos capitéis das pilastras do entablamento, aí 
repetindo a decoração de acanto daqueles.

O remate superior é de intervenção poste-
rior. Sobre o entablamento, ao centro, abre-se 
um pequeno óculo semicircular, sobrepujan-
do-o uma representação da Misericórdia em 
alto-relevo: destaca-se a figura da em maior 
dimensão, com dois anjos apartando as abas 
do manto, sob o qual se acolhem ajoelhadas 
e de mãos postas figuras do clero e da nobre-
za, à esquerda e direita, respetivamente. Co-
bre o grupo um volumoso baldaquino, com as 
abas abertas e seguras pelos mesmos anjos 
que seguram o manto da Virgem. No topo do 
baldaquino está sentado um anjo. Ladeando 
o baldaquino estão o escudo de armas real  
— ladeado por duas esferas armilares enci-
madas pela cruz — à esquerda; e à direita, a 
pedra de armas da cidade de Tavira, com uma 
ponte em arco entre dois torreões, sob o qual 
navega um barco. Na prumada das pilastras, 
assentes sobre o entablamento, estão as ima-
gens de São Pedro e São Paulo, à esquerda e à 
direita, respetivamente.

BIBLIOGRAFIA
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DIMENSÕES  
A. 1120 x L. 565 cm

MÓDULO
1.982

MARCO UTILIZADO
Quadrado Duplo Fig Dinâmica

Considerando as medidas A. 1120 × L. 565 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.982. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Duplo Quadrado, com m = 2.

Depois de aplicados e comparados todos os 
métodos de divisão interna inicialmente de-
finidos na metodologia, consideramos que o 
traçado geométrico empregue como auxiliar 
prévio de composição terá sido o que decorre 
da secção áurea dos lados do Duplo Quadrado. 
Embora igual em módulo ao Retângulo Raiz 
de Quatro (√4), verificámos não ter sido o mé-
todo decorrente da divisão interna deste re-
tângulo o que produziu o traçado utilizado.

Com o topo da arquitrave alinhado pela 
mediana horizontal do marco (a linha de divi-
são entre ambos os Quadrados), os diferentes 
momentos de articulação e delineamento do 
entablamento podem igualmente ser encon-
trados sobre projeções horizontais de impor-
tantes linhas de força do traçado — mormente 
o cimácio da cornija, concordando com a pro-
jeção horizontal da interseção das diagonais 
do retângulo inferior (resultante da divisão 
do quadrado superior pela secção áurea infe-
rior) com ambas as secções áureas verticais [o 
ponto exato que divide este segmento inferior 
em extrema e média razão].

DIAGRAMA

Acima do entablamento, o relevo central 
da Misericórdia encontra-se lateralmente de-
limitado pelas secções áureas verticais; altura 
do aro circular do baldaquino, sob o qual pen-
dem as abas abertas das cortinas, e a altura 
das personagens acolhidos sob o manto da 
Virgem — em alinhamento com os extremos 
inferiores das abas, aí seguras pelos anjos — 
concordam com ambas as secções áureas ho-
rizontais do Quadrado superior. Mais abaixo, 
a flecha do óculo e a base do relevo da repre-
sentação da Misericórdia, ambos alinham com 
projeções horizontais de importantes linhas 
de força do traçado.

Neste grupo importa ainda referir a loca-
lização da figura da Senhora do Manto, a ca-
beça exatamente sobre o centro geométrico 
do quadrado superior; a triangulação a que as 
mãos postos, as mangas e a túnica obedecem, 
partindo daquele mesmo ponto; a localização 
das figuras dos anjos, diretamente sobre am-
bas as secções áureas verticais e alinhados so-
bre a secção áurea horizontal; as mãos segu-
rando as abas abertas do manto, exatamente 
sobre os cruzamentos entre aquelas linhas; ou 
o ápice do baldaquino, no ponto onde o anjo 
se senta, concordando com um importante 
cruzamento de diagonais do traçado. Late-
ralmente, as composições dos escudos, en-
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contram-se alinhadas pela mesma mediana, e 
aproximando-se das mesmas interseções das 
linhas do traçado.

Em baixo, o arranque do arco alinha com 
exatidão pela mediana do Quadrado inferior, 
e as bases das cornijas dos pedestais alinham 
pela projeção horizontal do cruzamento das 
diagonais do retângulo inferior (resultante da 
divisão deste Quadrado pela sua secção áurea 
inferior).

O vão do arco concorda com as projeções 
verticais dos dois retângulos sobrepostos, 

resultantes da divisão do Quadrado inferior 
pelas secções áureas verticais; o vão corres-
pondente ao diâmetro do arquivolta externa 
do arco, alinhando pelas projeções verticais 
dos importantes cruzamentos dos retângu-
los laterais que resultam da divisão do marco 
por ambas as secções áureas verticais; ou o 
vão gerado pelas pilastras do emolduramen-
to, igualmente concordando com importan-
tes cruzamentos de linhas de força do traça-
do (dividindo os segmentos menores do lado 
horizontal do Quadrado em divina proporção). 
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REGIÃO  
Algarve

LOCALIDADE 
Cacela Velha 

(Vila Real de Santo António)

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal suavemente reentrante organizado 

como um arco triunfal em arco de volta per-
feita, estruturado por pilastras coríntias, e 
entablamento horizontal [sem frontão].

As pilastras são almofadadas e decoradas, 
assentes sobre as bases. A decoração é conse-
guida pela sobreposição de laçarias, masca-
rões antropomórficos e zoomórficos — alguns 
de semelhança simiesca — cartelas com mas-
carões humanos, escudos, arcos e aljavas, se-
res fabulosos aproximados de grifos, taçadas 
com frutos e folhagens, querubins tetrápte-
ros, elmos, machados e festões.

O entablamento é constituído por uma ar-
quitrave de duas bandas, friso sem decoração, 
e uma arquitrave de várias molduras. Sobre 
as pilastras produzem-se no entablamento 

suaves projeturas. Sobre o entablamento des-
tacam-se quatro acrotérios emparelhados, os 
centrais e os extremos: são constituídos por 
tocheiros com fustes abalaustrados encima-
dos por um fogaréu, assentes sobre plintos al-
mofadados. Dois excertos de enrolamentos de 
volutas estão ainda unidos ao flanco interior 
dos acrotérios laterais, fazendo supor a exis-
tência de um frontão. 

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, suavemente reentrante e escorjado, 
assente sobre impostas e com pés-direitos de 
pilastras, organizado num conjunto sucessivo 
de molduras em suaves ressaltos. Nas canto-
neiras destacam-se dois tondos em moldura 
quadrangular, com os bustos de São Pedro e 
São Paulo terçados e afrontados, aureolados e 
togados ao modo clássico.

PORTAL DA 
IGREJA DE NOSSA 
SENHORA 
DA ASSUNÇÃO
Cacela Velha
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DIMENSÕES  
A. 25.82 x L. 17.92 px

MÓDULO
1.44

MARCO UTILIZADO
Armadura II

Sem que possuíssemos medidas reais, consi-
derando as medidas em píxeis aferidas num 
programa de tratamento de imagem, com cer-
ca de A. 25.82 × L. 17.92 píxeis, somos con-
duzidos ao marco com módulo m = 1.44. Por 
aproximação, por defeito, considerámos tra-
tar-se de um Retângulo Composto VIII, com 
m = 1.447.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na 
metodologia, consideramos que o traçado 
geométrico empregue como auxiliar prévio 
de composição terá sido o que decorre da 
subdivisão interna do marco a partir das suas 
diagonais.

Mesmo não sendo um dos casos mais inte-
ressantes na adequação de uma organização 
compositiva a um traçado regulador — so-
bretudo devido à simplicidade da presente 
estrutura — podemos verificar ter existido 
uma objetiva preocupação na forma como, em 

DIAGRAMA

observância daquele, foram dispostos e con-
jugados os diferentes elementos. Começamos 
por referir a organização dos vários elementos 
do entablamento, no qual pode ser visto o ar-
ranque da arquitrave; o termo desta na sepa-
ração para o friso; a segmentação deste para 
a cornija; ou o cimácio desta última — todos 
concordando com importantes cruzamentos 
de linhas de força do traçado. Ao centro, o 
arranque do arco sobre as impostas concorda 
com a mediana horizontal do marco; e em bai-
xo, o topo das bases concorda com a projeção 
horizontal de um duplo cruzamento de linhas 
de força do traçado.

O vão do arco, sem uma estrita observân-
cia, concorda com as duas cesuras verticais 
do traçado; e vão gerado entre as pilastras 
do emolduramento, concorda com a projeção 
vertical do cruzamento das diagonais de am-
bos os retângulos laterais (resultantes da di-
visão do marco pelas cesuras verticais).
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REGIÃO  
Algarve

LOCALIDADE 
Moncarapacho

LOCAL 
Igreja de Nossa Senhora da Graça

TIPOLOGIA  
Portal

Sem vestígios de policromia.
Portal suavemente reentrante organizado 

como um arco triunfal em arco de volta per-
feita, estruturado por pilastras compósitas, e 
entablamento horizontal [sem frontão].

As pilastras são almofadadas e decoradas 
com sobreposições de querubins, mascarões, 
figuras antropomórficas, panóplias (capacetes, 
escudos, machados, arcos e aljavas), festões, 
medalhões, cartelas e laçarias. As pilastras 
são suportadas por pedestais, também almo-
fadados e decorados com bustos em baixo-re-
levo, terçados e afrontados: à esquerda está 
uma figura feminina muito desgastada, apa-
rentemente de idade jovem, com uma veste de 
colarinho em pé de gola; à direita está uma 
figura masculina, também bastante desgasta-
da, barbada e aparentando idade mais avan-
çada, togada ao modo clássico com um nó so-
bre o ombro esquerdo, e um manto atado com 
as pontas cruzadas sobre o peito.

O entablamento é de composição atípica, 
nele surgindo uma platibanda entre os ca-
pitéis organizada ao modo de friso decorado 
com relevos. Por cima, toma então lugar a 
habitual composição, com uma arquitrave de 
três bandas; um friso almofadado e decorado 
simetricamente; e uma cornija de múltiplas 
molduras.

A platibanda é curiosamente decorada por 
um Ecce Homo em baixo-relevo, disposto num 
conjunto de cinco métopas separadas por tri-
glifos: na métopa central destaca-se um busto 
de Cristo em posição frontal, com a cabeça co-
roada de espinhos, e os braços cruzados sobre 
o peito. Os pulsos são atados por cordas pu-
xadas por dois verdugos que ocupam as duas 
métopas laterais. Estas duas figuras de corpo 
inteiro estão curiosamente agachadas e re-
torcidas adequando-se ao pequeno espaço da 
métopa, retratadas num expressivo escarneci-
mento. As métopas dos extremos são ocupa-
das por bustos terçados de soldados em armas.

No friso, o motivo apresenta a habitual 
composição simétrica, embora em inusitados 
motivos: ao centro, dois meninos sentados 
afrontados seguram hastes que brotam em 
enrolamentos de uma figura zoomórfica ala-
da produzindo lateralmente novo motivo si-
métrico (lembrando o mito de Perseu), cons-
tituído por aves monstruosa atormentando 
uma figura humana masculina agrilhoada e 
desfalecida. Nas projeturas sobre as pilastras 
estão dois bustos em posição frontal mas de 
cabeça perfilada; à esquerda está represen-
tada uma figura feminina, aparentando uma 
idade jovem, com uma fita prendendo o cabelo 
liso num penteado simples, e togada ao modo 
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clássico com um laço sobre o ombro direito;  
à esquerda está representada uma figura mas-
culina, hoje muito desgastada, percebendo-se 
ainda ter sido barbada e com a cabeça coberta 
por um chapéu de aba curta.

No intercolúnio rasga-se o arco de volta 
perfeita, suavemente reentrante e escorjado, 
assente sobre impostas e com pés-direitos 
de pilastras. É decorado numa continuida-
de entre a arquivolta e os pés-direitos, num 
conjunto sucessivo de molduras, destacando-
-se da chave uma mísula pouco relevada. Nas 
cantoneiras, no lugar habitualmente ocupado 
pelos tondos, estão dois verdugos munidos de 
azorragues, brutescos e quase informes.

Sobre a cornija no entablamento, nas pro-
jeturas sobre as pilastras, destacam-se em al-
to-relevo as figuras de São Pedro e São Pau-
lo, à esquerda e à direita respetivamente. Ao 
centro abre-se um pequeno óculo semicir-
cular, sobrepujando-o uma representação da 

Anunciação em alto-relevo: duas pilastras ca-
neladas suportam um dossel prismático, con-
figurando uma edícula que abriga a figura de 
Maria. Numa figura a três quartos, a Virgem 
está ajoelhada frente a um atril, à direita, no 
qual está aberto o Livro das escrituras. No es-
paço exterior à edícula, à esquerda, está a fi-
gura do arcanjo Gabriel parecendo surpreen-
der Maria que se volta para ele; segura na mão 
esquerda o cetro com uma filactéria enrolada e 
esvoaçante; sobre o anjo, mais acima, a pom-
ba do Espírito Santo surge entre as nuvens. 
Ao lado direito da composição está um vaso 
clássico com açucenas. Do dossel prismático, 
destacando-se das métopas de um friso, em 
cada uma das três faces, estão três querubins 
tetrápteros. No topo, o dossel é rematado com 
um Calvário formado por pedras salientes às 
quais se sobrepõem vários crânios, firmando-
-se aí um crucifixo.
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DIMENSÕES  
A. 990 x L. 500 cm

MÓDULO
1.98

MARCO UTILIZADO
Quadrado Duplo Fig Dinâmica

Considerando as medidas A. 990 × L. 500 cm, 
aproximadamente, somos conduzidos ao mar-
co com o módulo m = 1.98. Por aproximação, 
por excesso, considerámos poder tratar-se de 
um Duplo Quadrado, com m = 2.

Depois de aplicados todos os métodos de 
divisão interna inicialmente definidos na me-
todologia, consideramos que o traçado geo-
métrico empregue como auxiliar prévio de 
composição terá sido o que decorre da secção 
áurea dos lados do Duplo Quadrado. Embora 
igual em módulo ao Retângulo Raiz de Quatro 
(√4), verificámos não ter sido o método decor-
rente da divisão interna deste retângulo o que 
produziu o traçado utilizado.

Com uma tipologia que muito o aproxima 
da estrutura do portal da igreja da Miseri-
córdia de Tavira, mesmo tendo verificado ter 
sido empregue o mesmo traçado geométrico 
como auxiliar prévio de composição, não ob-
servamos nesta obra a mesma adequação ao 
traçado inferido. Relativamente às diferen-
ças entre ambos (de facto, constando-se uma 
inferior adequação da presente estrutura ao 
traçado), são três os fatores que maiores di-
ferenças evidenciam: verificámos que o cen-
tro do arco subiu relativamente à localização 
do de Tavira, afastando-se de um importante 
centro geométrico do traçado; que o diâmetro 
externo da arquivolta é maior, alterando a ar-

DIAGRAMA

ticulação entre os elementos estruturais do 
arco e as pilastras do emolduramento; e que a 
arquitrave de viu diminuída em altura, ainda 
que mantendo as três bandas preconizadas na 
tratadística. Por outro lado, verifica-se ainda 
que a altura das imagens dos apóstolos é in-
ferior à das de Tavira; são diferentes a forma 
e localização do óculo; e a geral localização e 
organização compositiva do relevo figurativo 
(referimo-nos ao afastamento relativo às li-
nhas de força do traçado). 

Embora assistamos a uma idêntica estrutu-
ração e organização do entablamento — com o 
cimácio da cornija a encontrar a mesma linha 
de força do traçado (ou seja, a projeção hori-
zontal dos pontos de interseção das diagonais 
do retângulo inferior [resultante da divisão 
do quadrado superior pela secção áurea infe-
rior] com ambas as secções áureas verticais, 
o ponto exato que divide este segmento infe-
rior em extrema e média razão) — no presente 
caso não assistimos à exata concordância do 
topo da arquitrave com a mediana horizontal 
do marco, ou da aresta inferior da platibanda 
existente entre ao capitéis concordando com 
a mesma projeção horizontal. Contudo, em 
baixo, verificamos o melhor ajuste da cornija 
dos pedestais em concordância com a proje-
ção horizontal do cruzamento das diagonais 
do retângulo inferior (resultante da divisão 
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do Quadrado de baixo pela sua secção áurea 
inferior).

Na área inferior do portal verificámos te-
rem sido empregues as projeções verticais dos 
mesmos pontos de cruzamento para determi-
nar o vão do arco; o vão entre pelas pilastras do 
emolduramento; ou mesmo o ângulo externo 
destas últimas. O arranque do arco, tal como 
referimos, afasta-se da mediana horizontal 
deste Quadrado inferior, mas encontra justi-
ficação numa outra projeção horizontal de um 
cruzamento de linhas de força do traçado.

No topo da estrutura, o conjunto edicular 

concebido como espaço da Virgem, embora 
verticalmente delimitado pelas secções áu-
reas verticais, na sua organização (a disposi-
ção das pilastras estriadas) não se lhes adequa 
com exatidão; a organização compositiva da 
figura do Arcanjo encontra um importante 
conjunto de linhas do traçado; o mesmo po-
dendo ser dito relativamente à figura da Vir-
gem (ajoelhada e de dimensão superior à do 
Arcanjo), tal como no portal de Tavira, foi 
idealizada de modo a que a cabeça ocupasse 
o importante centro geométrico do Quadrado 
superior.




