
UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Belas Artes

A Aquisição do Espaço Plástico Renascentista
na Pintura Portuguesa de c.1411 a c.1525

Competências Geométricas e Compositivas
do Final da Idade Média ao Renascimento

Simão Palmeirim Costa

Orientador: Professor Doutor Fernando António Baptista Pereira
Co-orientador: Professor Doutor António de Oriol Pena Vazão e Trindade

Tese especialmente elaborada para a obtenção do grau de Doutor em Ciências da Arte

2016





UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Belas Artes

A Aquisição do Espaço Plástico Renascentista
na Pintura Portuguesa de c.1411 a c.1525

Competências Geométricas e Compositivas
do Final da Idade Média ao Renascimento

Simão Palmeirim Costa

Orientador: Prof. Doutor Fernando António Baptista Pereira
Co-orientador: Prof. Doutor António de Oriol Pena Vazão e Trindade

Tese especialmente elaborada para a obtenção do grau de Doutor em Ciências da Arte

Júri:
Presidente: Doutor António José Santos Matos
Vogais:
 - Prof. Doutor Pedro Filipe Rodrigues Pousada
 - Prof. Doutor Pedro Eugénio Dias Ferreira de Almeida Flor
 - Prof. Doutor Vítor Manuel Guimarães Veríssimo Serrão
 - Prof. Doutor Paulo Jorge Garcia Pereira
 - Prof. Doutor Fernando António Baptista Pereira
 - Prof. Doutor António de Oriol Pena Vazão e Trindade
 

Este estudo foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(SFRH/BD/68826/2010)

2016

i



ii



RESUMO

É um dado adquirido que a Geometria tem um papel fundamental na 
prática artística medieval e do renascimento. Com esta tese propomos um 
estudo aprofundado sobre como se manifesta o conhecimento geométrico 
em território nacional num dos momentos mais ricos da história de Portugal. 
Compreender as competências geométricas e compositivas detidas e apli-
cadas por determinado autor ou oficina de pintura implica uma formação 
teórico-prática fundamentada no conhecimento de metodologias próprias da 
Geometria e num vasto conjunto de informações e dados documentais do 
campo da História da Arte. Definida a baliza temporal, seleccionado o corpus 
de obras a considerar e reunidos os instrumentos e traçados geométricos a 
testar, procedemos a uma exaustiva sequência de estudos composicionais de 
pinturas individuais e conjuntos retabulares. A análise comparativa das cons-
tatações reunidas permitiu elencar uma série de conclusões em redor do tema 
central e, acima de tudo, definir os percursos daquilo que foi a aquisição do 
espaço plástico renascentista na Pintura Portuguesa do início do século XV 
ao fim do primeiro quartel do século XVI.

Palavras-chave: Geometria e Composição; Pintura Portuguesa do Re-
nascimento; Retábulo; Competências, Instrumentos e Traçados Geométricos. 
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ABSTRACT

It is a well-known fact that Geometry plays a fundamental role in me-
dieval and renaissance artistic practices. With this thesis we propose an in-
-depth study on how geometric knowledge is manifested in Portugal, during 
one of the richest moments in the country’s history. Understanding the com-
positional and geometrical skills acquired and applied by a certain author 
or painting workshop implies both theoretical and practical education. Ba-
sed on the knowledge of geometrical methodologies and on a vast group of 
information and documental data concerning the History of Art. Once we 
determined the time frame, selected the corpus of paintings and gathered 
the geometric tracings to test, we proceeded to do an exhaustive sequence of 
compositional studies on the group of works of art in question. A comparati-
ve analysis of the results allowed us to list a series of conclusions around the 
central theme and, most importantly, to define the itineraries of renaissance 
visual composition in Portuguese Painting between the beginning of the 15th 
century and the first quarter of the 16th century.

Key-words: Geometry and Composition; Renaissance Portuguese Pain-
ting; Altarpiece; Geometrical Skills, Instruments and Designs.
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Introdução

A investigação que levámos a cabo viveu de um trabalho de harmoni-
zação entre teoria e prática que visou o reconhecimento dos fundamentos 
geométricos que presidem ao trabalho das oficinas portuguesas de pintura 
nos séculos XV e XVI. Dificilmente este objectivo poderia ser perseguido 
sem conhecimento de causa sobre esses fundamentos. Só pela experimenta-
ção, pela aplicação dos mesmos, podemos com propriedade sugerir em que 
medida são pertinentes para as obras que constituem o corpus analisado. 
Naturalmente, quaisquer propostas a este nível têm de ser confrontadas em 
permanência com o conhecimento da história da arte, bem como de outros 
campos que trabalham este universo, como o da conservação e restauro.

O desenvolvimento da investigação processou-se, deste modo, em qua-
tro etapas essenciais:

i) a constituição do corpus, reunindo informação sobre as obras, artis-
tas, oficinas e consequente contextualização histórica1;

ii) a reunião e organização dos traçados geométricos a ter em conta, 
considerando tanto regras oficiais empíricas como referências teóricas à tra-
tadística da época;

iii) um longo processo de experimentação (processo de produção seme-
lhante ao do artista no estúdio) fundamentado na ideia de que, se a geometria 
servia para lançar o desenho para uma pintura, a estrutura geométrica deve-
ria surgir antes da imagem;

iv) a reunião de conclusões e confronto com a sua validade pelos pa-
res (processo crítico semelhante ao das ciências da arte). Interessa-nos, no 
contexto desta publicação, apresentar com mais pormenor o terceiro destes 
pontos.

1 É necessário referir a importância dos factores de inventariação e recolha que este trabalho impli-
cou. Como se verificará, muitos foram os casos com que nos deparámos em que os dados oficiais sobre as 
dimensões das obras estavam errados ou eram incoerentes quando comparando diferentes fontes. Estamos 
confiantes que o trabalho levado a cabo no esclarecimento destas incongruências foi consistente e muito 
importante para contribuir para o conhecimento geral das obras abordadas nesta tese.
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Só compreendendo o fazer, só fazendo, podemos chegar às propostas 
teóricas em causa. É uma teoria que deriva, que assenta e que é consequên-
cia directa da prática. A particularidade da metodologia implicada tem a ver, 
não só com a colaboração interdisciplinar necessária, mas com a intensa re-
lação entre a prática do desenho geométrico e os pressupostos teóricos da 
história da arte. Neste sentido, a nossa própria formação (Licenciatura em 
Pintura pela FBAUL e Mestrado em Fine Arts pelo Central Saint Martins 
College), seria incontornável para desenvolver a presente tese. É dos espaços 
intersticiais entre teoria e prática que surgem os frutos da investigação, daí 
que a índole oscilatória seja transversal ao processo investigativo em causa. 
Exploramos estes conceitos no artigo que publicámos em 2015 “Art based 
research: Oscilação, ambivalência e surpresa”2

Aceitando que a bibliografia existente no campo da análise geométrica 
e composicional de pintura é considerável (como na arquitectura e escul-
tura), é inevitável notar que a mesma deve mais à iniciativa individual dos 
seus autores do que a uma linha metodológica estabelecida3 (como acontece 
por exemplo na história da arte ou outros campos de análise da imagem). É 
difícil, neste sentido, aceitar que há um método estabelecido para este tipo 
de investigação. Esta pressuporia, em situação ideal, alguns factores incon-
tornáveis, a saber: i) a consciência das possibilidades técnicas específicas do 
tempo e espaço de produção de determinada obra (é sabido, por exemplo, 
que a representação perspéctica é um processo que difere ao longo da histó-
ria, na Europa, de região para região); ii) a compreensão e assimilação dos 
traçados geométricos em causa (o investigador tem de saber aplicar, utilizar, 
desenhar aquilo que propõe), dominando, no fundo, uma práxis artística4; iii) 
o permanente confronto dessa experimentação com a obra; as potencialida-
des do traçado geométrico permitem que rapidamente a especulação tome 
conta da análise, esta é aliás uma crítica comum a este tipo de investigação: 

2 Artigo publicado em Investigação em Artes. A Oscilação dos Métodos, FLUL, 2015.
3 Autores como Charles Bouleau, Matila Ghyka, Robert Lawlor ou Martin Kemp são exemplos 
disso mesmo, com obras a que faremos referência ao longo do desenvolvimento da tese.
4 A este propósito recomendamos a leitura do breve artigo de Osmar Braga Alguns problemas em 
torno da Práxis, disponível (11.01.2015) em: http://www.tema-livre.com/alguns-problemas-em-torno-da-
-praxis.
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o ver linhas onde não há5.
Neste sentido é fundamental referir estratégias de investigação mais 

recentes, levadas a cabo em território nacional, como os trabalhos de autores 
como Francisco Henriques, Luís Casimiro ou António Trindade (adiante de-
vidamente referenciados e tratados), muito importante para clarificar e defi-
nir a metodologia apropriada para o que propomos com esta tese.

Nesta senda, compreende-se que perante este caso particular, mais im-
portante que a procura por elementos geométricos que presidam à obra, é 
considerar a geometria como parte do projecto artístico no seu todo e, parti-
cularmente, do seu processo criativo. Isto não só torna mais rico o propósito 
do projecto doutoral6 como levanta questões sobre o próprio lugar da geo-
metria enquanto instrumento que guia um processo de elaboração imagética.

As potencialidades de conhecimento sobre determinada obra que se 
abrem pelo envolvimento prático são múltiplas. Uma investigação que se 
baseie em arte, que se desenvolva a partir de uma práxis artística como a 
geometria, permite um extenso enriquecimento do conhecimento sobre os 
processos de elaboração da obra e, consequentemente, dos próprios avanços 
e recuos de que esta foi alvo. É fundamental ter sempre em conta que o que 
vemos numa peça terminada é consequência de um processo que no decurso 
do tempo foi alvo de constantes reconsiderações. Isto é evidente, por exem-
plo, quando somos confrontados com as reflectografias de infravermelhos ou 
outras análises laboratoriais que permitem reconhecer de forma clara altera-
ções nas opções do artista ou da oficina que a concretizou. Neste sentido, é 
importante referir que a metodologia aplicada inclui um forte pendor pluri-
disciplinar, manifesto por exemplo na colaboração com projectos do Labo-
ratório Hércules, da Universidade de Évora, que se dedica à investigação de 
materiais e à conservação e restauro.

5 Aqui é importante referir que não vemos qualquer erro ou problema nesta questão, desde que 
isso esteja estabelecido nos objectivos da investigação. Um autor pode pretender partir de uma obra para 
produzir algo novo, que lhe é extrínseco, ao invés de produzir conhecimento sobre a obra. Nada há aqui de 
errado, os objectivos da investigação é que determinam, evidentemente, o método apropriado.
6 Permite uma abordagem que se liberta da recolha de dados, para elaborar considerações mais 
abrangentes sobre a cultura geométrica das oficinas nacionais ao longo do tempo.
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“Não sendo imutável, uma obra de arte está em constante transformação 
desde o momento da sua concepção até ao presente, adaptando-se ao gosto e 
necessidades dos proprietários, sejam estes estéticos, políticos ou mesmo re-
ligiosos” (ALVES, 2013, p. 81)7. Avançar com ideias sobre uma obra a partir 
da geometria obriga necessariamente a uma forte consciência da sua prática. 
É impossível discutir um traçado ou uma composição harmónica sem saber 
pô-los em prática, o que significa que passa a haver um conhecimento físico 
da peça, com uma consequente aproximação daquilo que nos arriscaríamos 
a apelidar de idiossincrasias inerentes ao objecto de arte. Sem poder afirmar 
com propriedade qual a intenção de determinado autor, há espaço para escla-
recimentos sobre as vicissitudes dos processos de elaboração da obra e isto 
pode acontecer de formas variadas.

A definição temporal em causa deve-se a dois momentos históricos que 
aqui identificamos: 1) São de 1411 os primeiros registos de identificação da 
obra de Álvaro Pires de Évora (actividade conhecida entre 1411 e 1434), 
o primeiro autor português com obra atribuída de forma consistente do sé-
culo XV. 2) 1525 assinala o fim do primeiro quartel do século XVI e abar-
ca os grandes retábulo de Jorge Afonso (c.1470 - 1540) e Vasco Fernandes 
(c.1475 - c.1542), não considerando ainda as primeiras grandes empreitadas 
dos Mestres de Ferreirim, que só por volta desta década se começam a re-
velar. A nossa ambição é abordar o trabalho de aquisição de competências 
geométricas de uma geração primeira de pintores, deixando Mestres como 
Cristóvão de Figueiredo (n.? - 1543), Garcia Fernandes (c.1514 - c.1565) e 
Gregório Lopes (c.1490 - 1550) fora do âmbito da investigação. Este autores 
assinalam uma mudança de paradigma na pintura portuguesa da época que 
implicaria considerações e desenvolvimentos distintos, já reféns do manei-
rismo. Sendo que pretendemos estudar a aquisição do espaço plástico do fim 
da idade média e início do renascimento Português, que precede as maiores 
obras realizadas por estas oficinas, definimos o período entre 1411 e 1525 
como o mais apropriado para o nosso trabalho investigativo.

7 Pinturas como o Calvário do retábulo-mor da igreja de Jesus de Setúbal foram, já no século XX, 
alvo de restauros que restituíram as imagens originais das obras. Ver a este propósito o artigo “O regresso à 
imagem original — os repintes e restauros das representações do Calvário nos retábulos dos conventos de 
Jesus e da Madre de Deus” (ALVES, 2013).
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A tese encontra-se dividida em três partes que passamos a elencar:
A primeira parte, de enquadramento teórico, é dedicada a alguns escla-

recimentos sobre geometria e composição, método e corpus. Além de apre-
sentar os objectivos fundamentais deste trabalho e a explanação da metodo-
logia aplicada num primeiro capítulo, reúne e justifica num segundo capítulo 
o corpus de obras a analisar. O terceiro capítulo aborda a fortuna crítica 
(fazendo referências a análises e investigações anteriores no mesmo âmbito) 
e quarto capítulo visa esclarecimentos sobre o método geométrico, instru-
mentos e traçados geométricos composicionais.

A segunda parte é dedicada inteiramente à análise das obras do corpus 
(dividido em seis grupos essenciais que adiante serão devidamente identifi-
cados e justificados). O trabalho aqui apresentado, acompanhado por cons-
tatações preliminares que vão sendo apresentadas, visa a identificação das 
competências geométricas e compositivas destes autores e oficinas 

A terceira parte, onde se expõem os mais importantes exemplos do pa-
pel da geometria e composição na estruturação de modelos compositivos 
pictóricos e retabulares, é um capítulo de síntese de todas as constatações 
verificadas que procura ilustrar como se verificou a aquisição do espaço plás-
tico renascentista na pintura portuguesa entre 1411 e 1525.
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PARTE I

GEOMETRIA E COMPOSIÇÃO:
O MÉTODO E O CORPUS
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Objectivos

Uma investigação no âmbito da interpretação das regras composicio-
nais que predeterminavam a pintura portuguesa em determinado período 
permitirá esclarecer questões que, dadas as inevitáveis lacunas documen-
tais que caracterizam esta época, dificilmente seria possível de outra forma. 
Para isso, será à partida fundamental a recolha, compreensão e “aplicação de 
um determinado conjunto de cálculos matemáticos e esquemas geométricos, 
apropriados à análise das pinturas, com o objectivo de determinar a eventual 
estrutura geométrica que serviu de fundamento para os principais elementos 
da composição.” (CASIMIRO, 2004, p. 859).

Acreditamos que esta proposta de investigação trará férteis contributos 
para as ciências da arte. Compreender a aquisição e utilização de competên-
cias geométricas por parte das oficinas portuguesas deste período permitirá 
esclarecer inúmeras questões que até aqui levantavam dúvidas, tanto a nível 
das obras (em termos de autoria, de enquadramento estilístico ou disposição 
retabular das mesmas) como dos seus autores (em termos de formação, tra-
balhos de parceria ou corpus atribuído). É, nomeadamente, parte essencial 
para a compreensão da “maneira” de determinados autores, podendo servir, 
assim, tanto como apoio ao esclarecimento de questões de autoria, como à 
caracterização de itinerários individualizados dos autores ou oficinas, reve-
lando “segredos” processuais destas. Delimitando objectivos específicos:

1) A proposta de reconstituições retabulares baseadas na comparação 
entre estrutura interna (composição inerente a uma pintura) e estrutura exter-
na (relação da composição entre as várias pinturas que compõem um políp-
tico) das obras analisadas.

2) O esclarecimento da diferenciação, caso a caso, entre aquisição (grau 
de conhecimento geométrico) e utilização (capacidades de aplicação de co-
nhecimento e elaboração compositiva de base geométrica) das oficinas.

3) Compreender se determinadas séries de pinturas cuja autoria está 
por confirmar podem realmente ser agregadas a outras, seja pelas referências 
simbólicas patentes na origem geométrica da composição, seja pela utiliza-
ção de traçados específicos.
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4) O impacto da aprendizagem dos mestres portugueses ao nível da 
Geometria no estrangeiro (onde seria feita a aquisição de algumas dessas 
regras), por exemplo, Álvaro Pires de Évora em Siena ou João Gonçalves  
em Florença. Ao mesmo tempo, o impacto de pintores que mais tarde se 
radicaram em território nacional, como Francisco Henriques (n.? - 1518) ou 
Frei Carlos (n.? - 1540).

5) O melhor entendimento da formação das oficinas dos primitivos por-
tugueses em termos de fundamentos teóricos.

6) O estudo da progressão, ao longo do tempo, dos modelos composi-
cionais na pintura primitiva portuguesa que antecede a introdução da pers-
pectiva linear e até à sua limitada assimilação. Neste sentido, a utilização de 
traçados como a vesica piscis, o rectângulo de √2 ou √0,75 são paradigmáti-
cos na evolução das oficinas.

Metodologia

A investigação a que nos dedicamos fará um esforço para, através da 
análise do desenho geométrico das obras seleccionadas, trazer novas luzes 
sobre o seu processo de criação. Isto permitirá estabelecer relações entre 
autores ou escolas e influências das mesmas através das suas metodologias e 
técnicas. Um dos elementos mais pertinentes a explorar é o da relação entre 
a geometria interna e externa da composição de cada obra, ou seja, aquilo 
que estabelece a relação da mesma com as obras com que se relaciona espa-
cialmente. Em casos de polípticos esta é fundamental, com esta investiga-
ção propomos compreender sob que condições a mesma acontece. Em casos 
retabulares será explorada, permitindo tirar conclusões sobre dúvidas que 
persistem ainda hoje em relação a disposições retabulares ou de polípticos.

Será relevante também perceber diferenças de tratamento da relação 
obra-políptico de autor para autor e de época para época; acreditamos que 
isto trará novas luzes sobre as metodologias geométricas utilizadas e, conse-
quentemente, sobre as tipologias características autorais. Será muito interes-
sante confrontar ainda esses resultados com as abordagens de B. PEREIRA 
(2001), no que diz respeito aos modelos retabulares do ponto de vista da sua 
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narratividade.
Os critérios de análise para as obras em causa dependem desde logo de 

um primeiro ponto, o facto de as mesmas serem, ou não, parte integrante de 
um políptico. No primeiro caso serão abordadas inicialmente em função da 
composição do conjunto, testando traçados que permitam identificar se as 
propostas que até aqui vigoram se coadunam com a aplicação geométrica. 
No segundo caso são testados traçados tendo em conta exclusivamente a 
estrutura interna da mesma. Estes traçados dependem de um segundo ponto, 
se as obras têm atribuição definida e incontestável ou se há dúvidas em rela-
ção à sua autoria. No primeiro caso os traçados geométricos são testados de 
forma consistente sobre todo o corpus do autor em causa, no sentido de pro-
curar confirmação autoral para a obra em causa. No segundo caso são testa-
das todas as hipóteses composicionais, procurando definir que metodologias 
teriam sido aplicadas para a construção da mesma. Através deste processo 
começam a definir-se as linhas estruturais que determinam as opções com-
positivas das diferentes oficinas ‘primitivas’ portuguesas. Isto dará origem 
a um trabalho de selecção e reunião de traçados que, agrupados, definam o 
corpus de traçados utilizado por cada autor e oficina.

É importante referir que, em termos metodológicos, o trabalho que de-
senvolveremos é sem precedente; a análise das obras é dividida em aborda-
gens relacionáveis, mas que merecem atenção independente:

Uma primeira tem a ver com a estrutura interna da obra, que permite 
compreender a construção do rectângulo de composição. Uma segunda, que 
liga a anterior a uma lógica de estrutura externa, no sentido de clarificar a 
relação entre a obra e as suas complementares em situação de políptico ou 
retábulo. Uma terceira abordagem prende-se com a análise da colocação de 
elementos na composição, sejam eles figuras, estruturas arquitectónicas ou 
outros, em função das duas primeiras.

No que diz respeito aos passos metodológicos práticos, o primeiro é um 
de experimentação, de análise por sobreposição, em que o traçado é testa-
do directamente por cima de uma reprodução da imagem; o segundo passo 
caracteriza-se pela elaboração das estruturas experimentadas, passo a passo, 
tornando o processo de construção acessível, sem o uso da imagem, na pro-
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cura da constituição geral da composição. O terceiro passo serve para com-
parar o desenho final criado sem imagem com a imagem original, de novo 
por sobreposição, para confirmar as opções do traçado geométrico.

Estes três passos, de experimentação, reconstrução de traçado e pos-
terior comparação do mesmo com a obra por sobreposição, permitem uma 
maior segurança e credibilidade das ilações daí retiradas do que uma aborda-
gem linear de especulação do traçado sobre a imagem.

Corpus de obras a analisar

Neste capítulo procederemos à descrição do corpus final seleccionado 
para análise. É apresentado aqui seguindo uma divisão em seis grandes gru-
pos ordenados cronologicamente8:

1) Obras que precedem a oficina de Nuno Gonçalves (c.1420 - c.1490). 
Aqui seleccionámos três obras de Álvaro Pires de Évora, activo em Itália, 
com intenção de procurar a existência de uma linha metodológica semelhan-
te a autores com actividade em Portugal. Considerámos também os frescos 
do Claustro das Laranjeiras, atribuídos maioritariamente a João Gonçalves 
(autor que não tem registo de obras noutro suporte), dada a relevante mag-
nitude do conjunto. Incluímos ainda no corpus inicial a analisar duas peças 
de autor desconhecido (a Virgem da Rosa e Doadores e a Epifania e Santos 
Franciscanos), para procurar possíveis aplicações geométricas de interesse 
em território nacional, antes do conjunto de obras atribuído a Nuno Gonçal-
ves.

2) A oficina de Nuno Gonçalves e obras associadas. Seguindo as linhas 
mais recentes de entendimento da obra daquele que é globalmente aceite 
como o mais importante pintor português do século XV, optámos por con-

8 A fonte que fundamenta a escolha destes agrupamentos é a última tese doutoral de maior relevân-
cia que aborda precisamente a esta questão, a já referida dissertação de Fernando António Baptista Pereira 
(2001). Estes grupos foram entretanto corroborados (em termos gerais, mesmo que não em determinados 
pontos particulares, ainda em discussão) na exposição e respectivo catálogo Primitivos Portugueses. O 
século de Nuno Gonçalves (1450-1550), patente no MNAA em 2011 e que decorreu durante a elaboração 
da própria tese. É de referir que o corpus que passamos a elencar resulta de uma depuração de um corpus 
inicial, mais extenso, do qual várias obras, que foram analisadas sem conclusões pertinentes, acabaram por 
ser preteridas. Estas estão incluídas no Anexo I e, a título de exemplo, incluem peças atribuídas ao Mestre 
Delirante de Guimarães ou a Eduardo o Português.
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siderar os seis painéis chamados de S. Vicente como parte de um conjunto 
maior, que inclui os quatro santos (S. Teotónio, S. Pedro, S. Paulo e Santo 
Franciscano) e as duas tábuas dedicadas a S. Vicente (atado à coluna e à cruz 
em aspa). Incluímos ainda no estudo desta oficina um dos três Ecce Homo 
(MNAA) existentes, muito semelhantes, que se pensa serem cópias de um 
original perdido que seria, esse sim, provavelmente de Nuno Gonçalves e o 
Retrato da Infanta Joana, que completa o corpus atribuído à oficina.

3) Obras epígonas do século XV e início do século XVI. Dois grupos 
fundamentais estão inseridos neste agrupamento: as obras atribuídas à ofici-
na de Coimbra, também conhecida sob a designação de oficina do Mestre do 
Sardoal, documentada em Coimbra entre 1498 e 1530 (que essencialmente 
se crê ter por actores principais Vicente Gil e Manuel Vicente, pai e filho); 
outras oficinas arcaizantes - incluímos neste conjunto as seguintes obras: S. 
Domingos, Santiago abençoando freira, Ceia em Emaús, os polípticos de 
Santa Clara, de Montemor-o-Velho e da Assunção da Virgem do mosteiro 
de Santa Clara a Velha, os retábulos do altar-mor da Ermida do Ameal, do 
convento da Várzea e da matriz do Sardoal, - e ainda as obras atribuídas ao 
denominado Mestre Delirante de Guimarães (com actividade entre 1510-
1530): o Tríptico da Lamentação e a Virgem com Menino e Santos.

4) Obras de pintores flamengos em Portugal. Sob esta denominação 
propomos a análise dos dois grande retábulos do virar de século, para a sé 
de Viseu e sé de Évora, que se pensa terem sido realizados por colectivos de 
pintores flamengos.

5) Obras dos pintores chamados Luso-Flamengos. Este abrangente ter-
mo servirá para incluir a obra de oficinas de mestres como i) Francisco Hen-
riques, onde incluimos peças como o retábulo-mor de S. Francisco de Évora, 
capelas laterais de S. Francisco de Évora, Pentecostes ou Nossa Senhora 
com Menino e Santos. ii) Mestre da Lourinhã, possivelmente o pintor Álvaro 
Pires (activo no século XVI) sob a denominação desta oficina considerámos 
os retábulos da igreja de Santiago, da matriz de Cascais e de Almeirim, os 
painéis laterais da capela-mor do convento da Berlenga, e um Pentecostes 
(embora suscite polémica, optámos por incluir, para já, também o retábulo 
da sé do Funchal no seio desta oficina, sendo que é a opinião mais comum 
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na historiografia contemporânea). iii) Frei Carlos (retábulo-mor e capelas 
laterais do convento do Espinheiro, Tríptico do Calvário, Ecce Homo e Bom 
Pastor).

6) Oficinas portuguesas de Jorge Afonso e de Vasco Fernandes. Atri-
buídos à oficina de Jorge Afonso considerámos os conjuntos do políptico da 
igreja do Pópulo e da Charola de Tomar, bem como os retábulos da igreja de 
Jesus de Setúbal e da Madre de Deus em Xabregas, todos tidos como das pri-
meiras duas décadas do século XVI. Sendo a obra de Vasco Fernandes vasta 
e excedendo os limites temporais que definimos para a nossa investigação, 
optámos por limitar o corpus atribuído a este autor aos retábulos da sé de 
Lamego, da igreja matriz de Freixo de Espada à Cinta e da sé de Viseu (bem 
como as peças das capelas colaterais da mesma sé), e ainda os trípticos deno-
minados Cook e Última Ceia. Todas as obras estão comummente datadas do 
primeiro quartel de quinhentos, à excepção das obras das capelas colaterais 
da sé de Viseu, que ainda assim incluímos por serem projectadas para o mes-
mo espaço arquitectónico e religioso que o retábulo da sé.

“O agrupamento das pinturas por oficinas, como Lisboa, Coimbra ou Viseu, 
pressupõe a existência de um sentido de unidade ou de um certo nivelamento de 
processos entre pintores das mesmas áreas geográficas, até pelo facto de terem fa-
cilitadas as colaborações entre si. A legitimidade desses agrupamentos pode mesmo 
medir-se quando se confrontam exemplares de oficinas distintas. (…) Mas nestes 
agrupamentos incluem-se, evidentemente, as obras que são, ou que poderão ser, o 
resultado de desempenhos individuais.” (RODRIGUES, 2007, p. 138).

Cremos ser fundamental apontar desde já o carácter algo volátil de al-
guns destes agrupamentos. A ideia fundamental é ter uma base de aglomera-
ção coerente de obras para que depois das análises composicionais e respec-
tivas sínteses conclusivas possam surgir (se assim for o caso) reformulações 
pertinentes aos critérios estabelecidos de atribuição de determinadas peças 
a oficinas particulares. Reconhecemos, naturalmente, as discussões sobre 
autorias, esse não é o nosso objectivo principal. É, sim, notar se há dispa-
ridades ou linhas comuns em termos de competências geométricas dentro 
destes agrupamentos. É importante ainda referir que em casos retabulares, as 
predelas não são contabilizadas no número final de obras independentes; não 
consideramos que a composição das mesmas mereça uma análise interna já 
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que servem sempre a composição global do políptico e apresentam soluções 
composicionais extremamente simples. Excepção a este caso é exclusiva-
mente o retábulo da capela-mor da sé de Évora que apresenta em cada peça 
individual da predela uma composição complexa e assim merecerá análise 
apropriada. Numa segunda nota é de referir ainda que em caso de situações 
retabulares em que há obras sem documentação visual (entenda-se registo de 
imagem) existente, as mesmas não são contabilizadas. Finalmente, é de ter 
em conta o corpus seleccionado como proposta de base para análises preli-
minares. Análises mais completas foram baseadas nos resultados das primei-
ras sempre que estas revelaram interesse para a investigação. Isto significa 
que do primeiro corpus, um segundo resultou, mais restrito e de selecção 
significativa – assim se justifica a extensão do que se apresenta no Anexo I.9 

Fortuna crítica

A pintura portuguesa dos séculos XV e XVI continua envolta em ques-
tões de difícil resolução através das metodologias tradicionais do estudo da 
História da Arte. Áreas científicas como o estudo material das pinturas, de 
suportes, do desenho subjacente, a dendrocronologia, análise laboratorial de 
pigmentos, uso de técnicas fotográficas (como a radiografia, a fotografia de 
infravermelhos ou a reflectografia), são hoje fundamentais para uma com-
preensão global e completa da contextualização de determinados períodos 
da arte portuguesa. É relevante, a este propósito, referir a importância das 
várias reuniões que tivemos com o Professor Manuel Batoréo (actualmente 
investigador do CIEBA) e com o Professor António Candeias, Director do 
Laboratório de Conservação e Restauro José de Figueiredo (DGPC e La-
boratório Hércules), que têm vindo a acompanhar e a apoiar a nossa inves-
tigação. Consideramos que a análise da composição geométrica do espaço 
pictórico deve ser incluída nestas metodologias sendo que a sua exploração e 

9 No Anexo I encontra-se o corpus completo das obras propostas para análise, com detalhes de 
atribuição, dimensões, datação provável, localização e origem e natureza do formato digital da imagem 
utilizada.
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adaptação aplicada à História da Arte trará conclusões pertinentes no âmbito 
das ciências da arte.

Sendo que a nossa investigação não depende nem se foca em questões 
iconológicas, em momento algum é nosso interesse abordar ou explorar a 
simbologia dos traçados em causa. Há já extensa bibliografia que se debruça 
sobre esta vertente da geometria, sendo que a geometria está tão intimamente 
ligada ao simbolismo pela arte. Poderemos assim referir entradas bibliográ-
ficas, se isso se justificar, no sentido da compreensão do próprio traçado, ou 
da sua presença neste estudo. No entanto, abstemo-nos de propor ou desen-
volver significações ligadas aos traçados geométricos, já que isso está fora 
do âmbito deste trabalho.

É importante ter em conta também que não se justifica a explicação 
exaustiva de todos os traçados abordados por dois motivos: 1) alguns são 
derivados de outros traçados, sendo que uma explicação cumulativa seria 
redundante; 2) outros são também registos referidos por inúmeros autores 
como pertinentes, aplicados a composições arquitectónicas ou pictóricas de 
outras épocas, ou da época a que nos dedicamos, mas em Itália ou na Flan-
dres. São portanto traçados que podem revelar-se pertinentes, mas que só 
depois da sua aplicação prática (ou impossibilidade da mesma) será possível 
determinar em que sentido a sua exploração é válida.

A proposta de recolha de um corpus de traçados geométricos assume-se 
desde logo como uma reunião de ferramentas que devem ser consideradas 
na análise de cada uma das obras a que nos dedicaremos. Esta baseia-se na 
consideração das análises geométricas presentes em alguns autores funda-
mentais. A obra Regras das cinco ordens de architectura de Jacomo Barozio 
Vignola (1507 - 1573) é do maior interesse, particularmente sendo que a 
edição que consultámos (1787) inclui um acrescento de geometria prática 
(termo do autor) e regras de perspectiva de Fernando Bibiena (1657 - 1743). 
Obras mais recentes mas incontornáveis (aliás recorrentemente citadas na 
nossa tese) foram The Elements of Dynamic Symmetry, de Jay Hambidge  
(1867–1924) e The Geometry of Art and Life de Matila Ghyka (1881 - 1965), 
obras de 1920 e 1946 respectivamente. Obra mais recentes que se revelaram 
da maior utilidade, foram Tramas - La Geometría Secreta de los Pintores 
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(1963) de Charles Bouleau e Sacred Geometry, Philosophy and Practice 
(2007) de Robert Lawlor. Não podemos deixar de fazer referência ainda a 
The Science of Art (1989), de Martin Kemp.

Também em território nacional há um número de referências da maior 
importância neste âmbito, desde logo a começar pelo exaustivo trabalho rea-
lizado por Almada Negreiros (1893-1970) ao longo de décadas10 que teve 
implicações directas na História da Arte nacional, como identificaremos em 
devido tempo. Lima de Freitas (1927 - 1998), que muito se debruçou so-
bre o trabalho de Almada, tem ele próprio edições importante no âmbito 
deste trabalho, (1975: O Labirinto, 1977: Almda e o Número e 1993: 515 
– O Lugar do Espelho). Mais recentemente, são incontornáveis os trabalhos 
académicos levados a cabo por António Oriol Trindade (Um olhar sobre a 
perspectiva linear em Portugal nas pinturas de cavalete, tectos e abóbadas: 
1470-1816 de 2004), por Luís Casimiro (A Anunciação do Senhor na pintu-
ra quinhentista (1500-1550): análise geométrica, iconográfica e significado 
iconológico, de 2004) e por Paulo Pereira (A “Fábrica medieval. Concepção 
e construção na arquitectura portuguesa (1150-1550), de 2011). De referir 
ainda alguns encontros de partilha de informação pertinente com Francisco 
Henriques, que desenvolve presentemente a sua dissertação doutoral sobre 
a composiçao geométrica na escultura Coimbrã do século XVI e teve por 
tese de mestrado O Retábulo da Pena de Nicolau Chanterene. Geometria e 
Significação, de 2006.

No entanto, é importante deixar claro que, neste momento, partindo para 
a análise de uma obra não é nossa intenção provar que determinado traçado, 
ou qualquer tipo de traçado, está presente na mesma. Estes são hipóteses a 
testar individualmente caso a caso. No que diz respeito à fortuna crítica exis-
tente no seio da História da Arte, podemos avançar aqui como fundamentais 
um breve conjunto de obras de referência, sendo que a bibliografia espe-

10 A este propósito parece-nos pertinente referir a investigação que temos vindo a realizar nos últimos 
anos, complementar à da presente tese doutoral, sobre a geometria na obra plástica deste autor, que conta 
já com as publicações “A linguagem do quadrado” in Cinequanon nº 8: Pedro Freitas e Simão Palmeirim, 
2014, “Almada Negreiros and the geometric canon” in Journal of Mathematics and the Arts: Pedro Freitas 
e Simão Palmeirim, Taylor and Francis, 2015 (publicação internacional com peer review) e ainda, Livro de 
Problemas de Almada Negreiros (Pedro Freitas e Simão Palmeirim), editado pela Sociedade Portuguesa de 
Matemática em 2016.
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cífica consultada a propósito de cada oficina, autor, conjunto retabular ou 
obra individual, será referida no desenvolvimento da tese, apropriadamente 
contextualizando cada momento particular da investigação. Evitamos assim 
um elenco bibliográfico que se tornaria demasiado extenso neste capítulo, 
não podendo deixar de referir naturalmente a dissertação de doutoramen-
to de Fernando António Baptista Pereira Imagens e Histórias de Devoção: 
Espaço, Tempo e Narrativa na Pintura Portuguesa do Renascimento (1450-
1550), de 2001, a obra Os ‘Primitivos Portugueses’ e a Gravura do Norte 
da Europa (2011), de Manuel Batoréo, o catálogo Primitivos Portugueses. 
O século de Nuno Gonçalves (1450-1550) da exposição homónima patente 
no MNAA em 2011 e os já trabalhos já referidos de Luís Casimiro (2004) e 
Paulo Pereira (2011). 

Geometria e composição

- Método Geométrico: terminologia e conceitos
Façamos uso da definição de Luís Alberto Casimiro para compreender 

em que consistem as metodologias que serão aplicadas no decurso da nossa 
investigação, antes de analisar as ferramentas que as compõem. Entenda-se 
o método geométrico como:

“Aplicação de um determinado conjunto de cálculos matemáticos e esquemas 
geométricos, apropriados à análise das pinturas, com o objectivo de determinar a 
eventual estrutura geométrica que serviu de fundamento para os principais elemen-
tos da composição. Como não dispomos, à priori, de qualquer indicação sobre o 
tipo de estrutura interna utilizada pelo pintor, o método desenvolve-se por meio de 
um processo de tentativa e erro, eliminando determinadas hipóteses e confirmando 
outras, até à fase final, onde propomos um esquema geométrico de composição, de-
vidamente justificado, tendo em conta as características específicas de cada pintura.” 
(CASIMIRO, 2004, p. 859).

“[Este método pretende] trazer à luz o traçado regulador subjacente às pin-
turas e que não é captado de imediato: a sua geometria secreta. Este passo poderá 
ajudar a compreender as verdadeiras intenções do autor e os motivos que o levaram 
a tomar determinadas opções para resolver os problemas de composição, permitindo, 
como já referimos, uma leitura e interpretação mais aprofundadas da obra de arte.” 
(CASIMIRO, 2004, p. 854)

É importante considerar que perante determinado esquema geométrico, 
o pintor fará uso de alguns dos traçados, não fazendo necessariamente uma 
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aplicação directa de todo o esquema na obra. Além disso “haverá sempre 
que contar com certa margem de erro, maior ou menor, tendo em conta que 
o rigor de uma ciência exacta deixa de existir quando o pintor executa a sua 
pintura, ainda que a submeta a um esquema geométrico traçado previamente 
sobre o suporte.” (CASIMIRO, 2004, p. 862) Em relação a este facto cre-
mos ser importante referir que as tecnologias de radiografia e reflectografia 
de infravermelho permitem chegar mais perto da ligação entre a pintura e o 
traçado geométrico, já que revelam o passo intermédio que liga os dois, o do 
desenho. Trabalhámos nesta investigação estabelecendo uma parceria com 
o Laboratório de Conservação e Restauro do Instituto José de Figueiredo, o 
que implica que ao aplicar o método geométrico, este é consubstanciado pelo 
material fornecido por este Laboratório. Isto acontece, não só tendo acesso 
ao desenho subjacente, como podendo confirmar sem sombra de dúvida que 
tábuas foram cortadas – o que significa que evitamos incorrer no erro de 
trabalhar considerando dimensões de uma pintura que não são as originais, 
aplicando nesta traçados geométricos que não fariam sentido.

A cada obra terá de ser aplicada, se assim fizer sentido, não só um tra-
çado próprio, como uma exploração do mesmo, que faça sentido em função 
da obra. Os casos que se apresentam neste capítulo não têm como referência 
nenhuma das pinturas que prefigura o corpus seleccionado. A importância 
é dada ao traçado na sua forma geométrica mais clara, bem como às mais 
relevantes possibilidades que ele permite.

A determinação do esquema geométrico que define uma pintura diz 
respeito às características técnicas da geometria enquanto disciplina, sem 
considerar qualquer pintura em particular. Por subdivisão harmónica de um 
rectângulo entenda-se o processo geométrico de determinação de linhas per-
tinentes para a colocação de elementos pictóricos de forma harmoniosa.  
 Numa pintura rectangular, marco refere-se ao rectângulo que define os 
limites da mesma e módulo refere-se à proporção de um rectângulo conside-
rado geometricamente.

Sobre as fontes do saber “teórico e prático, conceptual e executivo, dos 
mestres-pedreiros medievais”, Paulo Pereira refere um tipo de instrução que 
nos parece pertinente para os mestres das oficinas de pintura da época:
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“[Uma] instrução, de carácter mais prático, ligada directamente à geometria e 
aos seus princípios, que tinha de ser do conhecimento dos mestres-de-obras, sem a 
qual estariam impedidos de levar a cabo as operações necessárias à planificação, ao 
corte das pedras, e até ao cálculo e à direcção dos estaleiros. Essa cultura não foi ad-
quirida por via escolar, pelo menos como a entendiam os homens da Idade Média, e, 
muito menos, da forma académica de que se passou a revestir, sensivelmente, a partir 
do século XVI, primeiro de maneira mitigada e, depois, de maneira institucionaliza-
da, por quase toda a Europa. Sobre isto, os estudos levados a cabo pelos historiadores 
germânicos e ingleses são assaz comprovantes.11” (PEREIRA, 2011, p. 979)

Naturalmente, este saber vive das suas aplicações práticas, no entanto, 
pela forma como esse conhecimento era transmitido, poucas referências bi-
bliográficas há que explicitem as técnicas dessa práxis. Sabemos hoje como 
trabalhavam estes mestres acima de tudo pela herança de representações pic-
tóricas ou escultóricas de alguns dos instrumentos necessários à prática do 
desenho geométrico. Além do compasso presente na Melencolia I (figura i) 
de Albrecht Dürer (1471-1528), dois exemplos nacionais da maior importân-
cia, João de Ruão (1500-1580) e Francisco de Holanda (1517-1585), ambos 
do século XVI, representam respectivamente a tradicional régua em L (figu-
ra ii) e o fulcral compasso (figura iii). As figuras iv e v revelam ainda duas 
marcas de ensambladores feitas a compasso, patentes no reverso de duas das 
pinturas que analisaremos, O Menino Jesus entre os Doutores do retábulo da 
sé de Évora e a peça Mártires de Marrocos do retábulo-mor da igreja de Je-
sus de Setúbal (pela primeira vez publicados em B. PEREIRA, 2001). Estas 
últimas atestam de forma inequívoca o uso do compasso. Em toda as análises 
composicionais que efectuámos, respeitámos, como não poderia deixar de 
ser, métodos que estariam à disposição dos pintores da época. Contámos com 
o auxilio de diversas tecnologias contemporâneas12, particularmente para a 
produção de imagens com boa resolução e leitura, mas sem nunca corromper 
o fazer do desenho da época. Todas as análises foram aliás, primeiramente 
feitas sobre suporte material, com o uso precisamente de compasso, régua e 
esquadro e só posteriormente refeitas em formato digital. Estamos portanto 
confiantes que a práxis tardo-medieval e renascentista em território nacional 
não terá sido posta em causa com os métodos que utilizámos.
11 O mais importante artigo sobre esta matéria e o que inaugurou o debate, foi de SHELBY, Lon R., 
“The geometrical knowledge of medieval master masons”, Speculum, 47 Cambridge, 1972, pp.395-421.
12 É importante referir aqui meios computacionais, nomeadamente o uso de programas como Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, InDesgin ou Geogebra.
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Fig. ii (João de Ruão, S. Filipe ou São Tomé, 
empunhando a régua em L; pormenor da capela do 
Santíssimo Sacramento, na sé Velha de Coimbra 
(1566); imagem disponibilizada por Francisco 
Henriques)

Fig. iii (Francisco de Holanda,  Deus criando o Homem; De Aetatibus Mundi Imagine (1547); imagem 
disponível (20.09.2014) em: http://bibliodyssey.blogspot.pt/2008/12/de-aetatibus-mundi-imagines.html)

Fig. i (Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514; 
imagem disponível (26.01.2014) em: http://
www.wikiart.org)
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Fig. iv (Figura que acompanha o texto 
citado de PEREIRA, 2001)

Fig. v (Figura que acompanha o texto citado de 
PEREIRA, 2001)

“(...) no reverso do painel O Menino Jesus entre os Doutores, do monumental 
retábulo da sé de Évora, encontrámos uma curiosa marca de ensamblador constituída 
por um círculo feito a compasso e dividido no interior em seis partes, a formar uma 
flor de seis pétalas. Uma marca muito semelhante para não dizer idêntica foi encon-
trada no reverso do painel Mártires de Marrocos do grande retábulo-mor da igreja 
de Jesus de Setúbal.” (B. PEREIRA, 2001, p. 97)
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- Instrumentos e traçados geométricos composicionais

CÍRCULO

“This controlling circle seemed to be the direct transposition on the plan of the 
circle of orientation of the building traced first on the ground itself, supposition in 
agreement with the religious importance attributed to the orientation of temples by 
Egyptians, Greeks and Romans.” (GHYKA, 1977, p. 142)

A divisão do círculo em n partes é um problema geométrico de longa 
data, explorado, desenvolvido e aplicado na arquitectura ao longo dos tem-
pos. Podemos também encontrar exemplos do círculo aplicado à expressão 
artística em mosaicos romanos, bizantinos, no Egipto ou no Oriente. A apli-
cação das propriedades do círculo a composições quadradas ou rectangula-
res é também comum, senão vejamos os exemplos evidentes do Saltério de 
Branca de Castela, do século XIII13, que Charles Bouleau tão claramente 
expõe:

A circunferência como traçado geométrico é usada com recorrência na 
Idade Média, e essa herança tem repercussões no século XV. “The funda-
mental Gothic Diagram, the Key-Diagram transmitted from Master to Mas-
ter (…) was based on pentagram and decagon, placed within the circle of 
orientation of the church or cathedral” (GHYKA, 1977, p. 119).

13 Biblioteca do Arsenal, Paris. MS lat. 1186.

Fig. 1 (Figura de BOULEAU, 1996)
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A questão do ponto de Bauhütte14, presente nas marcas de maçonaria 
que se podem ainda encontrar em catedrais Góticas (abaixo ilustradas) só é 
resolvida no século XIX por Franz Rziha na sua obra Studien über Steinmet-
z-Zeichen15 embora tenha continuado a fascinar geómetras (nomeadamente 
Almada Negreiros).

As estruturas que presidem à construção destas marcas (pelo ponto de 
Bauhütte, pela a divisão do círculo em seis e oito partes, ou pela sua quadra-
tura) baseiam-se sempre na divisão do círculo em n partes.

A divisão do círculo em n partes ocupou a quase totalidade da pesquisa 
desenvolvida por Almada Negreiros que culmina com a sua proposta para a 
disposição dos painéis de S. Vicente. O autor cria que a chave para este tipo 
de traçado estaria precisamente na resolução do ponto de Bauhütte (ilustrada 
abaixo), bem como na relação entre a divisão do círculo em 9 e em 10 partes 
(pelo autor apelidada de relação 9/10).

14 “(…) quadra popular, que Mössel encontrou no folclore e Almada transcreveu assim:
Um ponto que está no círculo
E que se põe no quadrado e no triângulo
Conheces o ponto? Tudo vai bem.
Não o conheces? Tudo está perdido.” (FREITAS, 1977, p.67).
15 Obra originalmente publicada em 1883, em que este arquitecto de Viena recolhe e examina largas 
centenas de marcas de maçonaria.

Fig. 2 (Figura de BOULEAU, 1996)

Fig. 3 (Figura de FREITAS, 1977)
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Consideremos algumas das propriedades da relação 9/10 apresentadas 
por Almada Negreiros em 1960 nas entrevistas concedidas a António Val-
demar e publicadas no Diário de Notícias no sentido de consubstanciar a 
validade de determinados raciocínios geométricos deste autor, independen-
temente da aplicação que faz dos mesmos:

“… O diâmetro do círculo inscrito no quadrado tem as seguintes relações com 
divisões em partes iguais do círculo: 2r=2(   /9)+(   /10)

“isto é: o diâmetro é igual a duas vezes a corda da nona parte do círculo, mais 
a corda da sua décima parte. 2r=(   /8)+2 (diagonal (2r.r) – 2r)

“isto é: o diâmetro é igual a dusa vezes a corda da oitava parte do círculo mais 
a diferença da diagonal de 2R vezes R com o diâmetro 2r=3(quadrante – (   /7))

“isto é: o diâmetro é igual a três vezes a corda no quadrante menos a sétima 
parte do círculo.” (FREITAS, 1977, p. 156).

No entanto é com o Renascimento, particularmente em Itália mas tam-
bém na Flandres que verificamos a exploração geométrica deste traçado com 
mais rigor e criatividade. Neste período encontram-se com frequência na 
pintura composições claramente estruturadas sobre o hexágono ou o octógo-
no inscrito na circunferência, como revelam as figuras 4 e 5. 

Fig. 4 (Figura de BOULEAU, 1996) Fig. 5 (Figura de BOULEAU, 1996)
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A quadratura do círculo (em 
aproximação) é um traçado rele-
vante de referir pela prolífica pro-
cura da sua aplicação no âmbito 
da chamada Geometria Sagrada16. 
Procura estabelecer pelo desenho, 
uma relação de igualdade entre o 
perímetro, ou a área, de um círcu-
lo e um quadrado. Neste sentido 
apresentamos aqui um exemplo 
de construção para o perímetro e 
um para a área. Para o perímetro 

temos que desenhando um quadra-
do tangente ao círculo, segue-se o desenho de um círculo de centro igual ao 
primeiro e raio até ao limite da vesica17. A circunferência será igual ao perí-
metro do quadrado tangente ao círculo inicial.

Área: Segundo Lawlor, a se-
guinte construção geométrica, em-
bora não totalmente exacta (resul-
ta num quadrado com 1,7819938 
de lado em vez do suposto 
1,7724397), é a que era utilizada 
na Idade Média, tornando-se para 
o trabalho que desenvolvemos a 
mais pertinente. Depois de dividir 
a circunferência em 20 parte a par-
tir de 4 pentágonos, basta unir os 
vértices 7 e 10 e prolongar a recta 

até aos eixos vertical e horizontal do círculo. Com essa intersecção obtemos 

16 Expressão que serve de título à obra de Robert Lawlor publicada pela Thames & Hudson em 2007, 
da qual retiramos as figuras que ilustram os processos geométricos para este traçado em particular.
17 Esta vesica é desenhada com centros no limite superior e inferior do círculo e raio até aos limites 
da circunferência de diâmetro A’O, que tem raio; limites que surgem em função da intersecção deste círculo 
com a linha que parte dos limites superior e inferior do primeiro círculo até e passa pelo centro do segundo. 
Este traçado é desenvolvido no subcapítulo √3 e Vesica Piscis.

Fig. 6 (Figura de LAWLOR, 2007)

Fig. 7 (Figura de LAWLOR, 2007)
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dois dos vértices do quadrado que terá a mesma área (aproximadamente, 
como já referimos), que o círculo. Completar esse quadrado torna-se eviden-
te pela figura 7.

Ainda na relação entre círculo e quadrado, mas não pela quadratura, é 
de referir “as duas formas com que [nos] deparamos mais frequentemente” 
(CASIMIRO, 2004 p. 994): o círculo inscrito no quadrado e o quadrado en-
cimado pelo semicírculo.

Antes de nos dedicarmos às próximas figuras, apresentemos uma ideia 
que será importante ter em conta daqui em diante. A que distingue figuras 
estáticas de dinâmicas, noção desenvolvida por Jay Hambidge na obra The 
Elements of Dynamic Symmetry, particularmente relevante para os rectângu-
los. Escreve Mathila Ghyka a este propósito:

“In order to elaborate and illustrate this notion of dynamic symmetry, J. Ham-
bidge showed that the simplest measurable and comparable surfaces, the rectangles 
(…) can be classified into two main categories: (a) the Static rectangles, having 
as characteristic ratios “arithmetic” rational fractions, (…), and (b) the Dynamic 
rectangles, which have as characteristic ratios “geometric” (irrational) fractions or 
numbers like √2, √3, √5, Ф=5+12, Ф2, √Ф, et cetera.” (GHYKA,1977, p. 126).

As figuras 7a e 7b revelam uma pertinente relação estabelecida por Pau-
lo Pereira entre cartografia e arquitectura que, embora não esteja no âmbito 
da nossa investigação, complementa de forma elucidativa algumas das no-
ções fundamentais da relação entre circunferência e quadrado.

Fig. 8 (Figuras adaptadas de CASIMIRO, 2004)
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Fig. 7a (Figura que acompanha o texto citado de PEREIRA, 2011: Quadro demonstrativo, com a ”toleta 
de marteloio” e tabela no Atlas de Andrea Bianco, 1436. Transcrição simplificada - fol.1, Br. Lib.)

Fig. 7b (Figura que acompanha o texto citado 
de PEREIRA, 2011: Tondo e quadro no Atlas 
de Andrea Bianco, 1436 - fol. 1, Br. Lib.)

“A referência às técnicas de navegação poderá parecer redundante ou des-
necessária, mas faço-a por encontrar uma curiosa homologia entre este sistema de 
navegação com as suas convenções e as fórmulas de traçado geométrico utilizadas 
pelos mestres-pedreiros. (...)

“A quadratura sobre o círculo (o tondo e quadro) é a lógica das próprias Ro-
sas-dos-ventos patentes nas cartas de marear e nos mapas oceânicos portugueses, por 
sua vez declinações de um esquema compositivo lógico, que determina as rosáceas 
das catedrais, mas também as proporções das rotações dos pináculos, por exemplo. 
O modelo “radial” impera nestes casos. De resto, nem poderia ser de outro modo, 
atendendo à natureza da geografia ptolemaica e às suas derivações geométricas em 
termos de representação.” (PEREIRA, 2011, pp. 528 e 529).
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QUADRADO

A distinção que acabámos de referir ganha interesse quando confronta-
da com esta figura. O quadrado admite-se como figura estática e dinâmica. 
Isto depende, como veremos, dos processos utilizados para a sua subdivisão 
harmónica. Dois exemplos de cada hipótese serão aqui apresentados.

O quadrado serve-nos de unida-
de de referência para todos os rectân-
gulos que abordamos neste capítulo. 
Se a sua diagonal é √2, quando rebati-
da para um dos seus lados obtemos o 
rectângulo √2. Pelo mesmo processo, 
quando nos referimos a um rectân-
gulo √3 ou √5, referimo-nos também 

a rectângulos construídos a partir de diagonais, numa construção que tem 
sempre o quadrado como referência de unidade inicial. Este mesmo procedi-
mento pode ser repetido exponencialmente, no entanto para os efeitos desta 
investigação “(…) no rectangles beyond the root-five rectangle need be con-
sidered. In Greek art a rectangle higher than root-five is seldom found. When 
one does appear it is almost invariably a compound area composed of two 
smaller rectangles added together.” (HAMBIDGE, 1967, p. 19). Estes casos 
serão também abordados de forma independente ainda neste capítulo. Embo-
ra seja raro acontecer que os limites da composição de uma obra seja definida 
pelo quadrado, é frequente que esta figura se revele fulcral em termos com-
positivos, seja porque o rectângulo da composição é construído a partir dela, 
ou porque a pintura faz uso desta conjugando-a com outras figuras.

Sendo que o quadrado pode ser lido como figura estática ou figura di-
nâmica, analisaremos quatro exemplos das suas divisões internas possíveis, 
dois casos da primeira situação e dois da segunda:

Nos primeiros dois casos (quadrado como figura estática), considerare-
mos a divisão dos lados do quadrado pela metade, seguida da nova divisão 
do segmento resultante pela metade; cada lado dividido em quatro represen-
tados nas figuras pelos traços a vermelho.

Fig. 9 (Figura AA)
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Na primeira figura lançou-se de 
cada canto e de cada ponto médio do 
lado do quadrado quatro diagonais em 
direcção aos pontos do lado oposto e 
dos pontos médios de cada metade do 
lado do quadrado somente duas diago-
nais (linhas representadas a azul).

Na segunda figura as diagonais 
lançadas dos cantos do quadrado foram 
mantidas; todas as diagonais lançadas 
dos pontos médios do lado do quadra-
do foram retiradas; foram acrescenta-
das diagonais saindo do ponto médio 
da metade do lado do quadrado em di-
recção ao canto mais afastado do mes-
mo. Estes dois exemplos servem aqui 
para exemplificar como, só a partir da 
divisão do lado do quadrado em quatro 
partes, podemos ter inúmeros tipos de 
estruturas compositivas a partir das dia-
gonais possíveis. Tendo em conta que o 
lado do quadrado pode ser dividido em 
5, 6, 7… partes, as possibilidades são infinitas. Para a nossa investigação o 
fundamental é ter em conta que estas possibilidades existem e que podem ser 
aplicadas de diversas formas, mais do que apresentá-las aqui exaustivamen-
te. Neste sentido avançaremos para outro tipo de hipótese de exploração do 
quadrado.

Nos dois próximos casos (quadrado como figura dinâmica), procurare-
mos a aplicação de ф explorando algumas das suas potencialidades aplicadas 
ao quadrado. Na figura 12 vejamos como definir a secção áurea do quadrado 
a partir das propriedades do mesmo. A partir do ponto médio do lado do 
quadrado desenhou-se um semicírculo com raio até ao canto do quadrado. 
Desse ponto médio lançou-se uma diagonal até a um dos cantos do quadra-

Fig. 10 (Figura AA) 

Fig. 11 (Figura AA) 
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do oposto; quando esta linha in-
tersecta o semicírculo obtemos o 
ponto A. Com centro no canto do 
quadrado que serviu a diagonal e 
raio até A desenhou-se um novo 
semicírculo. Este intersecta os 
lados do quadrado em dois pon-
tos dos quais se lançam as linhas 
marcadas na figura a vermelho. 

Estas linhas determinam a secção áurea (ф) do quadrado, que pode ser re-
produzida para os quatro lados e explorada pela mesma lógica de diagonais 
referida nas duas figuras que demonstravam as potencialidades do quadrado 
como figura estática.

A figura 13 sugere uma hipótese de explorar este traçado, chamando a 
atenção para algumas coincidências de proporção que surgem imediatamen-
te das quais apresentamos aqui as que nos parecem mais relevantes: 1) a área 
DG (DG é a diagonal do rectângulo [DEGF], pelo que é a este que nos refe-
rimos) é um rectângulo √5 e HG é o quadrado deste; 2) HF é constituído por 
dois rectângulos ф (OI e OF); 3) AJ e KL são também rectângulos √5; 4) JB 
e KM são constituídos por um quadrado com duas formas de √5; 5) MH e IB 
são ambos compostos por dois quadrados. Estes aspectos serão desenvolvi-
dos na secção que dedicamos aos rectângulos compostos, que Jay Hambidge 
explorou com profundidade.

Fig. 12 (Figura AA)

Fig. 13 (Figura de HAMBIDGE, 1967)



38

PENTÁGONO

O pentágono tem, como traçado, dois pontos importantes que merecem 
a nossa atenção: 1) o seu processo construtivo; 2) a sua relação directa com a 
proporção ф. “(…) Que sus elementos guarden entre sí cierta proporción que 
se consideraba divina, vinculándose com ello a un misticismo muy singular; 
su trazado al compás, algo complicado, era uno de esos secretos del arte que 
guardaban celosamente los maestros, los cuales le concedían una importan-
cia a menudo exagerada.” (BOULEAU, 1996, p. 64).

Vejamos alguns exemplos da sua aplicação, tanto ao nível do desenho 
e da pintura como, acima de tudo, da arquitectura, que demonstram a impor-
tância dada a estes pontos na História da Arte.

A figura 14 ilustra uma proposta do Professor Möessel18, que tentou 
demonstrar como na arquitectura Grega e Romana a divisão do círculo em 
cinco partes estava já aplicada em função de ф, bem como casos em que, na 
arquitectura Egípcia, esta forma geométrica é também aplicada. A figura 15 
ilustra como F. M. Lund19 procurou demonstrar, nas plantas rectangulares de 
catedrais ou igrejas Góticas, o pentágono que definiu o plano de construção 
das mesmas.

18 Arquitecto de Munique, o Professor Ersnt Möessel propôs em Die Proportion in Antike und Mitte-
lalter (C.H. Beck ed., Munich) uma teoria em que referia como importantes monumentos de vários perío-
dos históricos teriam sido construídos segundo uma subtil simetria dinâmica, que utilizaria as propriedades 
da secção áurea.
19 Frederik Macody Lund (1863-1943), historiador norueguês, apresenta a proposta em causa na 
obra Ad Quadratum, originalmente publicada em 1919.

Fig. 14 (Figura de GHYKA, 1997) Fig. 15 (Figura de GHYKA, 1997)
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Os desenhos do século XIII (figura 16) do 
arquitecto Villard de Honnecourt (arquitecto e 
mestre pedreiro activo no século XIII), reve-
lam a tentativa de aplicação do pentagrama na 
construção da figura humana e de animais.20

A pintura, a Deposição da Cruz de Roger 
van der Weyden (1400 - 1464) baseia-se intei-
ramente, como nos demonstra Charles Bou-
leau, na aplicação do pentágono em termos 
compositivos.

Vejamos então como os dois pontos refe-
ridos no início deste subcapítulo se põem em 
prática em termos de traçado.

20 HONNECOURT, Villard de: Cuaderno. Madrid: Ediciones Akal, 2001, lâmina 36.

Fig. 16 (Figura de HONNECOURT, 
edição de 2001)

Fig. 17 (Figura de BOULEAU, 1996)
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Para o desenho de um 
pentágono inscrito num 
círculo dado (figura 18), 
começa-se por traçar dois 
eixos, vertical (VC) e hori-
zontal, que servirão de re-
ferência para a construção. 
Encontra-se o ponto médio 
do raio desse círculo (A). 
Rebatendo a distância AV 
para o eixo horizontal ob-
tém-se D. VD é imediata-
mente a medida do lado do 

pentágono em função deste círculo, pelo que dela podemos obter os primei-
ros pontos da figura (W, X e V que serve de referência desde início). Para 
encontrar os pontos Y Z basta reproduzir a medida do lado do pentágono.

Outra hipótese para a constru-
ção do pentágono (figura 19) é-nos 
apresentada por  Matthäus Roriczer 
(c.1435 - c.1495), numa imagem de 
Die Geometria Deutsch, do século 
XV, que põe em relação o pentágono 
e a vesica (traçado que será abordado 
mais adiante) de forma clara. O pentá-
gono é construído pela aplicação das 
propriedades da circunferência: dese-
nha-se uma primeira circunferência 
com centro no eixo horizontal e uma 
segunda circunferência de raio igual, 
(como são todas neste processo), cen-
trada numa das intersecções da primei-
ra com esse mesmo eixo (assim se cria 
uma primeira vesica). A intersecção 

Fig. 18 (Figura disponível (04.07.2014) em: www.dirkbertels.net/
mathematics/Pentagon.php) 

Fig. 19 (Matthäus Roriczer, Die Geometria Deuts-
ch (ed. de 1497, Nuremberga, fl 1v e fl2); imagem 
disponível (11.05.2015) em: http://www.geschi-
chtsfenster.de/informationen/inkunabeln/)
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inferior destes dois círculos dá-nos o centro de um terceiro. O centro dos dois 
primeiros círculos corresponde a dois pontos do pentágono, pontos onde se 
cruza também o terceiro círculo com os dois primeiros. O outro cruzamento 
do terceiro círculo com os dois primeiros dá-nos dois pontos que unidos pon-
to superior de intersecção do terceiro círculo com o eixo vertical criado pela 
vesica, criam as duas diagonais visíveis na imagem. Estas, ao cruzar com os 
dois círculos originais dão-nos mais dois pontos do pentágono. Para chegar 
ao quinto ponto do mesmo basta repetir a medida do lado do pentágono.

A relação entre a figura pentagonal e a proporção ф estabelece-se de 
forma simples e evidente entre o lado e a diagonal da figura, como veremos. 
No entanto o interesse desta relação não se esgota aqui, senão vejamos três 
exemplos apresentados por Robert Lawlor (figuras 20 a 22): A proporção 
de ouro Ф (aproximadamente 1,618) equivale matematicamente a (√5+1)/2; 
equivalência que será desenvolvida mais adiante (no traçado √5). Na pri-
meira figura, atribuindo 1 ao lado do quadrado e consequentemente Ф à sua 
diagonal, vemos onde que se pode determinar geometricamente Ф (em NE 
e HF) mas também as medidas (√5-1)/2 (em HE) e √5 (em HK). Com a se-
gunda e terceira figura Lawlor explora uma série de medidas em função de Ф 
que podem ser determinadas se considerarmos o pentágono inscrito num cír-
culo com 1 de raio. Consideremos da primeira figura que as medidas √(1+(1/
Ф2)); 1/Ф e Ф/2 surgem geometricamente de forma clara e da segunda figura 
que acontece o mesmo com as medidas √(1+ Ф2) e 1,809 (voltaremos à espe-
cificidade desta medida mais adiante - ver Rectângulos Compostos).

Fig. 20 (Figura de 
LAWLOR, 2007)
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Jay Hambidge demonstra (figura 23) ainda uma série de proporções que 
surgem quando se inscreve um pentágono num círculo que está, por sua vez, 
inscrito num quadrado. Estas medidas serão exploradas também mais adian-
te (ver Rectângulos Compostos), no entanto cremos ser importante referi-las 
no contexto da figura que aqui temos vindo a explorar sendo que reforçam a 
importância da mesma neste contexto.

Considerando 1 como raio do círculo (AC), temos que:

- AB = 0,809 e IJ = 0,191;
- o ângulo CÂE é 18º, cujo seno é 0,309, medida de EC.
- EJ = 1,309 e KJ - EJ = 0,691, sendo a área de [HKED] um quadrado 

com um rectângulo √5.

Fig. 21 (Figura de LAWLOR, 2007) Fig. 22 (Figura de LAWLOR, 2007)

Fig. 23 (Figura de HAMBIDGE, 1967) 
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RECTÂNGULOS

“(…) [A] geometria construtiva ou reguladora, oculta sob as aparências da 
pintura, deverá ser estudada com objectividade, como elemento importante que é da 
estratégia do compositor.

André Lhote lembra que a composição pictural começa por ser condicionada 
pelo enquadramento – pelo limite do espaço –, dizendo que, na armadura do rectân-
gulo, são fundamentais as linhas “nascidas do formato da tela, solidárias umas com 
as outras naquilo a que se convencionou chamar o ritmo.21” (ABREU, 2013, p. 462)

Antes de proceder à introdução aos vários tipos de rectângulos que ana-
lisaremos, detenhamo-nos no esclarecimento de alguns dos conceitos mais 
importantes a utilizar.

O Módulo de um rectângulo entende-se como “a razão entre o com-
primento do lado maior e do lado menor dessa superfície. A determinação 
deste valor caracteriza a relação entre os lados de um rectângulo e, em certos 
casos, a respectiva forma bem como a dos que lhe são semelhantes, pois, em 
todos, se conservará inalterável o respectivo módulo. Por este facto, quando 
é referido, por exemplo, um rectângulo 5/3, estamos a aludir ao seu módu-
lo e, portanto, a designar um tipo específico de rectângulo.” (CASIMIRO, 
2004, p. 883) Como se verá, a alguns rectângulos foi já atribuída terminolo-
gia própria (Diapente ou Diatessarão); há, no entanto, rectângulos cuja no-
menclatura depende exclusivamente do seu módulo (é o caso do Recângulo 
ф ou o Recângulo √3). Façamos uma breve alusão à já referida diferença 
entre figuras estáticas e dinâmicas (ver o início do subcapítulo dedicado ao 
Quadrado), sendo que lembrar a diferença entre estas é crucial no subcapítu-
lo que aqui se inicia, dedicado aos Rectângulos. Começaremos por analisar 
os Rectângulos Estáticos, figuras cujo módulo é uma fracção racional (1/2, 
2/3…) e só depois os Rectângulos Dinâmicos, figuras cujo módulo é uma 
fracção irracional (√2, √3…).

O Recíproco de um rectângulo é da maior importância para a análise da 
sua subdivisão harmónica: “The element of a rectangle second in importance 
to the diagonal, is the diagonal of a reciprocal. (…) The reciprocal of a rec-
tangle may be established in various ways by simple geometrical construc-
tion: (1) By a perpendicular to the diagonal (…) (2) By a right-angled trian-

21 LHOTE, André – Traités du paysage et de la figure. Grasset, 1958.



44

gle, one side of which is the diagonal of the rectangle (…) (3) By “applying” 
a square on the end of the rectangle (…) (4) By a semicircle, which described 
on the end of a rectangle, cuts the diagonal of the whole and the diagonal of 
the reciprocal at right angles” (HAMBIDGE, 1967, p.33-36).

A Armadura de um rectângulo, é-nos definida por Bouleau da seguinte 
forma: “Las líneas que se cruzan en el lienzo partiendo de los ángulos y de 
las divisiones simples de los lados, es lo que nosotros bautizamos como ar-
madura de la figura geométrica formada en y para el cuadro.” (BOULEAU, 
1996, p.124) Esta armadura define na maioria dos casos a subdivisão har-
mónica de uma pintura e é a ela que nos dedicaremos na análise de cada um 
dos rectângulos que se seguem. “Si el círculo tiene un centro y diâmetros, 
el cuadrado y el rectângulo imponen sus diagonales.” (BOULEAU, 1996, 
p.42). Estas diagonais serão basilares na abordagem ao rectângulo enquanto 
módulo. Bouleau propõe que todos podem ser decompostos pelas suas dia-
gonais segundo princípios semelhantes na procura de subdivisões harmóni-
cas. Faremos alusão a este processo e à forma como pode servir múltiplos 
módulos rectangulares e, ainda neste capítulo, focaremos individualmente os 
que se consideram mais relevantes para o nosso estudo explorando as suas 
propriedades. Este processo simples, de marcação das diagonais é-nos apre-
sentado por Casimiro da seguinte forma:

“Partindo de um rectângulo com qualquer 
dimensão, a construção da sua armadura inicia 
com a marcação das diagonais (linhas a ver-
melho). A intersecção destas linhas, determina 
um ponto que é o centro geométrico da figura 
(ponto P). Por este ponto conduzimos uma linha 
vertical (a traço interrompido vermelho) que di-
vide o rectângulo em duas partes iguais: ABFG 
e BCEF. Traçámos, também, a linha horizontal 
HD, a mediana dos lados maiores, que divide a 
figura inicial em dois rectângulos horizontais: 
ACDH e HDEG. Com esta operação foram ci-
rados oito rectângulos internos: os quatro su-
pracitados e os que se assinalam com as letras: 
ABPH, BCDP, HPFG e PDEF que subdividem o 
rectângulo original em quatro partes. O proces-
so desenvolve-se com a marcação das diagonais 
de cada um destes rectângulos.” (CASIMIRO, 
2004, p.934-935). Fig. 24 (Figura que acompanha o texto 

citado de CASIMIRO, 2004)
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Rebatimento dos lado menores do rectângulo:
Como o nome indica, este processo faz 

uso do rebatimento do lado menor (FE ou AB 
na figura 25), para o maior (FA ou EB). Isto 
permite definir os rectângulos GDBA e FECH, 
cujas diagonais são não só linhas que podem 
definir a armadura do rectângulo, como per-
mitem (pela sua intersecção) chegar a novas 
linhas, tanto horizontais como verticais (a tra-
cejado na figura), que por sua vez potenciam 
rectângulos dentro do rectângulo original que 
servem outras possíveis subdivisões harmóni-
cas.

Bouleau apresenta-nos (figura 26) um exemplo elucidativo de um caso 
em que este método é apli-
cado, na obra S. Francisco 
de Assis diante do Sultão, de 
Giotto (1217-1219), em que 
o lado menor é rebatido para 
o maior proporcionando as 
linhas que definem o trono.

Finalmente, as subdivi-
sões harmónicas que a secção 
áurea (ou de ouro) possibilita são sem dúvida de grande pertinência. Ainda 
assim, por uma questão de coerência no raciocínio, deixaremos as mesmas 
para um desenvolvimento que surgirá mais adiante, como consequência do 
próprio Rectângulo de Ouro (ver subcapítulo com o mesmo nome)

Porque todos os tipos de rectângulo que passamos a abordar de seguida 
podem sofrer estas subdivisões, não vamos expô-las repetidamente, mas só 
quando a própria pode ser explorada de forma mais aprofundada a propósito 
de um rectângulo específico.

Fig. 25 (Figura de CASIMIRO, 2004) 

Fig. 26 (Figura de BOULEAU, 1996) 
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Rectângulos estáticos:

Para uma exposição resumida dos traçados em causa façamos uso do 
quadro apresentado por Luís Casimiro. Dedicaremos atenção particular a 
cada módulo rectangular em causa, no entanto, e sendo que este autor já 
apresentou na sua tese o que consideramos uma recolha completa e conse-
quente aprofundamento dos mesmos, não vemos necessidade de repetir aqui 
extensivamente esse trabalho já realizado, sendo que remetemos para o mes-
mo a eventual necessidade de maior aprofundamento.

Fig. 27 (Figura de CASIMIRO, 2004)
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Esta recolha baseia-se nas relações propostas por Alberti22 entre as ‘su-
perfícies’ (rectângulos) e os intervalos musicais, como nos explica Bouleau: 

“Este análisis parecerá más claro si buscamos las referencias en el propio 
texto de Alberti en su capítulo IX. En el capítulo V, Alberti expone la teoría de las 
relaciones musicales. Resumámosla.

- Diapasón o doble. «Se tienen los números que corresponden a una relación 
doble, como el dos a la unidad y el todo a la mitad de sí mismo.» (Octava: 1/2.)

- Diapente o sesquiáltera. «La cuerda mayor contiene a toda la menor más la 
mitad de ésta.» (Quinta: 2/3.)

- Diatesarón o sesquitercia. «La cuerda mayor contiene toda la menor más 
una tercera parte de ésta.» (Cuarta: 3/4.)

- Diapasón-Diapente, o triple. «Aquí la relación es una entera contra su terce-
ra parte.» (1/2 x 2/3 = 1/3.)” (BOULEAU, 1996, p.82).

Luís A. Casimiro alerta para uma questão fulcral neste tipo de traçado: 
“(…) o princípio subjacente às consonâncias musicais pode ser exercido so-
bre cada um dos lados, de forma autónoma, no caso de estarmos perante um 
rectângulo cujas dimensões não correspondem às das superfícies construídas 
segundo as proporções musicais.” (CASIMIRO, 2004, p.965). Isto quer dizer 
que, como se verifica frequentemente com a secção áurea, aplicada a rectân-
gulos que não seguem a Regra de Ouro (estas questões serão abordadas mais 
adiante, no subcapítulo apropriado e já referido), também estes traçados po-
dem ser aplicados em rectângulos que não os seguem por módulo. Casimiro 
apresenta algumas das possibilidades que podem ser postas em prática neste 
sentido; aqui no entanto, por não vermos que se justifique uma explanação 
tão detalhada, não procederemos à exposição destas. Demonstraremos pro-
priedades destes traçados exclusivamente quando aplicados a um módulo 
correspondente; é ainda assim importante ter em conta esta questão sempre 
que se proceder a uma análise de subdivisão harmónica de qualquer módulo.

Sendo que o quadrado foi já por nós abordado e o diapasão, que deriva 
dele directamente, mantém muitas das suas características, nomeadamen-
te poder ser tanto figura estática como dinâmica, deixaremos a sua análise 
para o subcapítulo que aborda as figuras dinâmicas, já que é aí que as suas 
valências se revelam mais pertinentes. Assim, não consideremos estes dois 
módulos na abordagem mais pormenorizada a que passamos a proceder:
22 As propostas de Leon Battista Alberti (1404 - 1472) podem ser encontradas em De re aedificatoria 
(publicado originalmente em Florença em 1485) e em Della statua e della pittura (originalmente escrito em 
1436 mas somente publicado no século XVI).
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Rectângulo Sesquiáltero (Diapente):
Comecemos por apresentar a primeira pro-

posta de subdivisão harmónica para este módulo 
de 3/2, que Casimiro sugere: a divisão pelos re-
cíprocos. Traçando as diagonais do rectângulo e 
lançando dos vértices deste linhas perpendicula-
res às diagonais, obtemos os quatro pontos assi-
nalados. Além dos rectângulos recíprocos marca-
dos [DCJI] e [ABHG], a partir dos quatro pontos 
podemos marcar as linhas NO, PQ, LM e EF, 
subdivisões harmónicas do módulo em causa. Na 
segunda proposta do autor, temos a subdivisão do 
mesmo módulo segundo o rebatimento do lado menor sobre o lado maior do 
rectângulo. De AB obtemos JI e de DC obtemos 
GH. Se dos quatro vértices do rectângulo original 
se lançarem diagonais em direcção a estes pontos 
obtemos nas suas intersecções as linhas horizon-
tais LM e EF, além das linhas verticais também 
assinaladas. Com a terceira proposta de Casimiro 
temos a divisão de cada lado do módulo 2/3 no do-
bro das partes: 4/6. Isto permite uma série de no-
vas subdivisões pelas diagonais. “Neste exemplo, 
considerámos como pontos mais importantes a di-
visão correspondente à cesura 4 e os pontos médios 
de cada um dos lados. A união de alguns destes 
pontos entre si e aos vértices opostos proporciona-
ram uma estrutura interna baseada, sobretudo, em 
linhas oblíquas.” (CASIMIRO, 2004, p.967). Este 
procedimento pode ser repetido com outras divi-
sões dos lados do rectângulo ou dando prioridade a 
outras cesuras, mas serve a proposta do autor como 
exemplo de um processo de subdivisão harmónica 
a que devemos estar atentos.

Fig. 28 (Figura de CASIMIRO, 2004) 

Fig. 29 (Figura de CASIMIRO, 2004) 

Fig. 30 (Figura de CASIMIRO, 2004) 
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Rectângulo Sesquitércio (Diatessarão)
Este rectângulo, de módulo 4/3, pode ser 

subdividido harmonicamente repetindo o primei-
ro processo apresentado para o rectângulo dia-
pente – segundo as diagonais e os rectângulos 
recíprocos que proporcionam. Assim, nesta figura 
temos que os pontos 1, 2, 3 e 4 proporcionam os 
recíprocos pelas linhas GH e EF. Aqui, no entanto, 
estes pontos serviram também, não só para lançar 
linhas horizontais como tinha acontecido também 
no outro rectângulo referido, como para lançar li-
nhas verticais. Estas já de si criam novas subdivisões, mas como Casimiro 
revela nesta imagem, podem ainda ser intersectadas com as linhas DF e AH 
(ou BG e CE) criando novos rectângulos que 
subdividem o original.

Ainda sobre o mesmo módulo, Casimiro 
apresenta uma divisão dos lados de 9/12 que per-
mite, como se vê na imagem uma série de novas 
subdivisões pelo mesmo método de diagonais. 
O que nos parece mais importante no entanto é 
a possibilidade de assim o dividir num quadrado 
(9/9) e um rectângulo (3/9) adjacente.

Do quadro que citámos no início do subcapítulo dedicado aos Rectân-
gulos Estáticos, não focámos ainda os Rectângulos Sesquiquarta e Superbi-
partiens: “Sebastiano Serlio, no início de Il Primo Libro d’Architectura faz 
alusão a [estas] duas figuras geométricas, não contempladas no tratado de 
Alberti (…)” (CASIMIRO, 2004, p.923). O próprio autor aqui citado não 
dedica estes dois módulos a mesma atenção que aos anteriormente focados.

Fig. 31 (Figura de CASIMIRO, 2004) 

Fig. 32 (Figura de CASIMIRO, 2004)
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A primeira figura, o Rectângulo Sesquiquar-
ta, que tem por módulo 5/4, equivale a um qua-
drado (4/4) com o acrescento de um rectângulo 
que é um quarto do mesmo (1/4). A segunda, o 
Rectângulo Superbipartiens, tem por módulo 5/3 
e equivale a um quadrado (3/3) acrescentado de 
dois terços (2/3) da sua parte (figuras 33 e 34).

Os métodos de subdivisão harmónica apre-
sentados até aqui nos rectângulos estáticos an-
teriores podem ser, passo a passo, reproduzidos 
na aplicação a estes dois módulos. Isto implica, 
por exemplo, pelo método das diagonais e conse-
quentes rectângulos recíprocos, pelo rebatimento 
dos lados menores para os maiores, ou pela divi-
são dos lados em múltiplas partes como se veri-
ficou na última imagem dedicada ao Rectângulo 
Diatesserão.

Luís Casimiro apresenta finalmente no qua-
dro que ilustra os Rectângulos Estáticos, o Duplo 
Sesquiáltero e o Duplo Sesquitércio (figuras 35 
e 36). Estes têm, respectivamente, por módulo 

9/4=2,25 e 16/9=1,778. O primeiro pode também ser referido como Rectân-
gulo 4/6/9, já que, como a figura ilustra, se desenvolve segundo esta progres-
são. Dá-se situação semelhante com o segundo, com a progressão 9/12/16. 
Em ambos os rectângulos a armadura constitui-se pelo traçar das diagonais 
que surgem das figuras determinadas por estas progressões. No primeiro 
caso vemos que o duplo sesquiáltero é dividido num quadrado de 4/4 e dois 
rectângulos (2/4 e 3/4). No segundo caso o duplo sesquitércio é dividido 
num quadrado de 9/9 e dois rectângulos (3/9 e 4/9). Além destas armaduras, 
é evidente que todas as subdivisões harmónicas apresentadas para o rectân-
gulo sesquiáltero e para o sesquitércio podem ser reproduzidas e duplicadas 
nos seus duplos, aqui apresentados. Não vemos necessidade de repetir aqui 
traçados já abordados. Resta referir que estes dois rectângulos são, no fundo, 

Fig. 33 (Figura de CASIMIRO, 2004)

Fig. 34 (Figura de CASIMIRO, 2004)
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os primeiros exemplos de rectângulos compostos que apresentamos, neste 
caso estáticos. Outros rectângulos compostos serão abordados mais adiante.

Rectângulos Dinâmicos:
Rectângulo √2
Como já referido (ver subcapítulo sobre o Quadrado), consideramos o 

rectângulo √2 como aquele que é formado pelo rebatimento da diagonal do 
quadrado para um dos seus lados; tem portanto uma relação de proporção 
entre altura e largura de 1 para √2, valor que define o seu módulo (aproxi-
madamente 1,4142). Enquanto forma dinâmica, vejamos algumas das suas 
subdivisões possíveis.

Se dividirmos o rectângulo em duas partes iguais, ficando com dois 
recíprocos e lançarmos as diagonais destes, bem como do original, obtemos 
desde logo a divisão harmónica mais simples, segundo as diagonais, que 
este rectângulo permite. Segundo este processo de marcação das diagonais, 
é possível dividir o rectângulo em nove rectângulos semelhantes, todos √2, a 
partir da projecção dos pontos 1, 2, 3 e 4 sobre os lados (figura 37).

Fig. 35 (Figura de CASIMIRO, 2004) Fig. 36 (Figura de CASIMIRO, 2004) 



52

Repetindo este processo em função dos 
pontos 5, 6 e 7 e, considerando que as linhas ho-
rizontais que partem dos mesmo vão intersectar 
as diagonais do rectângulo, é possível dividi-lo 
em dezasseis rectângulos semelhantes, novamen-
te todos √2.

A figura 38 apresenta-nos nova hipótese de 
explorar este rectângulo. Pelo rebatimento do seu 
lado menor para o maior obtemos dois pontos 
pelos quais podemos lançar paralelas aos lados 
menores. Isto cria dois quadrados justaposto em 
que, se uma diagonal de cada um intersectar o lado do outro, obtemos os 
pontos que permitem dividir o rectângulo em três quadrados e três rectângu-
los semelhantes (√2). Este processo demonstra que aplicando o quadrado do 
lado menor de um rectângulo deste tipo, a restante área é composta por um 
quadrado e um rectângulo √2.

Procedemos à apresentação de três pro-
postas adicionais de divisão desta figura, res-
pectivamente (figuras 39 a 41), sobre as quais 
nos absteremos de desenvolver textualmente 
os seus processos. A sua especificidade torna-
ria este capítulo demasiado extenso e não ve-
mos que trouxesse mais-valias neste momento 
da investigação.

Fig. 37 (Figura de CASIMIRO, 2004) 

Fig. 38 (Figura de GHYKA, 1977)

Fig. 39 (Figura de 
HAMBIDGE, 1967)

Fig. 40 (Figura de 
GHYKA, 1977)

Fig. 41 (Figura de GHYKA, 1977)
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Rectângulo √3 e Vesica Piscis23

O rectângulo dinâmico √3 tem uma construção simples, já demonstrada 
quando nos dedicámos ao quadrado; surge a partir do rebatimento da diago-
nal do rectângulo √2, tal como este a partir da diagonal do quadrado. O seu 
módulo é então √3 (aproximadamente 1,732), a relação entre o lado maior e 
o lado menor. Esta construção surge na figura 42 (sendo que as seis imagens 
são adaptadas de GHYKA, 1977). As três figuras que se seguem na imagem 
que autor apresenta correspondem, metodologicamente, às subdivisões har-
mónicas que apresentámos para o rectângulo √2. Isto é, a divisão do rectân-
gulo em três, nove e dezasseis rectângulos menores respectivamente, todos 
com o mesmo módulo. Sendo que o processo geométrico para a sua definição 
é, como referimos, igual ao apresentado no subcapítulo anterior, para evitar 
repetições remetemos para este a explicação textual desse processo. As duas 
iamgens que se seguem parecem-nos merecedoras de desenvolvimento.

23 Vesica Piscis é a forma resultante da intersecção de dois círculos com o mesmo raio, em que o 
centro de cada circunferência está sobre a outra. O nome em latim significa bexiga de peixe; por vezes refe-
rida também como mandorla (amêndoa em italiano). A sua construção vem descrita na Primeira proposição 
do Livro dos Elementos de Euclides (c. 300 a.C.) e é das mais importantes figuras geométricas em termos 
simbólicos, muito utilizada por exemplo na arte Cristã.

Fig. 42 (Figura adaptada de GHYKA, 1977)
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Na primeira imagem temos a subdivisão harmónica deste módulo a par-
tir do rebatimento do seu lado menor para o maior. Isto cria imediatamente 
dois pontos que dividem o lado maior em três, uma medida menor ao centro 
e duas maiores, iguais, de cada lado desta. Cada uma destas medidas maiores 
cria um rectângulo (com o lado menor do rectângulo original), que pode por 
sua vez ser dividido em dois rectângulos de 1+√3. A medida menor, central, 
se servir de lado a um quadrado, permite que até ao centro do rectângulo ori-
ginal se possam definir dois rectângulos √3 verticais lado a lado. Sendo que 
este último passo se processa em função do centro do rectângulo original, 
pode ser repetido simetricamente criando novo quadrado e respectivos rec-
tângulos √3, embora o autor não os tenha representado na imagem em causa. 
Na segunda imagem verificamos nova subdivisão harmónica em função dos 
mesmos elementos (quadrado e rectângulo √3). Dividindo o lado maior do 
rectângulo original em três partes e, de cada uma constituindo um quadra-
do, estes podem ser encimados por dois rectângulos √3, um de cada lado do 
rectângulo original. O espaço entre eles é constituído precisamente por um 
quadrado e um rectângulo √3 horizontal.

As restantes imagens da figura 42 introduzem-nos ao prolífico potencial 
deste módulo; mas este não se esgota aqui. Senão vejamos a sua aplicação 
num dos raros planos góticos de construção 
que existem, para a Catedral de Milão, publi-
cado em 1521 por Caesar Caesariano (figura 
44). As propriedades deste traçado ultrapas-
sam, como a imagem demonstra, a sua apli-
cação como módulo rectangular.

Fig. 43 (Figura AA) Fig. 44 (Figura de GHYKA, 1977)
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O traçado Vesica Piscis (figura 43) constrói-se desenhando primeiro um 
círculo e depois um círculo de igual raio em qualquer ponto da circunferên-
cia do primeiro e tem como relação entre eixo menor e eixo maior 1:√3.

“Os dois arcos de círculo assim obtidos (…) delimitam uma figura geométrica 
da maior importância na simbólica da arte religiosa não apenas para os antigos chi-
neses (…) mas também para os arquitectos e artistas do românico europeu: trata-se, 
com efeito, da figura geralmente designada pelo nome de «mandorla» ou «amêndoa 
mística», que tantas vezes aparece nos tímpanos das igrejas românicas, e onde em 
geral se inscreve o vulto de Cristo «em glória» (…)

“E por aqui a mandorla revela insuspeitado parentesco com a labrys ou bipe-
na, a acha dupla venerada pelos cretenses (…)

“Do mesmo modo que a acha dupla, estreitamente ligada à simbólica do labi-
rinto, foi venerada como coisa sagrada por outros povos além do cretense, assim a 
vesica nos aparece, não apenas na tradição chinesa (sob a forma do Tai-ki) e na tra-
dição cristã como «amêndoa mística», mas também na tradição hindu e na tradição 
egípcia” (FREITAS, 1977, p. 132 e 133).

Parece-nos da maior importância a referência a um dois mais importan-
tes traçados denotados ao longo de toda a nossa investigação, num texto de 
Damião de Góis (1502 - 1574), descrevendo Lisboa no século XVI. Prova 
inequivocamente que a vesica estava presente no vocabulário nacional da 
época:

«(…) se alguém observar de frente a situação e o aspecto da cidade, numa 
panorâmica global, a partir do Castelo de Almada - que já referimos encontrar-se 
no lado de lá do estuário - verificará, decerto, que ela apresenta a configuração de 
uma bexiga de peixe. Se o solo fosse inteiramente plano, apresentaria do lado da 
terra a forma de um arco.»24 Ou seja: uma vesica ou um arco, conforme os enuncia-
dos ou conforme as estratégias de representação: bexiga de peixe se vista do Tejo em 
perspectiva; em arco se vista em planta. Trata-se de uma observação que propõe uma 
leitura da cidade segundo dois ideogramas.” (PEREIRA, 2011, p. 942)

24 GÓIS, Damião de, Descrição da Cidade de Lisboa (1554), Lisboa, Guimarães, 1988, p. 45.

Fig. 44a ( Figura de PEREIRA, 2011)
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A maior valência geométrica deste traçado (e consequente aplicação na 
composição pictórica) tem a ver com a resposta à pergunta: Como desenvol-
ver um método de construção que sirva todos os polígonos regulares para 
que mantenham sempre a mesma medida de lado? Consideremos uma vesi-
ca: os seus extremos laterais e superior definem a primeira de sete figuras, 
o triângulo equilátero (centrado na figura 45, que Robert Lawlor adaptou do 
tratado do Tratado de Vignola: VINHOLA, 1787). Este eixo horizontal da 
vesica é a medida de lado que servirá todos os polígonos. Define assim dois 
pontos do quadrado, que encontra os outros dois nos extremos superiores das 
circunferências que definem a vesica. O desenho do pentágono foi por nós já 
visto a partir desta estrutura (ver Pentágono). Para desenhar o hexágono são 
necessários mais dois círculos, no mesmo eixo horizontal dos dois primeiros, 
com raio igual e à mesma distância. As intersecções superiores destes com 
os dois primeiros dão os dois pontos do hexágono que sucedem aos dois que 
definem o lado, da mesma forma que para as outras figuras encontradas até 
aqui. As linhas que unem os pontos [A] e [B] aos centros dos círculos que 
criaram a primeira vesica servirão tanto para o desenho do octógono como 
para o do dodecágono. Na intersecção destas linhas com as circunferências 
do respectivo centro temos o segundo e o terceiro vértice do octógono (sen-
do que os dois primeiros são os mesmos de todas as outras figuras até aqui 
desenhadas). Lançando linhas verticais destes pontos (paralelas aos lados do 
quadrado), onde estas intersectam as diagonais do mesmo quadrado temos 
os quinto e sexto pontos do octógono. Por paralelismos e repetição de medi-
das os dois pontos restantes são simples de definir. A relação directa entre o 
octógono e o quadrado em termos construtivos prende-se com o facto de um 
ter o dobro de lados do outro. Uma relação semelhante estabelece-se entre o 
pentágono e o decágono: é no prolongamento das diagonais do primeiro que 
surgem os vértices do segundo. Sabendo que o vértice superior do pentágo-
no é o centro para o decágono é possível traçar o círculo que circunscreve 
o segundo polígono e aplicar o referido prolongamento das diagonais. Os 
dois pontos do decágono que não surgem no seguimento das diagonais (os 
que sucedem aos dois vértices do lado comum a todas as figuras) podem ser 
finalmente traçados pela repetição da medida do lado sobre o círculo que a 
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que está circunscrito. Relação semelhante entre o hexágono e o dodecágono 
volta a ser crucial. O processo de prolongamento de diagonais mantém-se, 
portanto, para a construção do segundo polígono. A partir das relações entre 
quadrado-octógono e pentágono-decágono é então simples de compreender 
a construção do dodecágono pela sua relação com o hexágono.

Fig. 45 (Figura de LAWLOR, 2007)
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Rectângulo √4
Porque √4 = 2, para considerar um rectângulo com 

este módulo é necessário ter em conta que equivale a 
dois quadrados justapostos e, consequentemente, pode 
também ser lido como figura estática ou dinâmica.

Enquanto figura estática consideremos o recí-
proco do rectângulo √4: ao ser determinado revela-se 
como um quarto da área do original, também ele um 
rectângulo √4 portanto. Este módulo pode assim ser 
dividido em quatro módulos menores, semelhantes ao 
original. Isto verifica-se na figura 46.

Enquanto figura dinâmica, 
Hambidge sugere a seguinte sub-
divisão harmónica (figura 47): 
unindo as bissectrizes dos lados do 
rectângulo (pontos A, B, C e D) e 
desenhando os semicírculos cen-
trados em A e B, com o diâmetro 
igual ao lado menor do rectângulo, 
obtemos por intersecção os pontos 
E, F, G e H. A partir destes podemos dividir o rectân-
gulo original em três rectângulos, com as diagonais 
LO, PN e IJ. Os dois primeiros (LO e PN) são rec-
tângulos √5. IJ pode por sua vez ser dividido harmo-
nicamente em dois quadrados encimados por quatro 
rectângulos Ф (representados por [S] e [W] respecti-
vamente) como o autor nos revela (figura 48).

O mesmo autor refere ainda outra 
possibilidade para a subdivisão harmó-
nica deste módulo (figura 49). Se nele 
forem aplicados dois rectângulos Ф a 
partir de cada lado menor, o espaço res-
tante de cada lado é de 0,382 e o espaço 

Fig. 46 (Figura adaptada de 
CASIMIRO, 2004) 

Fig. 47 (Figura de HAMBIDGE 1967) 

Fig. 48 (Figura de HAM-
BIDGE 1967) 

Fig. 49 (Figura de HAMBIDGE 1967) 
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em que se sobrepõem de 2 x 0,618. Isto quer dizer que o rectângulo √4 pode 
ser dividido em dois rectângulos Ф verticais (2 x 0,618 = 1,236) e o restante 
espaço (2 x 0,382) num quadrado encimado por dois rectângulos Ф horizon-
tais (novamente representados por [S] e [W] respectivamente).

Robert Lawlor demonstra em que medida este módulo, em particular a 
sua diagonal (√5), se relaciona com o quadrado (de diagonal √2) e a vesica, 
ou √3 (figuras 50 e 51). Antes de avançar para o próximo módulo a que nos 
dedicaremos, demonstramos assim complementaridades geométricas possí-
veis entre este subcapítulo e os dois anteriores.

Rectângulo √5
O módulo √5 (aproximadamente 2,236) pode, à semelhança dos módu-

los estudados até aqui, ser dividido, pelo seu recíproco, em cinco rectângulos 
menores semelhantes (√5). Pode além disso ser dividido em 25 ou mesmo 
36 rectângulos menores semelhantes como se verifica nas imagens d) e e) 
da figura 52 (adaptada de GHYKA, 1977). “Esta figura geométrica reveste-
-se de características particulares no que respeita à sua divisão harmónica, 
devido, não só às suas propriedades intrínsecas, como também pela estreita 
relação que possui com o Rectângulo Ф.” (CASIMIRO, 2004, p.958). A ima-
gem a) da mesma figura dá-nos a entender isso mesmo: o módulo em causa 
equivale geometricamente a dois rectângulos Ф justapostos pelo quadrado 
que os define. Matematicamente isto corresponde a uma igualdade que não 

Fig. 50 (Figura de LAWLOR, 2007) Fig. 51 (Figura de LAWLOR, 2007) 
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deixa margem para dúvidas sobre a relação directa destes traçados: 2Ф-1 
= √5 (ou Ф=(√5+1)/2). As imagens b) e c) substituem os cinco rectângulos 
menores de módulo semelhante ao rectângulo original (√5) precisamente por 
essa igualdade, representada na imagens por um quadrado e dois rectângu-
los Ф cujo lado maior é a medida do quadrado, que é o equivalente ao que 
definimos como 2Ф-1. Esta equivalência é explorada na imagem f), já que 
se demonstra que pelo recíproco, o rectângulo Ф que se define a partir do 
módulo original (√5) pode ser também subdividido em novos rectângulos Ф 
sucessivamente.

Luís Casimiro (FIGURA 53) ilustra outra possibilidade de estabelecer 
este relacionamento, entre as propriedades do módulo √5 e Ф: a partir do re-
batimento do ponto médio do lado menor deste rectângulo para o maior obte-
mos o rectângulo √4 [ABEF]. O cruzamento das diagonais (I) deste serve de 
centro para o arco de circunferência EF; se a partir de lançarmos uma perpen-
dicular ao lado menor, na intersecção com o arco EF obtemos L. [AMLG] e 

Fig. 52 (Figura de GHYKA 1957)
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[MBHL] são rectângulos Ф. Repetindo este processo a 
partir do lado menor superior do rectângulo original ob-
temos dois novos rectângulos Ф: [DNOI] e [NCJO]. O 
espaço entre estes quatro rectângulos, [IJHG], é por sua 
vez, um quinto rectângulo Ф, ficando assim o módulo 
√5 perfeitamente dividido em cinco rectângulos Ф.

Rectângulo de Ouro (Ф) e Secção Áurea
No decurso da exposição que temos vindo a fazer 

neste capítulo dos traçados geométricos a ter em conta 
para a nossa investigação, deparámo-nos já, mais do que uma vez, com a sec-
ção Ф (como no caso dos pentágonos) ou o rectângulo Ф (como no caso do 
último traçado aqui apresentado). A sua importância revela-se não só nesta 
recorrência como em alguns aspectos que passaremos agora a abordar.

O desenho do rectângulo de ouro (de módulo Ф, ou aprox. 1,618) é, 
geometricamente, muito simples. Vamos abordá-lo aqui, bem como ao seu 
consequente rectângulo √Ф, antes de nos 
dedicarmos às potencialidades da secção 
Ф. A partir do ponto médio do lado de um 
quadrado com lado 1, lança-se uma diagonal 
até um dos seus vértices contrários. O reba-
timento desta determina o valor Ф, obtendo 
assim o rectângulo de ouro.

Como nos revela Charles Bouleau, Eu-
clides25, estava já familiarizado com este traçado, propondo inclusivamente 
uma forma de o aprofundar: uma vez definido um rectângulo Ф (de diagonal 
[A’C’] na figura), o rebatimento de [AC’] para [AB] permite-nos determinar 
nova proporção Ф, patente no rectângulo que tem por diagonal (figura 55). 
Esta proporção traduz-se na relação do quadrado de lado [AC’] com a me-
dida [a]. Mais, a linha horizontal determinada a partir do ponto C revela-nos 

25 ECULIDES, Elementos, Livro VI, Proposição 30.

Fig. 53 (Figura de CASI-
MIRO, 2004) 

Fig. 54 (Figura AA)
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a primeira hipótese de definição de Ф, do 
rectângulo original. Importa salientar que 
este é também um método possível de de-
terminação da secção Ф (definida em C) 
para um segmento equivalente a AB.

Abordemos no entanto, antes de ex-
plorar as potencialidades da secção áurea, 
o rectângulo √Ф. Como se poderá desde 
logo depreender pela já apresentada pro-
gressão construtiva de rectângulos √2, √3,…, este 
módulo forma-se a partir do rectângulo Ф, num pro-
cesso que implica a mesma lógica geométrica.

Luís Casimiro apresenta uma figura esclarece-
dora neste sentido. Uma vez determinado o rectân-
gulo Ф (FEBA na figura) pelo método anteriormente 
explicitado, procede-se ao rebatimento do seu lado 
maior [BE] para o lado oposto, obtendo o ponto 
G. A partir deste podemos determina o rectângulo 
GDBA, de módulo √Ф, equivalente a 1,272, para o 
lado [AB] = 1 (figura 56). Mais do que os rectângu-
los em si, o valor Ф é pertinente pelas inúmeras aplicações harmónicas que 

permite.
Luís Casimiro (figura 57) apresenta-nos de for-

ma clara as divisões harmónicas de um rectângulo 
ф: Esta subdivisão caracteriza-se pela definição dos 
recíprocos do rectângulo (ver introdução do subca-
pítulo dedicado ao Rectângulo), são eles [ABFE] e 
[DCHG]. Na figura identifica-se ainda a intersec-
ção das diagonais dos recíprocos com as diagonais 
do rectângulo ф (que define as linhas a tracejado); 
bem como a intersecção das diagonais deste com 
os lados [GH] e [EF] dos recíprocos, “este traçado 
determinou que a zona central, formada pelo rec-

Fig. 55 (Figura de BOULEAU, 1996) 

Fig. 56 (Figura de CASIMIRO, 
2004)

Fig. 57 (Figura de CASIMIRO, 
2004)
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tângulo EFHG ficasse subdividida em três formas básicas: nos extremos dois 
quadrados e, ao centro um novo rectângulo ф.” (CASIMIRO, 2004, p.943).

Pegando no exemplo de Rudolf von Ems com a sua Natividade ainda do 
século XIII, podemos desde logo perceber não só como o rectângulo de ouro 
pode ser aplicado en-
quanto marco da pintu-
ra, como também como 
a sua própria construção 
serve a composição de 
forma clara. (figura 58).

Este tipo de cons-
trução demonstra-se de 
igual forma na utiliza-
ção do rectângulo √5, 
que como já demons-
trámos (ver subcapítulo 
anterior), apresenta a igualdade 2Ф-1 = √5 (ou Ф = (√5+1)/2). Numa última 
nota prévia sobre as ligações entre ф e outras figuras, lembremos ainda a 
relação próxima, já referida, entre o Pentágono e ф (ver subcapítulo sobre o 
Pentágono).

Matila Ghyka demonstra como a razão 1/Ф pode ser definida unica-
mente através do círculo. Já foi abordada a relevância do círculo como tra-
çado geométrico (ver subcapítulo dedicado ao Círculo), bem como a sua 
na relação tanto com o Pentágono como com a Vesica Piscis, pelo que não 
seria de estranhar que a determinação de subdivisões harmónicas dependen-

Fig. 58 (Figura de BOULEAU, 1996) 

Fig. 59 (Figura de GHYKA, 1977)
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tes da secção áurea pudessem ser definidas 
pelo método seguidamente apresentado. 
“We see how out of the first two terms the 
whole series may thus be obtained; we see 
also how this progression (…) combines 
the most important asymmetrical division 
or cut with the symmetrical division into 
two equal parts (AB=BC+CD, et cetera)” 
(GHYKA, 1977, p.11).

Na figura 60 apresentamos outra forma de visualizar a mesma deter-
minação da secção ф de um segmento de recta (AB), utilizando somente 
o círculo como traçado geométrico. Note-se a relevância do já explorado 
traçado √3 ou vesica piscis: este definido na relação AB/CD. Na intersecção 
do círculo da direita com um círculo de centro em E e raio até B temos F. 
Unindo F ao vértice inferior da vesica (D), obtemos um segmento que corta 
AB em G – esta sendo a secção ф do segmento horizontal da referida vesica. 
A multiplicidade de aplicações da secção áurea reflecte-se na variedade de 
subdivisões harmónicas que o próprio Rectângulo ф oferece. Vejamos:

“As linhas estruturais, 
assim organizadas nos seu in-
terior, de forma muito simples, 
mas obedecendo a determi-
nadas normas construtivas, 
tornam esta figura geométrica 
possuidora de características 
únicas.

(…) “Não obstante esta 
simplicidade aparente, o de-
senvolvimento das subdivisões 
harmónicas pode tornar-se ex-
tremamente complexo, o que 
se traduz numa imensa gama 
de opções colocadas ao dispor 
dos pintores para sobre ela es-
tabelecerem a sua composição, 
como se pode verificar através 
da figura (…)” (CASIMIRO, 
2004, p.946-947).

Fig. 60 (Figura disponível (11.03.2015) em: 
http://designerlea.blogspot.pt/p/proportion-

-scale.html )

Fig. 61 (Figura de GHYKA, 1977)
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De forma clara, isto é traduzido pela quan-
tidade de propostas de subdivisão harmónica que 
Matila Ghyka apresenta com a figura 61.

Referindo-se às figuras 62 e 63, o autor es-
creve: “Figures 4 and 5 show the construction of 
the Golden Section or Ф ratio on the sides of the 
double-square and of the square (the square is 
thus divided into two rectangles having ф and ф2 
as characteristic proportions)” (GHYKA, 1977, 
p.11). Em relação à primeira figura, o autor cha-
ma a atenção para as seguintes igualdades: AC/
AB = Ф = AD/DE, bem como CF/CB= Ф2. Ve-
mos como o quadrado pode ser subdividido em 
função de Ф e as linhas harmónicas essenciais 
que assim são determinadas. A segunda figura 
apresenta também igualdade importantes:AC/
AB = Ф = AE/DE. Neste caso vemos como se 
pode aplicar ao duplo quadrado.

Estas figuras ajudam a compreender as potencialidades da secção áurea 
como traçado ímpar nas aplicações que permite em termos de subdivisões 
harmónicas.

Por fim, um exemplo muito pertinente das aplicações que a secção áurea 
permite (figura 64): O Baptismo de Cristo de Piero della Francesca (1415-
1492). “The body of Christ is exactly contained in the area 1x(1/Ф3). The 
Holy Spirit is contained in the overlapping of 1/Ф with 1/Ф2, and touches or 
binds together two areas equal to 1/Ф2. The height of Christ is 3x (1/Ф3).” 
(LAWLOR, 2007, p.63). Além das referências a que o autor chama a atenção 
sobre as figuras, é notória a relevância da subdivisão harmónica que a pintura 
apresenta, toda ela baseada em ф, numa rica relação tanto com o quadrado, 
como com o círculo e as suas propriedades.

Fig. 62 (Figura de GHYKA, 1977) 

Fig. 63 (Figura de GHYKA, 1977) 



66

Fig. 64 (Figura de LAWLOR, 2007)
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Rectângulos Compostos:
Luís Casimiro afirma, com pertinência, crer que “se um pintor utiliza 

(…) um rectângulo composto, deverá pretender tirar partido das linhas es-
truturantes proporcionadas pelas figuras geométricas que ele próprio criou, 
no interior da superfície, como base para a sua composição” (CASIMIRO, 
2004, p.961), mesmo que isto não seja sempre uma obrigatoriedade. Neste 
sentido vejamos dois exemplos que o autor apresenta de decomposição e 
consequente subdivisão harmónica do mesmo rectângulo composto, antes 
de apresentarmos a recolha extensa e completa que Jay Hambidge faz deste 
tipo de rectângulos (figuras 67 a 69). Em ambas tratamos de um rectângulo 
composto por um quadrado encimado por dois rectângulos √5 na horizontal.

“Neste traçado regulador foram consideradas, 
principalmente, linhas oblíquas que constituem dia-
gonais de diversas figuras geométricas definidas no 
interior da superfície inicial. A estrutura interna foi 
enriquecida com duas linhas verticais resultantes do 
prolongamento de um dos lados dos quadrados que in-
tegram os Rectângulos √5 e um segmento horizontal, 
cuja origem é determinada pela união de dois pontos 
assinalados a negro definidos pela intersecção das dia-
gonais AF com BD e AC com BE” (CASIMIRO, 2004, 
p.963).

Parece-nos importante referir que, tanto no caso desta subdivisão har-
mónica como no da próxima a ser proposta, e sendo que se tratam de rectân-
gulos compostos, estas podem sofrer as alterações consequentes de possíveis 
mudanças na disposição das partes que compõem o rectângulo em causa. 
Isto é, considerar-se a subdivisão harmónica possível se os dois rectângulos 
√5 surgirem sob o quadrado ou mesmo interpondo-se neste, dividindo-o em 
dois rectângulos √4 – duas situações que sem alterar o marco da pintura, 
transformariam por completo as linhas de força inerentes à sua subdivisão 
harmónica. Em relação então à segunda proposta para o mesmo rectângulo 
composto, afirma o autor:

Fig. 65 (Figura que acompanha o 
texto citado de CASIMIRO, 2004)
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“O rectângulo EFCD representa o conjunto 
dos dois Rectângulos √5, no interior dos quais foi 
considerado um dos lados do quadrado para definir 
as duas linhas verticais que percorrem toda a super-
fície, como referimos para a figura anterior. A partir 
delas e do segmento horizontal foi possível subdi-
vidir todo o espaço interior em diversos quadrados 
(assinalados pelo algarismo 1), dois Rectângulos 
ф e figuras geométricas semelhantes ao rectângulo 
composto inicial ABCD, que designámos pela letra 
S.” (CASIMIRO, 2004, p.964).

Consideremos seguidamente a recolha de Jay Hambidge das propor-
ções de módulos de rectângulos dinâmicos compostos mais encontrados na 
natureza e na arte grega: cada sequência horizontal de variações estabelecida 
sobre o mesmo traçado foi identificada numericamente e encontra referência 
na seguinte listagem. Cada coluna vertical diz respeito respectivamente: 1) 
à proporção: a proporção é aqui a medida de largura de um rectângulo com 
altura 1; 2) ao seu recíproco; 3) à metade da proporção; 4) a metade do recí-
proco (figuras 67  a 69, adaptadas de HAMBIDGE, 1967, p.107-115). É im-
portante referir que acontece recorrentemente que nesta listagem um traçado 
seja derivado de outro, estas derivações estão devidamente assinaladas.

Fig. 66 (Figura que acompanha o texto 
citado de de CASIMIRO, 2004) 
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1. Proporção 1,118: rectângulo composto por dois rectângulos √5.
2. Proporção 1,191: a fracção 0,191 equivale a 0,382/2 (ver proporção 1,382).
3. Proporção 1,236: rectângulo composto por dois rectângulos 0,618 (ver proporção 1,618); 1,236 
é simultaneamente √5-126.
4. Proporção 1,309: rectângulo composto por um quadrado com dois rectângulos ф na vertical.
5. Proporção 1,382: proporção igual a um quadrado ao qual é adicionado a forma 2,618.
6. Proporção 1,4472: rectângulo composto por um quadrado com um rectângulo √5.
7. Proporção 1,618: rectângulo composto por um quadrado com um rectângulo ф.

26 Hambidge representa o rectângulo de ouro (ф) por WS (whirling square rectangle).

Fig. 67 (Figura de HAMBIDGE, 1967)
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8. Proporção 1,809: rectângulo composto por um quadrado com dois rectângulos ф na horizontal.
9. Proporção 1,854: rectângulo composto por três rectângulos ф na vertical: 1,854 = 3(0,618).
10. Proporção 2,236: quatro exemplos do rectângulo √5 na sua relação com outras proporções.
11. Proporção 2,309: rectângulo composto por dois quadrados com dois rectângulos ф na vertical.
12. Proporção 2,4472: rectângulo composto por dois quadrados com um rectângulo √5.
13. Proporção 2,472: quatro exemplos do rectângulo ф na sua relação com outras proporções.
14. Proporção 2,618: rectângulo composto por dois quadrados com um rectângulo ф.

Fig. 68 (Figura de HAMBIDGE, 1967)
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15. Proporção 2,764: quatro exemplos da composição do quadrado com o rectângulo √5 na sua 
relação com outras proporções: 2,764 = 4(0,691).
16. Proporção 2,809: rectângulo composto por dois quadrados com dois rectângulos ф na hori-
zontal.
17. Proporção 2,8944: rectângulo composto por dois quadrados com dois rectângulos ф na ver-
tical.
18. Proporção 3,236: rectângulo composto por dois rectângulos ф na horizontal.
19. Proporção 3,427: rectângulo composto por um quadrado, o rectângulo ф que este daria e dois 
rectângulos ф na horizontal.
20. Proporção 3,618: rectângulo composto por três quadrados com um rectângulo ф.

Fig. 69 (Figura de HAMBIDGE, 1967)
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PARTE II

COMPETÊNCIAS GEOMÉTRICAS E COMPOSITIVAS 
NA PINTURA PORTUGUESA (1411-1525)
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ÁLVARO PIRES D’ ÉVORA

Álvaro Pires de Évora inscreve-se estilisticamente na escola local tos-
cana e são dele as pinturas mais antigas remanescentes de um mestre portu-
guês28. Está associado à denominada maniera greca e aos modelos da escola 
de Siena tendo sido aluno de Agnello Gadi e trabalhado com António Vite da 
Pistóia. Do corpus atribuído ao autor destacamos a participação nos frescos 
do Palazzo del Cepo (1411), quatro representações de Nossa Senhora com 
o Menino (Pisa, 1415; Nicósia, 1417; Livorno, 1423; Cagliari, 1424), uma 
Anunciação (Volterra, 1417/18) e os trípticos de Volterra e Brunswick (1423 
e 1434 respectivamente), embora haja pelo menos mais quatro peças reco-
nhecidas como suas. Das que referimos seleccionámos para análise compo-
sicional as que são consensualmente referidas como paradigmáticas do estilo 
do autor. Uma Virgem com o Menino e anjos músicos de Santa Croce em 
Fossabanda, Pisa e os dois trípticos referidos.

“Pouco se sabe sobre a vida de Álvaro Pires de Évora, sendo desconhecidas 
tanto a sua data de nascimento, como de morte. Conhecido por Álvaro Pietro di Por-
tugallo; tem duas assinaturas conhecidas: 1 – Alvarvs Petri de Portogallo, em italiano 
e 2 – Álvaro Pirez Devora, em português (pelo menos num quadro); de onde se pode 
deduzir que foi para Itália em adulto uma vez que sabia escrever em português. Apre-
senta como estilo dominante a chamada Pintura Florentina do Primo Quatrocento. O 
percurso cultural do pintor moveu-se entre Florença e Siena, de 1411 a 1434, sendo 
Pisa e Volterra as cidades onde residiu, após, um período inicial em que teve resi-
dência na região de Florença.” (MARTINHO, disponível (20.04.2014) em: http://
triplov.com/letras/Rute-Martinho/Alvaro-Pires-Evora/index.htm).

“(...) o mais antigo primitivo português identificado, mas um dos mais encan-
tadores artistas que, na Toscana, contribuiram para a evolução da pintura do quat-
trocento. Assim, este mestre, pela nacionalidade, interessa diretamente á historia dos 
nossos primitivos e pelo estilo, á do periodo de transição da arte italiana na primeira 
metade do século XV.” (SANTOS, 1922, p. 8).

28 Para bibliografia adicional ver: SANTOS, 1922; DIAS (org.), 1994.
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VIRGEM COM MENINO E ANJOS MÚSICOS

1415-1423
231 x 135 cm
igreja de Santa Croce em Fossabanda
Álvaro Pires de Évora
Imagens AA

“(…) verificamos que o trono onde a Vir-
gem está sentada possui uma imponente estrutura 
monumental realizada com uma construção pros-
pético-geométrica trifocal, semelhante à trecen-
tesca (…) Álvaro Pires adopta um sistema em 
que a profundidade do espaço é definida arqui-
tectonicamente, com primeiros planos, segundos 
planos e fundo.  Nas obras imediatamente pos-
teriores à execução do painel de Santa Croce in 
Fossabanda, Álvaro Pires manifesta vontade de 
inverter geometricamente a terceira dimensão – a 
profundidade sobre um único plano.” (LAZZA-
RINI in DIAS, 1994, p. 114).

A figura 71 demonstra que em-
bora a curvatura do arco que encima a 
pintura não corresponda à do traçado 
geométrico em causa, este determina 
o rectângulo da composição (a azul), 
de módulo m=1,866, bem como o po-
sicionamento dos anjos músicos ao 
longo das linhas, tanto vesica como da 
circunferência central (a azul). É inte-
ressante verificar como a referida cir-
cunferência, deslocada verticalmente 
do centro, enfatiza a presença dos dois 
anjos músicos, perfeitamente enqua-
drados com as duas figuras principais. 
Se é difícil afirmar inequivocamente a 
utilização destas linhas no desenho da 
peça, a comparação do mesmo traçado 

Fig. 70 (Figura que acompanha o 
artigo de Maria Teresa Lazzarini in 
DIAS, 1994) 

Fig. 71 
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com outras obras deste autor trará credibilidade a essa ideia.
Considerando o desenvolvimento do mesmo traçado (figura 72) com a 

sucessão de circunferências disposta verticalmente, obtemos algumas das li-
nhas mais importantes na composição (a amarelo). ). Note-se como as linhas 
amarelas oblíquas não só apoiam o posicionamento do trono como enqua-
dram a superfície onde o autor inscreve o seu nome. Se é evidente que não 
há aplicação dos princípios da perspectiva linear nesta pintura, pode consi-
derar-se (assumindo o carácter especulativo desta proposta) que as linhas 
e construção do trono assentam sobre o traçado geométrico aqui proposto, 
como se verifica na figura.

Fig. 72 
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TRÍPTICO DE VOLTERRA

1423
234 x 248 cm
Palazzo dei Priori, Volterra
Álvaro Pires de Évora
Imagens AA

“A distribuição das figuras, das formas abstractas e até das formas assimé-
tricas pelo espaço total da composição de cada políptico obedece a regas geométri-
cas rígidas ainda de grande influência medieval. Assim, por exemplo, o tríptico de 
Volterra denota uma grelha formada por estruturas triangulares com uma sucessão 
rítmica de duplo fôlego na delimitação das figuras da Virgem com o Menino, assim 
como para a composição que inclui os Santos que a ladeiam: São Miguel, Arcanjo e 
São Cristóvão, à direita, e, São Nicolau e São João Baptista, à esquerda.

“Para evidenciar a harmonia interna da composição, Álvaro Pires usa uma 
técnica pouco comum no Primo Quatrocento, na qual o quadro é dividido de modo 
a que os seus elementos centrais, no caso, por exemplo, do tríptico de Volterra, a 
Virgem com o Menino Jesus, estejam sempre colocados nas secções áureas, ficando 
as figuras dos Santos ao mesmo nível da figura do Menino. Essas secções áureas 
correspondem às partes superior e central da composição, surgindo a primeira da 
divisão ao meio da altura total da pintura, e a segunda, da divisão da parte superior 
da mesma. Com o passar do tempo esta forma de construção da composição de cada 
pintura vai-se tornando mais complexa, ainda que o esquema base seja sempre man-
tido em todas as obras.” (LAZZARINI, in DIAS, 1994, p. 100)

Não conseguimos 
confirmar a utilização da 
secção de ouro referida 
(patente no Anexo II), no 
entanto, temos de concor-
dar que há de facto um 
esquema base, recorren-
te nas várias obras deste 
autor. Cremos que esse 
esquema é perfeitamente 
notório no caso deste tríp-
tico, em função de vesicas  
repetidas.Fig. 73
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É evidente na figura 73 como o traçado em causa determina a estrutura 
global do tríptico, não só no rectângulo que engloba a sua totalidade (a ver-
de), como na sua divisão em três partes iguais. Mas é na relação entre altura 
e largura de cada painel que a relevância do traçado geométrico se demonstra 
– este define o módulo das pinturas: m=√3 (a azul).

Como demonstra a figura 74, a desmultiplicação do traçado geomé-
trico29 em causa reforça a ideia de uma estrutura retabular assente sobre o 
mesmo.

29 Quando nos referimos a uma desmultiplicação do traçado geométrico queremos dizer que, pela 
repetição de um traçado que pode ser até muito simples (neste caso o da vesica piscis), é criado um padrão 
mais complexo: um método prático de criar ritmo e harmonia numa composição (patente por exemplo nos 
brocados pintados na época). Isto nota-se particularmente, como veremos em vários casos ao longo da tese, 
em polípticos e conjuntos retabulares.

Fig. 74 
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TRÍPTICO DE BRUNSWICK

1434
88 x 44 cm (fechado)
Herzog Anton Ulrich-Museum
Álvaro Pires de Évora
Imagens AA

Na figura 75 verificamos que o raio das 
circunferências que formam a vesica determi-
na a largura da pintura central e serve de diâ-
metro à circunferência determinante na com-
posição da mesma (a azul). O limite superior e 
inferior dessas circunferências definem a com-
posição da pintura (rectângulo a azul), sendo o módulo do rectângulo desta 
m=2. É de referir que pode não ser a vesica a determinar o rectângulo, mas o 
contrário, ainda que isto não retira relevância à aplicação do traçado.

Fig. 75 

Fig. 76
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As circunferências que formam a vesica determinam também pontos 
importantes da estrutura retabular do tríptico (a vermelho na figura 76); bem 
como a circunferência, de raio igual a estas, colocada no centro da vesica.

As três peças analisadas deste autor demonstram uma clara e coerente 
utilização do traçado √3, tanto no que diz respeito aos módulos das obras 
como nas linhas dinâmicas de composição das mesmas. Na Virgem com Me-
nino e Anjos Músicos (1415-23) o módulo e o posicionamento das figuras 
secundárias derivam do traçado em causa. No tríptico de Volterra (1423) 
toda a composição, bem como a estrutura onde se montam os painéis, são ab-
solutamente fiéis ao mesmo traçado, as figuras (particularmente nos painéis 
laterais) e o arco do painel central (bem como a altura e largura do conjunto) 
fazem jus às circunferências que este implica de uma forma  que não deixa 
margem para dúvidas quanto à dependência da composição em relação à sua 
geometria. É interessante verificar que na peça mais tardia que analisámos, 
o Tríptico de Brunswick, embora a aplicação do traçado se mantenha, parece 
haver uma maior liberdade na forma como isso se manifesta. Seria importan-
te complementar estas análises com uma abordagem à totalidade da obra do 
autor para verificar se esta maior liberdade na aplicação da geometria foi um 
processo com manifestação progressiva ao longo da sua carreira de pintor. 
Embora o módulo seja diferente nas três obras analisadas, a sua construção 
está, como demonstrado, sempre assente no mesmo traçado, √3. Fica claro 
que os traçados utilizados para as pinturas definem também a construção 
retabular em que estas se inserem. Há portanto cuidado na relação entre pin-
tura individual e estrutura global do político (quando é o caso), resultado da 
aplicação do traçado geométrico (neste caso a vesica piscis ou traçado √3). 

Sabendo que Álvaro Pires trabalhou entre Florença e Siena entre 1411 
e 1434, residindo também em Pisa e Volterra (VASARI, 1568) (e assumindo 
que partiu para Itália já com formação, sendo que se crê que saberia escrever 
em português), só um estudo comparativo mais profundo sobre a obra do 
autor, posta em relação com artistas contemporâneos da mesma região ita-
liana, permitirá perceber se o conhecimento geométrico que aplica teria sido 
adquirido em território nacional ou já em Itália. 
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JOÃO GONÇALVES

“Alguns especialistas experimentaram grandes dificuldades em enquadrar 
(…) o mestre que executou a maior parte dos frescos da vida de S. Bento, no claustro 
da Badia. (…) Compulsando os arquivos do mosteiro, Giovanni Poggi deu-se conta 
de um numeroso conjunto de referências à presença e à actividade de um pintor 
português, chamado Giovanni di Gonsalvo, nas obras da Badia, entre 1435 e 143930. 
Contudo, a aceitação da origem portuguesa do artista dos frescos encontrou resistên-
cias por parte de muitos estudiosos (…) A análise da documentação da Badia, desig-
nadamente dos registos do “Libro Giornale” relativos ao período que decorreu entre 
18 de Maio de 1436 e 16 de Dezembro de 1439 ajuda, porém a dissipar as dúvidas 
que se possam ter levantado a esse respeito. Confirmando a informação documental, 
Marco Chiarini defendeu convictamente a origem portuguesa do autor dos frescos, a 
partir da sua pormenorizada análise estilística31. “Giovanni di Ghonsalvo di pintore”, 
ou, dito em português, João Gonçalves pintor, aparece na Badia em Maio de 1436, 
quando as obras de construção do claustro se aproximavam do termo. Por uma refe-
rência de 6 de Julho, sabemos que estava alojado no próprio mosteiro.

O retorno do pintor a Lisboa, posterior a 3 de Julho de 1438, deu ocasião a que 
fosse confiada a outro artista a conclusão da primeira fase (a única de facto levada a 
termo) do programa pictórico do Chiostro degli Aranci (...). Os dois últimos frescos, 
saídos de mão diferente, denotam uma qualidade artística inferior à dos outros dez 
que ainda subsistem e que terão sido obra do artista português. Dos onze que faziam 
parte do programa inicial, um deles, arruinado por qualquer razão, foi substituído por 
outro quadro, de execução medíocre, atribuído ao Bronzino.”

(REIS, António Matos: “O Claustro da Badia de Florença”, artigo disponível 
(21.09.2014) em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4411.pdf, pp. 144-145).

“O notável fresquista do claustro das laranjeiras da Badia florentina, desem-
penhando essa tarefa por encomenda do Abade português D. Frei Gomes entre 1436 
e 143832, mas – e seguimos aqui as sugestões de Maria do Rosário Gordalina – com 
hipótese de poder ser identificado em Fiesole, nos arredores de Florença, já em 1435 
e também em Lisboa, ainda em 1432, como tabelião de um contrato entre o que viria 
a ser seu patrono florentino e o convento pisano de San Donino, e, finalmente, como 
o escrivão dos livros do Infante D. Pedro e seu partidário na fatídica Batalha de Al-
farrobeira, que, anos depois (também na qualidade iluminador?) firma, em 1453, o 
manuscrito da Crónica de Guiné de Gomes Eanes de Zurara, podendo talvez ainda 
ser identificado, em 1465, como o pintor que, na capital, é uma das testemunhas do 
testamento da rica proprietária Leonor Fernandes33.”  (B. PEREIRA, 2001, p.115).34

30 Cf. M. Salmi, Paolo Ucello - Andrea del Castagno - Domenico Veneziano, Roma [1936], p. 139.
31 Marco Chiarini, Il maestro del Chiostro degli Aranci: Giovanni di Gonsalvo portoghese, em
“Proporzioni”, 1963, p. 1-24 e estampas.
32 Rosário Gordalina, «Outros Pintores Portugueses em Itália no Início do século XV: o Caso João 
Gonçalves» in Pedro Dias (coord.) Álvaro Pires de Évora.Um pintor Português na Itália do Quattrocento», 
Lisboa, CNCDP, 1994, pp. 72-83. Ver, também, Otília Almeida, «Breves Notas sobre a atribuição a um 
Mestre Português do Claustro Degli aranci da Badia de Florença» in Boletim do Museu Nacional de Arte 
Antiga, Vol. IV, nº1, Lisboa, 1959, pp. 33-42.
33 Sousa Viterbo, Notícia..., I, p. 87. Ver também Rosário Gordalina, obra cit., p. 77.
34 Para bibliografia adicional ver: CAPELLÀ, 2009.
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FRESCOS DO CLAUSTRO DAS LARANJEIRAS

1434-37
Dimensões?
Abadia de Florença
João Gonçalves
Imagens AA

“Numa época decisiva do primeiro Re-
nascimento, no mosteiro da Badia, situado no 
coração de Florença e então dirigido pelo Aba-
de D. Frei Gomes, natural de Lisboa, um artis-
ta português – Giovanni di Gonsalvo ou João 
Gonçalves – executa um conjunto de pinturas 
a fresco sobre a vida de S. Bento, considerado 
um dos momentos mais altos da pintura flo-
rentina daqueles anos (1436-1439).”35 

“Significativamente afim a Paolo Uc-
cello é o uso simbólico-narrativo da pers-
pectiva que ultrapassa objectivos meramente 
compositivos e formais; a composição narra-
tiva das cenas tende a organizar-se num úni-
co ponto de fuga que serve a Gonçalves para 
“exaltar” o momento fulcral da cena represen-
tada. Preocupação que surge logo nas próprias 
sinopias (…)” (GORDALINA in DIAS, 1994, p.81).

Em relação aos frescos de João Gonçalves, utilizámos não só as ima-
gens (disponíveis em CAPELLÀ, 2009) destas obras como as sinopias das 
mesmas (gentilmente cedidas pelo Professor Manuel Batoréo). Sobrepondo 
estes dois elementos foi possível ter uma leitura mais pormenorizada e con-
sistente destes frescos, nomeadamente na compreensão daquilo que eram 
cortes ou distorções dos registos fotográficos. A estrutura interna destes fres-
cos baseia-se numa construção simples que utiliza o diapente (rectângulo 
de m=2/3), repetida de forma rigorosa em todas as obras. A figura 78 apre-
senta a referida sobreposição em oito exemplos diferentes, no Anexo III en-
contram-se reproduções de todos os casos em grandes dimensões36. Se os 
35 António Matos Reis, Museu Municipal de Viana do Castelo, O Claustro da Badia de Florença; 
disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4411.pdf.
36 No Anexo IV encontram-se ainda duas figuras retiradas do catálogo Nel segno di Masaccio. 
L’invenzione della prospettiva da exposição homónima na Galleria degli Uffizi, em Florença, patente de 
outubro de 2001 a abril de 2002. A sinopia da obra Natividade de Paolo Ucello e uma representação gráfica 
da mesma revelam-se do maior interesse já que a solução para a representação de perspectiva ali aplicada 

Fig. 77 (Estudos perspéticos que acom-
panham o artigo de Rosário Gordalina 
em  DIAS, 1994)
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Fig. 78 

é muito próxima daquilo que avançaremos como traçado regulador (de geometria plana) dos frescos em 
causa. Seria muito interessante explorar outras relações entre obras que revelassem traçados semelhantes.
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estudos perspécticos citados parecem revelar algum cuidado nos princípios 
fundamentais da perspectiva, é também verdade que a perspectiva linear não 
está completamente assimilada em todos os casos e a sua aplicação convive 
plenamente com a geometria plana. Na sua maioria os frescos revelam ainda 
a disposição de figuras, tal como de elementos de paisagem e arquitectóni-
cos, como estando dependente do traçado geométrico. Semicircunferências 
semelhantes às utilizadas em tímpanos de igrejas de arquitectura Gótica re-
petem o arco que enquadra os próprios frescos individualmente. As duas 
semicircunferências são centradas horizontalmente; a primeira tem por raio 

Fig. 79 
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metade da largura de cada fresco e a segunda tem por raio metade da altura 
do mesmo. As diagonais patentes na imagem unem cada canto superior do 
rectângulo diapente à intersecção destas circunferências com o limite infe-
rior da composição.

Se os arcos da própria arquitectura que enquadra os frescos do Claus-
tro das Laranjeiras pareciam inicialmente não estar ligados directamente à 
estrutura composicional dos frescos, foi interessante verificar o contrário. 
Seguindo a mesma lógica de repetição de semicircunferências concêntricas, 
desta feita com raio até ao ponto médio da altura marcada no limite horizon-
tal da composição, obtemos o traçado daquilo que parece claramente ser o 
arco arquitectónico em causa.

É desde logo um exemplo notável de integração da pintura na arqui-
tectura. Embora não nos tenha sido possível, seria interessante verificar in-
clusivamente se o plano arquitectónico deste espaço cumpre a aplicação do 
traçado diapente que aqui põe em relação os frescos com o espaço; coisa que 
acontecerá noutros casos do corpus a analisar.

Fig. 80 
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VIRGEM DA ROSA COM DOADORES
 
Segunda metade do século XV
209 x 128 cm
MNMC (Proveniente do Colégio de S. Jerónimo)
Autor desconhecido

Pensa-se que esta peça terá pertencido a outra instituição que não o Co-
légio de S. Jerónimo, já que este só foi fundado em meados do século XVI. 
Há um registo que indica que pertenceu ao antigo Hospital da Misericórdia 
de Coimbra, instituição da qual não há notícia. Com a extinção das Ordens 
Religiosas, e respectivos colégios, transitou para a posse do Estado37.

“A arquitectura patente é pobre e resu-
me-se ao trono da Virgem, aberto, em pers-
pectiva frontal distorcida, e nas duas grandes 
janelas que abrem para um céu azul claro em 
degradados – o que já não estaria certo, acaso a 
pintura fosse efectivamente quatrocentista e de 
oficina regional. Estas janelas organizam-se em 
função da frontalidade da cena, com uma pers-
pectiva oblíqua. Os pontos de fuga são vários 
e contraditórios, pelo que a construção parece 
atribiliária e, em certo sentido, resulta de uma 
convenção mal assimilada traduzida por um ar-
tista menos dotado. Mas as linhas convergen-
tes dos parapeitos da janela definem um ponto 
de fuga dominante, sendo que as outras linhas 
convergem para a mão levantada da Virgem, e 
uma outra linha na mão do Deus Menino. Não 
parece tratar-se de fruto do acaso, mas de uma 
tentativa de interpretação e de organização ra-
cional de um sistema que o pintor começara a 
conhecer, sem o dominar.” (PEREIRA, 2011, 
vol. I, p. 147).

Com as dimensões actuais, 209 x 128 cm, a pintura em causa apresenta 
um módulo de aproximadamente m=1,6328. Embora perto da proporção de 
ouro (m=1,618), custa a crer que isto tivesse sido propositado por dois mo-
tivos essenciais: não há qualquer garantia de que as tábuas não tenham sido 
cortadas ao longo do tempo e nenhuma malha que faça uso desta proporção 
37 Informação disponível na ficha de inventário da peça: www.matriznet.dgpc.pt.

Fig. 81 (Figura que acompanha o texto 
citado de PEREIRA, 2011)
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parece adaptar-se à composição. Na realidade esta pintura não parece depen-
der de qualquer tipo de traçado geométrico. Na figura 82 (a verde) vemos 
algumas coincidências entre elementos da arquitectura do trono e uma malha 
regular38, mas isto não é suficiente para propor qualquer hipótese de relação 
entre a pintura e um traçado. Mesmo considerando a adaptação desta malha a 
outros rectângulos que pudessem ter sido o da pintura original ou procurando 
a utilização de traçados diferentes, nenhuma referência geométrica parece 
reger a composição desta pintura, o que vai de encontro às suas característi-
cas relativamente arcaicas. 

A simetria é evidente nesta obra, mas não parece claro que tenham sido 
os traçados geométricos que a condicionaram. Este traçado sublinham linhas 
implícitas de composição, mas é difícil de acreditar que o pintor o tivesse 
tido em conta previamente.

38 Por malha regular entenda-se uma subdivisão harmónica formada pelas ortogonais ou oblíquas 
resultantes da divisão dos lados do rectângulo pelos seus pontos médios.

Fig. 82 
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EPIFANIA E SANTOS FRANCISCANOS

Segunda metade do século XV
201 x 140 cm39

Museu de Arte Sacra da sé de Évora
Escola Portuguesa

A obra em causa é proveniente do convento do Monte Calvário, em 
Évora, fundado em 1565, o que leva a crer que seria parte de um retavollo 
de um templo monástico, anterior. A opinião mais estabelecida considera-a 
como ressonante da oficina de Nuno Gonçalves40. Fernando A. B. Pereira 
levanta a possibilidade da sua aproximação ao autor Álvaro Gonçalves que, 
em 1460 teria as encomendas para os conventos de Santa Clara e do Espi-
nheiro (B. PEREIRA, 2001).

“Também aqui, verificamos 
ingenuidades perspécticas numa 
composição dividida em dois sec-
tores distintos. No sector ou cena 
superior, (...), todas as linhas or-
togonais que modelam a pequena 
arquitectura em ruína não conver-
gem para um ponto específico. No 
sector inferior, o pavimento onde 
assentam as duas figuras (…)  
mostra que não só as ortogonais 
não convergem para um ponto es-
pecífico, como as respectivas di-
recções de diagonais, que teriam 
de ser paralelas, igualmente di-
vergem entre si, não convergindo 
para um ponto de fuga. (…) [Es-
tamos perante] o total desconhe-
cimento de um qualquer método 
científico.” (TRINDADE, 2008, 
p. 604 e 605).

39 Embora as medidas em Francisco Henriques, Um pintor em Évora no Tempo de D. Manuel I (Lis-
boa, CNCDP, 1997) sejam diferentes (250 x 152 cm), optámos por considerar a bibliografia mais recente: 
201 x 140 cm é a referência patente em Primitivos Portugueses. O século de Nuno Gonçalves (1450-1550), 
(Lisboa: MNAA, 2010). Este critério será adoptado ao longo de toda a tese.
40 Ver MORENO, Humberto Baquero, A Batalha de Alfarrobeira, Coimbra, 1980, pp. 471 e 641 
(sobre o pintor Afonso Gonçalves) e 467, 643 e 1039-1040 (sobre João Gonçalves, escrivão dos livros do 
Infante D. Pedro).

Fig. 83 (Proposta de reconstituição retabular 
de B. PEREIRA, 2001)
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Embora as medidas actuais desta pintura sejam de 201x140 cm (com 
módulo m=1,43571), para que a malha regular patente na figura 84 faça sen-
tido em função dos elementos pictóricos, propõe-se que as medidas origi-
nais (a preto na mesma figura) pudessem ser de 205 x 160 cm (m=1,281). 
Nenhum outro traçado parece poder ser aplicado e, embora isto não seja 
suficiente para afirmar que a malha regular rege, inequivocamente, a obra, 
há vários elementos da composição que parecem perfeitamente enquadra-
dos pelo traçado perante a proposta de redimensionamento que avançamos. 
Neste caso o drap d’honneur, elemento muito particular da pintura, fica to-
talmente enquadrado na malha, tal como a separação da cena da epifania 
para a dos santos franciscanos. A proposta apresentada de rectângulo original 
resolveria também aquilo que parecem ser cortes evidentes na pintura: do 
lado direito tanto o santo como a cruz são cortados, como acontece também 
do lado esquerdo e no limite inferior da pintura.

O desenvolvi-
mento do mesmo 
traçado (a traceja-
do amarelo), con-
tinuando a subdi-
vidir pelos pontos 
médios, enfatiza a 
importância dada às 
linhas horizontais e 
verticais em detri-
mento das diagonais 
nesta composição.

Fig. 84 
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NUNO GONÇALVES

Muito foi já escrito sobre o pintor régio de D. Afonso V, embora a sua 
biografia seja de difícil elaboração.41 Pensa-se que terá nascido entre 1420 e 
1430 e falecido no início da última década do mesmo século, tendo activida-
de registada entre 1450 e 1492. Este autor protagoniza paradigmaticamente 
o que se apelida de modelo icónico. Há três grupos de pinturas fundamentais 
atribuídas à oficina de Nuno Gonçalves: a tábua e meia dos martírios de S. 
Vicente, os muito famosos seis painéis de Veneração, ou dos Milagres, e as 
representações de quatro Santos; supõe-se que todos fazem parte do retábulo 
para o altar de S. Vicente da sé de Lisboa. Além destes, abordaremos ainda 
um Retrato da Infanta Joana e um dos Ecce Homo que se pensa serem có-
pias do século XV de uma obra deste autor.

“Consegue-se documentar a actividade de Nuno Gonçalves, desde a sua no-
meação para pintor régio, em 20 de Julho de 145042, até cerca de 1492, data em que 
um documento menciona  um quintal «que foi de nuno gonçalves pintor»43. Presu-
me-se, assim, que possa ter nascido à roda de 1425, nada se sabendo das circunstân-
cias da sua formação. (...)

“Todavia, no que respeita a um enquadramento «nacional» do pintor, haverá 
que sublinhar o facto de diversos pintores quatrocentistas usarem o mesmo patroní-
mico – Gonçalves – e terem actividades documentadas parcialmente coincidentes, 
pelo que poderá conjecturar-se uma «dinastia» de mestres ligados por laços fami-
liares. Em primeiro lugar, avulta João Gonçalves (…). Segue-se Afonso Gonçalves, 
outro partidário do Infante D. Pedro e combatente como o anterior em Alfarrobeira 
(…). Temos, depois, Álvaro Gonçalves, o outorgante do contrato celebrado com o 
Bispo de Évora D. Vasco Perdigão para a realização de dois retábulos, um para o 
convento de Santa Clara e outro para o Espinheiro.” (B. PEREIRA, 2001, p. 114)

41 Da muito extensa fortuna crítica existente em torno deste autor, destacamos só algumas das mais 
importantes contribuições: FIGUEIREDO, José de: Arte Portuguesa Primitiva: o Pintor Nuno Gonçalves. 
Lisboa: [s. n.], 1910; GUSMÃO, Adriano de: Nuno Gonçalves, Lisboa, Publicações Europa América, 1957;
MARKL, Dagoberto: O Essencial sobre Nuno Gonçalves, Lisboa, IN/CM, 1987; ABRANTES, Anapaula, 
VANDVIVERE, Ignace, (coord.): Nuno Gonçalves Novos Documentos. Estudo da pintura Portuguesa do 
século XV, Lisboa, IPM, 1994.
42 Sousa Viterbo, Notícia..., I, p. 89.
43 Vergílio Correia, Pintores..., cit., pp. 46-51.
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POLÍPTICO DE S. VICENTE

c. 1470 
Painel dos Frades (207 x 64 cm); Painel dos Pescadores (206 x 
60 cm); Painel do Infante (207 x 128 cm); Painel do Arcebispo 
(207 x 128 cm); Painel dos Cavaleiros (206 x 60 cm); Painel da 
Relíquia (207 x 64); S. Vicente atado à coluna (211 x 91 cm); S. 
Vicente na Cruz em aspa (209 x 40,8 cm); S. Teotónio (115,5 x 
89,3 cm); S. Pedro (135,8 x 80,3 cm); S. Paulo (137 x 84 cm); 
Santo Franciscano (117,9 x 90,3 cm)
MNAA (Proveniente da sé de Lisboa)
Nuno Gonçalves

O prolífico estado da arte que este conjunto de pinturas reúne requer 
uma breve nota em relação ao posicionamento da nossa investigação. Segui-
remos os mesmos moldes aplicados para todo o corpus analisado nesta tese, 
aceitando para tal efeito a ideia que hoje reúne mais consenso: a de que se 
trata de um políptico do qual conhecemos doze obras, da autoria de Nuno 
Gonçalves. O políptico pertenceu no século XVIII à Mitra Patriarcal e foi 
descoberto em 1882 no Paço de S. Vicente de Fora. As tábuas deram entrada 
na Academia Real de Belas Artes de Lisboa em Abril de 1909, a fim de serem 
restauradas por Luciano Freire. Terminado o restauro, estiveram expostas na 
Academia a partir de 7 de Maio de 1910. Após a proclamação da República, 
os Painéis foram incorporados no património do Estado e, em 24 de Março 
de 1912, realizou-se a sua inauguração no Museu Nacional de Arte Antiga44.

“As diversas propostas de reconstituição que Almada foi produzindo ao longo 
de décadas têm o inegável mérito de estabelecerem uma grelha geométrica de leitura 
extremamente rigorosa e baseada na estrutura dos pavimentos das obras remanes-
centes, o que dificilmente pode ser ultrapassado numa leitura científica do próprio 
facto artístico, integrando as três séries nessa geometria.” (B. PEREIRA, 2001, p. 
149).

“Por outro lado, a disposição geométrica de Almada tem o seu calcanhar de 
Aquiles na colocação dos painéis dos Quatro Santos como uma fiada superior de 
coroamento, tendo por baixo, numa espécie de centro do retábulo, a pintura que o 
ilustre mestre considerava ser a «chave» simbólica de todo o conjunto, o Ecce Homo 
do Museu Nacional de Arte Antiga.” (B. PEREIRA, 2001, p. 150).

44 Informação disponível na ficha de inventário da peça em  http://www.matriznet.dgpc.pt.
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Fig. 85 (Figuras AA - Desenhos de Almada Negreiros sobre os painéis de Nuno Gonçalves: 1. A perspectiva 
dos ladrilhos das duas séries (Martírios e Milagres); 2. Desenho de 1950 com a proposta de reconstituição 
do Altar integrando as séries dos Martírios e dos Milagres assim como o Túmulo; 3. e 4. Composições de 
1957 com a integração das três séries gonçalvinas subsistentes e ainda o Ecce Homo numa estrutura  supos-
tamente destinada ao mosteiro da Batalha.)
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“Na nossa proposta de reconstituição conjectural do retábulo (...) pensamos 
que o lugar dos Quatro Santos seria, mais apropriadamente, aquilo que, nos retábulos 
castelhanos e aragoneses, se designa de banco, ou seja, uma fiada inferior, junto ao 
altar, que, consoante as funções em presença, tanto pode integrar o sacrário ou en-
cimá-lo, como assentar directamente sobre a mesa de altar. Aliás, foi a organização 
geométrica do conjunto, tão magistralmente apresentada por Almada Negreiros, que 
nos convenceu que estávamos diante de uma predela exactamente com o mesmo 
comprimento da mesa do altar e, também, do sepulcro do mártir, que ficava entre os 
dois painéis da série dos Martírios, de acordo, aliás com a sugestão de reconstituição 
defendida por Adriano de Gusmão.” (B. PEREIRA, 2001, p. 150).

“As personagens encontram-se distribuídas em profundidade, mas esta é re-
produzida não com o recurso a um sistema de perspectiva linear moderno, mas antes 
pelo escalonamento dos vultos, sem diminuição aparente de dimensões. Assim, o 
pavimento onde assentam as figuras, visível na base e no primeiro plano de todos os 
painéis, forma uma rede de linhas convergentes traduzindo uma perspectiva oblíqua, 
como a que estava em voga por volta de meados do século XV fora da Itália. Esta 
rede conduziu, reiteramos, ao posicionamento, ainda hoje considerado canónico e 
correcto, do conjunto dos seis painéis. As linhas apresentam-se com variações de 
grados relativamente a pontos de fuga independentes (e não a um só ponto de fuga), 
numa sucessão que vai dos 0 aos 30 graus nos painéis centrais, até aos + 50º nos 
painéis dos extremos. (PEREIRA, 2011, vol. I, p. 136).

“Ou seja, testemunha-se, aqui, a primeira, ou uma das primeiras, projecção 
de uma pirâmide visual na pintura portuguesa. No que respeita aos dados adquiridos 
após a análise física desta pintura, sabemos que se trata de uma construção inten-
cional, dado que “neste grupo dos Martírios de S. Vicente se nota o recurso a um 
traçado a ponta seca na marcação dos ladrilhos do pavimento, igualmente visível 
pelas radiografias nas linhas horizontais do lambril e da parede representados em 
fundo45” (PEREIRA, 2011, vol. I, p. 139).

“Mas quanto aos aspectos da perspectiva linear do políptico de São Vicente, 
as seis tábuas clássicas, referidas anteriormente, assim como a tábua que representa 
São Sebastião, ao que parece, também pertencente ao mesmo políptico destinado ao 
Altar da sé de Lisboa, mostram ainda um esquema de perspectiva artesanal, pois, 
apesar do pintor ter utilizado um ponto de convergência para as ortogonais do pavi-
mento, no caso das seis tábuas referidas, o espaço entre as linhas transversais – que 
em termos científicos teriam de ser equidistantes e que na realidade não são – não 
foi determinado com o auxílio de qualquer ponto de distância, ou terceiro ponto, 
“tier point” na terminologia de Jean Pélérin Viator, cuja utilização é mais tardia, 
nem sequer com o recurso de uma linha diagonal cruzada.” (TRINDADE, 2008, p. 
597-598).

“Contudo, apesar das ingenuidades ou dos arcaísmos perspécticos, não retira-
mos  obviamente o mérito ao autor das excelentes pinturas em questão.” (TRINDA-
DE, 2008, p. 604).

45 Cf. VANDEVIVERE, Ignace e CARVALHO, José Alberto Seabra, “Desenho Preparatório e Rea-
lização Pictural”, Nuno Gonçalves. Novos documentos, Lisboa, IPM, 1994, p.88.
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“O que estas tábuas nos dizem, ao 
que creio, é que o sistema de proporções 
ditas “vitruvianas” não estava – nem nun-
ca esteve – confinado ao sistema clássico. 
Sem classicismo, é provável que o esquema 
proporcional ou o estabelecimento de um 
cânone fosse entendido como uma “escala”, 
uma notação quase musical e quase certa-
mente resultante da simples intuição. Estou 
convencido, porém, de que o uso destes 
cânones era mais comum do que se julga 
no período a que convencionamos intitular 
“gótico”. Naturalmente, poder-se-á dizer 
que esta observação é forçada pela repre-
sentação de um quase-nu, com considerável 
rigor anatómico nas duas figuras do martírio 
de S. Vicente, e em especial pela tábua S. 
Vicente na cruz em aspa (PEREIRA, 2011, 
vol. I, p. 141).

É interessante que Paulo Pereira use, como referência iconográfica das 
figuras de S. Vicente, esta imagem (figura 86) de cerca de 1416, definida por 
uma vesica (traçado √3), mesmo que não geometricamente perfeita, já que, 
como veremos, este é o traçado que aqui se propõe como determinante para 
todo o políptico. A forma como este é aplicado será próxima da que já apre-
sesntámos nos casos italianos de Álvaro Pires de Évora.

Fig. 87 (Figura AA - Desenho inédito de Almada Negreiros que mostra um traçado mais simplificado, 
próximo da proposta que aqui será apresentada a partir do traçado √3. Muito agradeçemos à generosidade 
das netas do autor, Rita e Catarina Almada por nos permitirem o acesso a esta preciosa parte da História da 
Arte nacional.) 

Fig. 86 (Jean de Limbourg: Homem Zodia-
cal, Les Très Riches Heures du Duc de Berry 
- figura disponível (11.01.2015) em: http://
autourdelombreduconnetable.com/) 
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Numa primeira análise à sobejamente trabalhada composição do políp-
tico de S. Vicente, de Nuno Gonçalves, tornou-se evidente o uso do traçado 
vesica piscis (√3) tanto na estrutura interna como externa dos painéis dos 
quatro santos.

Em relação à estrutura interna de cada um dos painéis dos santos, a 
inclusão das figuras numa construção triangular parece evidente; esta foi de-
terminada a partir da estrutura externa apresentada na figura 88. A mesma 
estrutura externa permite definir uma série de outros traços fulcrais para es-
tas pinturas. A saber: as três linhas horizontais que definem o limite posterior 
e anterior (em profundidade), tal como o limite inferior (de contacto com o 
chão) do assento que é transversal às quatro obras. As três linhas horizontais 
são perfeitamente visíveis na imagem e de fácil determinação geométrica 
através do traçado de √3. Além disso, a sucessão de círculos dispostos ho-
rizontalmente define os eixos de cada uma das construções triangulares que 
determinam o posicionamento das figuras, estabelecendo uma relação direc-
ta e clara entre a estrutura interna de cada uma e a sua colocação no âmbito 
da composição global.

Fig. 88 
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Uma das constatações que mais inte-
resse nos parece suscitar a partir desta aná-
lise tem a ver com o aparente desvio do 
Santo Franciscano, visível na figura 89. Os 
quatro triângulos que se inserem as figuras 
definem-se por pontos encontrados a par-
tir da estrutura já referida e apresentam-se 
simétricos em relação ao eixo vertical que 
serve a construção da vesica central. São 
iguais dois a dois, respectivamente para as 

duas figuras centrais e para as duas laterais. No entanto, como se verifica 
na figura aqui apresentada, para que o Santo Franciscano corresponda à hi-
pótese que propomos, tem de sofrer um desvio que faz com que a própria 
pintura se sobreponha à obra contígua. Isto seria naturalmente impossível na 
colocação final do políptico. No entanto, nada impede de considerar como 
provável a hipótese de, num primeiro esboço em que as figuras fossem deli-
neadas em função da estrutura global da composição, este Santo tivesse sido 
colocado em concordância com os outros, inserido na construção triangular 
que obedece aos mesmo parâmetros que as outras. Só mais tarde, em função 
do Crucifixo que este detém (e do inevitável protagonismo que este teria de 
ter na composição), este Santo, de desenho já construído, tenha sido efecti-
vamente desviado da sua posição inicial. Esta correcção implicaria que os 
primeiros estudos para a realização deste políptico tivessem sido processos 
com uma duração temporal considerável, o que faz todo o sentido dada a 
importância da encomenda e a complexi-
dade do mesmo. 

O que vai definir o desenvolvimen-
to deste traçado é a colocação sucessi-
vas de circunferências de igual raio num 
eixo vertical. Cada uma delas é tangente 
ao ponto superior da vesica formada pela 
sucessão horizontal de circunferências 
(ponto A da figura 90).

Fig. 89 

Fig. 90 
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A importância deste traçado é visível na figura 91. Se considerarmos, 
também visível nessa imagem, a sucessão horizontal de circunferências (que 
utilizam o traçado √3), vemos que a partir da relação entre os seus diâmetros 
podem ser desenhadas circunferências maiores que estabelecem também en-
tre si o mesmo traçado √3 (a azul). Estas, de raio igual ao dobro do diâmetro 
das menores, serão a chave para a estrutura que propomos para a reconstitui-
ção do retábulo completo.

A sucessão de circunferências menores dispostas verticalmente (como 
descrita na figura 90) vai definir o desenvolvimento dos três patamares de 
pinturas deste conjunto retabular. A composição de cada obra parece estar 
condicionada pelo traçado √3 que as circunferências maiores (a vermelho na 
figura 92) definem. Os centros da terceira e da sexta circunferência menor 
(pontos A e B)46 determinam as horizontais onde assentam o segundo e ter-
ceiro patamar de pinturas; estes coincidem ainda com os limites superiores 
das vesicas formadas pelas circunferências maiores (C, D, E e F). Como 
demonstrado na figura 88 o patamar inferior de pinturas está também defini-
do por esta estrutura: as quatro pinturas alinham-se pelo seu limite superior 
numa horizontal tirada a partir do ponto G (ver figura 93).

46 Sendo que há oito destas circunferências, podemos contar terceira e sexta a partir de cima ou de 
baixo.

Fig. 91 
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Seria natural considerar que as já referidas sequências de circunferên-
cias menores sejam resultado da disposição das circunferências maiores, 
também dispostas segundo a vesica (a vermelho na figura 92) e não o con-
trário. Isto consubstancia a ideia de um traçado regulador, de grande escala, 
repetível e aplicável em menor escala.

O traçado apresentado é bastante sintético e a sua leitura é de fácil aces-
so. Por isso mesmo vale a pena referir, além dos já focados, alguns dos ele-
mentos geométricos que reforçam a coerência da proposta de reconstituição 
retabular em causa:

Fig. 92 
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No patamar inferior de pinturas, a relação que figura entre as propor-
ções da bancada e o limite superior das pinturas, bem como a importância 
das linhas a vermelho para a colocação das figuras (remetemos novamente 
para as figuras 88 e 89). A medida entre a linha horizontal do limite inferior 
destas peças e o limite inferior do traçado, correspondente ao espaço do altar, 
sacrário e seus degraus, equivale a aproximadamente 1,90 m.

No patamar intermédio, pode considerar-se que, não tendo havido cor-
tes nos limites superiores das pinturas, o traçado geométrico contempla a 
diferença de alturas das tábuas mais à esquerda e mais à direita. De resto todo 

Fig. 93 
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o conjunto de seis tábuas está dentro de um rectângulo definido pelo traçado, 
bem como o limite interior das tábuas dos extremos laterais. Novamente, as 
linhas a vermelho definem o posicionamento de algumas das figuras (como 
é evidente nas tábuas Pescadores ou Cavaleiros). Remetemos também para 
a figura 94, onde é notório que a estrutura global (neste caso pela sucessão 
vertical de circunferências) dita si-
multaneamente a composição indivi-
dual das pinturas e a sua relação com 
o todo.

Sobre as duas pinturas do pata-
mar superior (figuras 95 e 96) é im-
portante referir que as imagens em 
formato digital destas duas pinturas 
não são da melhor qualidade, estan-
do inclusivamente cortadas (como é 
o caso do limite inferior de S. Vicente 
na cruz em aspa. Não foi possível encontrar melhores reproduções, mas cre-
mos que isso não afecta as propostas aqui apresentadas. Mesmo nestas pintu-
ras invulgarmente despojadas, é reconhecível a importância da estrutura geo-
métrica para composição. Note-se como as dimensões de ambas as pinturas47 
são determinadas pelo traçado 
geométrico global do retábulo 
e como isso acontece também 
com o ressalto na parede, único 
elemento decorativo das pintu-
ras.

Ainda a partir da figura 
93, parece-nos importante re-
ferir alguns elementos de coe-
rência formal no todo da com-
posição. Por exemplo a linha 

47 Supondo, como parece razoável, que S. Vicente na cruz em aspa, claramente cortado ao meio, teria 
medidas idênticas a S. Vicente atado à coluna.

Fig. 94 

Fig. 95 Fig. 96 
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vertical que faz coincidir o limite interior dos pai-
néis Frades e Relíquia com o limite exterior do S. 
Teotónio e Santo Franciscano. É de referir ainda 
que esta composição considera espaço para o que 
poderia ser a própria armação retabular, com uma 
área de aproximadamente 8,6 x 5,6 metros.

Outro elemento que nos parece pertinente é 
a possibilidade de determinar as dimensões do tú-
mulo, seguindo a proposta para a sua colocação de 
Fernando António Baptista Pereira (figura 97), que 
teria sensivelmente 115 x 265 cm (rectângulo cin-
zento na figura 93).

Muito importante é também o facto de a se-
quência horizontal de circunferências menores de-
terminar os extremos laterais da composição glo-
bal (pontos H e I da figura 92). Estes vão de encontro à medida proposta 
por Almada Negreiros e confirmada por António Trindade, para a largura do 
conjunto de pinturas do segundo patamar. A distância entre painéis determi-
nada a partir da perspectiva nos ladrilhos encaixa na perfeição na estrutura 
aqui proposta, como se demonstra na figura 98.

Fig. 97 (Figura  de                           
B. PEREIRA, 2001) 

Fig. 98 (Figura adaptada de estudo perspético de TRINDADE, 2008, baseado no já referido trabalho de 
investigação de Almada Negreiros)
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Finalmente, a figura 99 revela mais alguns elementos que nos parecem 
pertinentes como unificadores da obra. Note-se desde logo a circunferência 
a amarelo que, sendo tangente aos limites superior e inferior das duas peças 
centrais, enquadra as duas figuras de S. Vicente, reforçando claramente a for-
te simetria entre ambos. As duas linhas horizontais também marcadas a ama-
relo sobre estes seis painéis são definidas pela sequência de circunferências 
menores que atravessam verticalmente o conjunto. Estas parecem apoiar os 
dois primeiros patamares de figuras (sem contar com o pescador ajoelhado) 
delimitando o posicionamento dos seus rostos. Note-se ainda como destes 
painéis saem duas verticais, também a amarelo: da caixa (semelhante a um 
caixão) do habitualmente de nominado Painel da relíquia e do limite lateral 
esquerdo do habitualmente denominado Painel do Arcebispo, em linha com 
a coluna a que está atado S. Vicente e com a cruz que segura o Santo Fran-
ciscano, respectivamente.

A linha horizontal do limite superior dos quatro painéis centrais (dos 
seis de S. Vicente), ao intersectar o que definimos como limites laterais da 
armação retabular, define os vértices laterais de um grande losango (a azul) 
que unifica toda a composição. O seu vértice inferior foi definido pelo ponto 
médio do limite da armação retabular e o superior é determinado por sime-
tria.

As suas quatro linhas coincidem com alguns elementos de diferentes 
obras, unificando-as de forma muito interessante. A forte diagonal do bácu-
lo de S. Teutónio parece acompanhar a inferior esquerda do losango, tendo 
seguimento no frade ajoelhado. A linha inferior direita sustenta a presença 
(desviada, como já referimos) do Santo Franciscano, com seguimento na 
presença da Relíquia e do Livro aberto no mesmo painel. A linha superior es-
querda acompanha a Cruz em aspa de S. Vicente e as duas superiores podem 
dar indicações sobre as dimensões gerais do conjunto retabular, consideran-
do a presença de baldaquinos e ornamentos a encimar o retábulo.

A disposição segundo este traçado contempla ainda espaço para a está-
tua e coroamento do retábulo, que encimariam o mesmo perfazendo os três 
níveis em altura, do retábulo total: vida, martírios e milagres.
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Fig. 99 
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ECCE HOMO

Cópias do século XVI de um original perdido do século XV, pre-
sumivelmente de Nuno Gonçalves

Há três pinturas de composição idêntica com o título Ecce Homo, no 
MNAA, em Beja e em Setúbal, respectivamente com 89 x 65 cm, 82,5 x 
54,5 cm e 86 x 63 cm (medidas que enfatizam a sua semelhança)48. Embo-
ra anteriormente atribuídas à oficina de Nuno Gonçalves, essa ideia está já 
completamente afastada, especialmente depois de exames dendrocronológi-
cos realizados em 200149. “A obra do MNAA passará a ter de ser considerada 
uma cópia realizada no coração da época e do gosto «maneiristas», assim se 
explicando o seu colorido sombrio, algo «moralesco», bem como a ausência 
do craquelé característico das pinturas mais recuadas, de finais de quatrocen-
tos ou dos inícios de quinhentos.” (B. PEREIRA, 2001, p.174-175).

“O eixo vertical (real) da tábua, dividindo o 
rectângulo, ao alto, em duas partes iguais, não passa 
pelo centro da auréola, passando todavia pelo nó da 
corda ao peito de Cristo; o centro exacto da tábua 
situa-se no nó da corda, ao peito de Cristo; a linha 
que passa pelo centro da auréola e que divide a fi-
gura em duas metades pela vertical passa, também, 
pelo laço que ata as mãos de Cristo (…) Partindo 
de tais constatações perguntámo-nos se não faltará 
à tábua uma estreita fatia à direita de Cristo, (…)

“se considerarmos círculos de superfície 
igual ao que constitui a auréola de Cristo, dispon-
do-se tangencialmente e com os respectivos cen-
tros localizados no eixo vertical da tábua, veremos 
como, além do nimbo, estes ocorrem uma vez e 
meia. Constatação mais interessante será esta, em 
que se consideraram dois círculos equivalentes à 
auréola que se interceptam mutuamente. Ao todo, 
com a auréola incluída, teremos três círculos ver-
ticalmente disposto, secantes pela metade do raio 
(…)” (PEREIRA, 2004, p. 126).

48 Optámos por apresentar a análise composicional da peça do MNAA, simplesmente porque Paulo 
Pereira já havia ensaiado uma proposta geométrica sobre a mesma. Sendo as três tão idênticas não se jus-
tificava aqui apresentar a repetição de análises semelhantes. As figuras do Anexo V põem em evidência as 
referidas similitudes colocando lado a lado as três obras em causa.
49 Exames levados a cabo por Peter Klein e Lília Esteves para o Departamento de Estudos de Mate-
riais do IPCR revelam que a obra do MNAA terá sido realizada por volta de 1572 / 1573.

Fig. 100 (Figura que   acompanha o 
texto citado de PEREIRA, 2004)
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Considerando a ideia avançada pelo Professor Fernando António Bap-
tista Pereira e o facto de as três obras em causa seguirem a mesma estru-
tura composicional, parece-nos plausível considerar que a pintura original 
seguisse um traçado semelhante aos que apresentámos para o políptico de 
S. Vicente. Partindo da proposta de Paulo Pereira e considerando a ligeira 
descentralização da figura de Cristo que refere, considerámos um rectângulo 
composicional ligeiramente maior que o da tábua50, de sensivelmente 91 x 
66,5 cm.

A figura 101 apresenta um rectângulo que não só contempla a imagem 
de Cristo centrada na composição, como revela a construção do manto. Dois 
círculos centrados no ponto médio dos limites laterais do rectângulo e raio 
até ao ponto médio dos limites superior e inferior criam uma vesica inexacta 
(que não um traçado √3, ou cujos centros não estão sobre as circunferências) 
e determinam os limites laterais da figura de Cristo (a vermelho).

A intersecção das diagonais, o centro da composição, determina o nó 
da corda ao pescoço da figura de Cristo. O cruzamento das diagonais do rec-
tângulo com os referidos círculos (pontos A e B na figura 102) permite traçar 
uma linha horizontal (a vermelho) que, no cruzamento com a vertical central 

50 As medidas 89 x 65 cm não correspondem exactamente às da imagem de infravermelhos captada 
por Luís Piorro, (como referimos na introdução a este capítulo, isto dever-se-á, cremos, somente a edições 
posteriores da imagem. Este facto é, nesta situação, irrelevante, pelo que já referimos)

Fig. 101 
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da composição, determina o centro da auréola. O raio fica definido precisa-
mente pelos pontos A e B. A sequência de três circunferências verticais pa-
rece fazer sentido, embora a proponhamos aqui de forma diferente de Paulo 
Pereira: com a circunferência superior determinada, a do centro está centrada 
na composição e a inferior repete a distância entre as outras duas. Parece-nos 
fazer sentido esta proposta, não só pela simetria como pelo movimento dos 
panejamentos que o traçado implica.

Chamamos ainda a atenção para a circunferência que, centrada no rec-
tângulo da composição, tem por raio os limites laterais do mesmo. Esta de-
termina o limite superior da figura de Cristo, bem como o movimento dos 
braços cruzados.

Fig. 102 
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RETRATO DA INFANTA JOANA

1472-75
60 x 40 cm
Museu de Aveiro
Obra associada à oficina de Nuno Gonçalves
Reflectografia de infravermelhos; © Centro HERCULES, Univer-
sidade de Évora (Luís Piorro)

As semelhanças entre a obra Ecce Homo e esta ultrapassam a forma 
icónica e austera como a figura é representada, também composicionalmente 
a comparação é inevitável. A utilização do círculo como traçado regulador é 
praticamente idêntica.

Na figura 103 vemos que, passando pelo ponto médio dos limites late-
rais do rectângulo composicional o centro de dois círculos cujo raio fica de-
finido pelo ponto médio dos limites superior e inferior do mesmo rectângulo 
(procedimento igual ao apresentado na obra Ecce Homo), obtemos novamen-
te uma vesica inexacta, que determina a colocação da figura na composição.

Fig. 103 
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Interessante é constatar que a largura desta vesica define o diâmetro de 
um círculo centrado na composição (a vermelho na figura 104) e que este 
estabelece a relação de simetria entre o limite da face da figura e do nó do fio 
que tem ao pescoço. Mais, os limites, superior e inferior, dessa circunferên-
cia determinam o raio de dois círculos (novamente centrados no ponto médio 
dos limites laterais do rectângulo composicional), que reforçam esses limites 
e tornam claras as linhas que definem o medidas da figura e da roupa.

Esta utilização de uma 
vesica inexacta, patente tanto 
nesta peça como na obra Ecce 
Homo, pode traduzir uma 
vontade do autor de assimilar 
um traçado que era já usado 
no estrangeiro (veja-se o caso 
de Álvaro Pires de Évora) 
com propriedade e correcção. 
Ou, mais provavelmente ain-
da, tendo em conta a datação 
atribuída a esta obra, faz sen-
tido considerar que um discí-
pulo do autor do políptico de 
S. Vicente possa ter tentado 
aplicar o traçado ali patente, 
√3 (a vesica exacta) mas sem 
total domínio do mesmo. 

É interessante ainda verificar que este traçado não volta a ser utilizado 
no século XV a não ser (de acordo com as datações mais comuns) na última 
década, no retábulo de Santa Clara a Velha, no retábulo da capela-mor da sé 
de Évora e no retábulo da Madre de Deus, embora desenvolvido de forma 
bastante diferente como veremos.

Fig. 104 
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A obra de Nuno Gonçalves é, inevitavelmente, marcada por uma das 
obras-primas da pintura portuguesa da época (e não só), o Políptico de S. 
Vicente. Ainda assim, não deixa de mostrar relevante abordar, tanto os Ecce 
Homo (que se presume serem cópias de uma peça do autor) como o Retrato 
da Infanta Joana. Nestes dois últimos casos o que se verificou foi uma espé-
cie de tentativa de aplicar os fundamentos da vesica piscis (traçado √3), mas 
de forma adulterada, ou inexacta. No caso do políptico, alvo, já de extensa 
fortuna crítica (inclusivamente do ponto de vista da composição geométri-
ca), tornou-se clara a aplicação do traçado √3, tanto nas composições indi-
viduais (notória nas pinturas dos quatro santos51 e nos seis painéis da Vene-
ração dedicados a S. Vicente) como no conjunto. Considerando as variadas 
propostas de reconstituição retabular foi possível não só reiterar a disposição 
e espaçamento entre os seis painéis centrais em função da perspectiva dos la-
drilhos comum aos mesmos, como propor uma distribuição dos doze painéis 
segundo os princípios do referido traçado, propondo dimensões para o pró-
prio retábulo. Talvez a ideia mais importante a reter destas análises seja a do 
reforço de coerência formal entre todas estas peças. A composição geomé-
trica que subjaz simultaneamente às composições individuais e ao conjunto 
reitera a cada vez mais consensual proposta de um retábulo cuidadosamente 
projectado por uma só oficina. 

51 Vale a pena voltar a referir o interessante desvio do Santo Franciscano como exemplo de adapta-
ção do traçado à iconografia.
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OFICINA DE COIMBRA

Vicente Gil e Manuel Vicente

Com sede em Coimbra, estendendo-se a Aveiro e ao Sardoal, entre ou-
tras localidades, há um núcleo oficinal importante, de características pictó-
ricas arcaizantes52. Crê-se que muitas das obras remanescentes deste grupo, 
até data recente denominado por Mestres do Sardoal53, pertenceriam a retá-
bulos. Desde Vergílio Correia (1888 - 1944)54 e posteriormente Pedro Dias, 
atribui-se este conjunto de sensivelmente quatro dezenas de obras a uma 
oficina que teria por responsáveis maiores Vicente Gil e Manuel Vicente, 
pai e filho respectivamente (B. PEREIRA, 2001, p. 188). Adiante trataremos 
também produções igualmente arcaizantes do fim do século XV e início do 
século XVI, localizadas na região Oeste (Torres Vedras), que apresentam 
algumas afinidades de aplicação de traçados com a Oficina de Coimbra.

“Tradicionalmente identificada como o único reduto que do século XV transi-
ta para o século XVI, a produção oficinal de Coimbra (...) tem permitido, em parte, 
resolver o difícil problema da transição de estilos e modelos de um século ao outro. 
Porém, se a homogeneidade dos modos expressivos (...) permite a individualização 
das cerca de quatro dezenas de obras da restante pintura portuguesa coetânea, não é 
menos verdade que o seu acentuado carácter retardatário as confina a um espaço algo 
errático e, assim, de atenuada legibilidade face ao problema da continuidade estética 
entre a produção quatrocentista e quinhentista. (...)

“A qualidade manifestamente diversa destas pinturas, identificável não apenas 
entre os vários núcleos, mas em painéis da mesma série, é (...) disfarçada por uma 
marca oficinal ou por um conjunto de características que as aproxima. (...) Esse 
formulário oficinal identifica-se na atitude hierática das figuras (...) sem articulações 
de escala e perspectiva (...), revelando (...) processos técnicos tradicionalistas. (...)” 
(RODRIGUES, 1995, p. 237-240).

52 Para mais sobre esta oficina ver: DIAS, Pedro: Vicente Gil e Manuel Vicente. Pintores da Coimbra 
Manuelina, Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra, 2003; MARKL, Dagoberto L.: A escola do Mestre 
do Sardoal e os seus artistas na transição do século XV para o XVI,. Panorama. IV série: 40 (1971) e PE-
REIRA, Paulo (dir.): História da Arte Portuguesa, vol. I e II, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995. Ver ainda a 
tese doutoral de Vanessa Antunes (2014): Técnicas e Materiais de Preparação na Pintura Portuguesa dos 
Séculos XV e XVI, que detectou no desenho subjacente do políptico de Santa Clara vestígios de linhas.
53 Agrupamento constituído por João Couto, pela identificação do políptico do Sardoal, em 1931.
54 Segundo o trabalho “Sardoal: Uma visão de futuro. - Perspectivas de reordenação e divulgação do 
seu património artístico” apresentado pelas Dras. Teresa Cunha Matos e Maria Teresa Desterro nas Jorna-
das do Património, realizadas em Constância, em Outubro de 1998, foi Vergílio Correia quem identificou 
os pintores Vicente Gil e Manuel Vicente, descobrindo os laços familiares que os uniam. Informação dispo-
nível em http://www.sardoalmemoria.net/home/patrimonio-cultural/mestre-do-sardoal-ii.
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S. DOMINGOS

C. 1505
96 x 63 cm
Museu de Aveiro
Oficina de Coimbra
Imagem AA

A propósito do estudo perspéctico 
presente na figura 105, o seu autor chama 
a atenção para os notórios arcaísmos pic-
turais da obra em causa:

“Nesta obra, as ortogonais ao plano do 
quadro perspéctico convergem ingenuamen-
te para quatro pontos distintos, desalinhados 
entre si, o que pressupõe vários horizontes, e 
as ortogonais do pavimento convergem não 
para um ponto específico mas antes para uma 
área de fuga. A pintura parece ser uma ma-
nifestação regional das marcas da perspectiva 
medieval primeiramente ensaiada nas oficinas 
de Lisboa, na Escola de Nuno Gonçalves, e 
que espelha um contraste com os métodos 
científicos de há muito conhecidos em Itália.” 
(TRINDADE, 2008, p. 610).

“[S. Domingos é] apresentado em acen-
tuada fuga perspéctica, com o pavimento la-
drilhado oblíquo, mas com a particularidade 
de a arquitectura ser do tipo arquitravado, 
assente em pilastras quadrangulares muito 
delgadas que são declinadas de modo a obter 
um efeito cénico desconhecido, oferecendo 
uma continuidade espacial que procura mo-
numentalizar o espaço. Trata-se da primeira 
representação de um sistema arquitectónico 
clássico na pintura portuguesa. Por hipótese, 
deverá ter sido sugerida por motivos de pro-
gramação iconográfica, um relacionado com 
a igreja dos tempos do Apostolado Santiago), 
outro com a igreja evangelizadora e pietista 
dos irmãos pregadores (S. Domingos)” (PE-
REIRA, 2011, p. 156).

Fig. 105 (Figura que acompanha o texto 
citado de TRINDADE, 2008) 

Fig. 106 (Figura que acompanha o texto 
citado de PEREIRA, 2011) 
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Os arcaísmos perspécticos notados são acompanhados por uma com-
posição geométrica plana também frágil. A figura 107 apresenta uma malha 
regular sobre a pintura. Embora pareça que algumas destas linhas corres-
pondem ao posicionamento de elementos da pintura, a falta de coerência 
global leva-nos a desconsiderar este traçado como regulador da composição. 
A pintura tem por módulo aproximado m=1,5 (um rectângulo diapasão), o 
que poderia indicar uma estrutura simples baseada nesse facto, mas nem isso 
parece verificar-se.

Se há semelhanças entre esta obra e o Santiago abençoando freira55, a 
sua composição vincadamente ortogonal, estática (por oposição às diagonais 
fortes patentes na segunda obra), poderia tornar mais evidente uma estrutu-
ra como esta malha regular, o que também não é o caso. Pode aceitar-se a 
ortogonalidade como princípio equilibrador da composição, mas só implici-
tamente.

55 “Em nenhuma delas poderemos afastar, porém, a dívida para com a gravura corrente de então, em 
que eram comuns representações de interiores de templos com as respectivas abóbadas fortemente perspec-
tivadas, embora sem rigor geométrico. Os pontos de fuga em ambas as pinturas são múltiplos e decorrem 
do protagonismo que o pintor – baseado, ou não, num modelo, ou copiando-o – pretende dar a cada um 
dos santos, indicando os olhos, as mãos, a cabeça, ao fazer convergir para estes elementos anatómicos a 
projecção das linhas de fuga.” (PEREIRA, 2011, p. 156).

Fig. 107 
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SANTIAGO ABENÇOANDO FREIRA

1475-1505
97 x 63 cm
Museu de Aveiro
Oficina de Coimbra
Imagens AA

“Santiago, de dimensões maiores 
do que a monja ajoelhada, apresenta-se 
sobre um pavimento ladrilhado, que é 
dado em perspectiva mergulhante na nave 
de uma igreja gótica, caracterizada pela 
figuração das abóbadas nervuradas assen-
tando em capitéis facetados sobre fustes 
de mármore vermelho, estes por sua vez 
assentes em bases facetadas tipicamente 
tardogóticas (é apenas visível uma delas). 
O efeito de profundidade assim obtido 
aproxima-se das convenções representati-
vas da pintura flamenga do tempo (embo-
ra expressivamente pobre), mas sobretudo 
de fontes iconográficas que, tal como as 
anteriores, corriam impressas a partir de 
xilogravuras soltas ou em incunábulos.” 
(PEREIRA, 2011, p. 155).

Os arcaísmos picturais e de aplicação 
perspéctica neste Santiago abençoando freira 
são paralelos à construção geométrica plana. É 
notória uma tentativa de aplicar processos de 
desenho que não estão assimilados, de propor-
ções, volumes ou perspectiva. No que diz res-
peito à malha regular apresentada na figura 109, 
a sua simplicidade é coerente com a pintura. 
Se, pelo mesmo processo, a malha regular for 
ainda subdividida, é interessante verificar que 
não só as linhas ortogonais estão associadas a 
esta malha, como a própria serve para definir 
as diagonais (a azul na figura 110) que estão na 

Fig. 108 (Figura que acompanha o texto citado 
de PEREIRA, 2011) 

Fig. 109 
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origem do desenho do cajado ou mesmo da colocação da freira-monja na 
composição. Note-se que a malha em causa implica um acrescento espacial, 
nos limites esquerdo, superior e inferior da pintura, o que vai de encontro à 
própria representação sendo que parece estranho que o desenho das figuras 
fosse tangente aos limites da tábua ou mesmo ficasse cortado (como é o caso 
da monja).

Fig. 110 
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Poder-se-ia tentar estabelecer, composicionalmente, uma comparação 
entre as duas últimas obra analisadas e este S. Bento, proveniente da sé do 
Funchal já que há alguns pontos formalmente comuns entre as três obras56. 
No entanto, as dimensões significativamente maiores, a diferença de posi-
cionamento do Santo em relação à arquitectura que o rodeia, e uma evidente 
melhor qualidade no que diz respeito a pormenores picturais afastam esta 
obra das outras duas. Ainda assim, apresentamos aqui uma proposta de aná-
lise composicional segundo uma malha semelhante às aplicadas nas duas pe-
ças anteriores, mesmo que esta não se tenha prestado a conclusões evidentes.

56 A este propósito ver: B. PEREIRA: “S. Bento (?)” em SOUSA, Francisco Clode; PINTO, Graça 
Mendes (coord.): Obras de Referência dos Museus da Madeira – 500 Anos de História de um Arquipélago, 
Instituto dos Museus e da Conservação, Ministério da Cultura, 2010.

Fig. 111 
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POLÍPTICO DE SANTA CLARA

1486?
Tábua central: 232 x 98 cm; tábuas laterais: 228 x 99 cm
MNMC
Oficina de Coimbra
Imagens AA

“É certo que as pinturas ostentam ainda as molduras originais, ao gosto fla-
mejante bem próprio do último quartel de Quatrocentos, mas ninguém reparou que 
o coroamento em talha dos «painéis laterais» é diferente do do «painel central». 
Ora, de acordo com a tradição retabular castelhano-aragonesa em que este modelo 
retabular claramente se inspira, existe uma regularidade nos motivos decorativos das 
«chambranas» , ou seja, do coroamento das molduras, fiada a fiada, o que não acon-
tece nos painéis remanescentes. Mas o argumento decisivo parece-nos ser o icono-
gráfico. Com efeito, sobre uma predela unificada, de cariz eucarístico, com Cristo e 
o Apostolado, vêem-se dois episódios do Ciclo da Paixão, ladeando a representação 
de um milagre de Santa Clara: Cristo no Horto, Pietá e Santa Clara afugentando os 
infiéis de Assis. Ou seja, coexistem mal duas «estórias», ainda para mais incom-
pletas, o que nos leva a considerar a hipótese de um políptico em três andares.” (B. 
PEREIRA, 2001, pp. 189-190).

Embora as dimensões das três pinturas 
em causa não sejam idênticas, o mesmo tra-
çado ordenador parece estar na origem da 
sua composição. Não é identificável a apli-
cação do mesmo traçado ao conjunto das três 
peças, mas sim a cada obra individualmente.

A figura 112 (tábua central) revela 
como, considerando a largura da compo-
sição como raio das duas circunferências 
maiores que definem o traçado √3, o limite 
inferior da composição é determinado pelas 
mesmas. A pertinência destas circunferên-
cias verifica-se também no seu limite supe-
rior, bem como na sua intersecção superior, 
pontos importantes da estrutura retabular. 
As próprias circunferências referidas são li- Fig. 112 
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nhas de força da pintura, como se vê no conjunto arquitectónico do fundo ou 
na figura ajoelhada no canto inferior direito da composição. Este traçado é 
ainda pertinente na sua relação com as diagonais da do rectângulo composi-
cional que define, bem como para a colocação de alguns elementos da pin-
tura (considere-se, a azul, a diagonal do báculo de Santa Clara). É de notar, 
finalmente, que a circunferência que está centrada na composição, tendo por 
diâmetro o raio das duas maiores, define também linhas de força do desenho 
de forma clara. 

As figuras 113 e 114 referem-se às tábuas laterais, cuja diferença de 
medidas corresponde a uma maior estrutura retabular que as encima, sen-
do a pintura menor em altura. No entanto, se considerarmos exactamente a 
mesma estrutura geométrica vemos que essa diferença, tanto pictórica como 
retabular, segue os mesmos princípios que a tábua central. Os pontos de re-
levância que o traçado implica são os mesmos, a diferença está em como são 
utilizados pela estrutura retabular. As linhas de força que as três circunferên-
cias implicam (as duas maiores e a menor, centrada), continuam também a 

Fig. 113 Fig. 114 
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ser fundamentais, senão veja-se a colocação do corpo de Cristo na Lamen-
tação ou a colocação das figuras que estão no patamar inferior de ambas as 
composições.

Sobre o espaço para 
onde se supõe que tenham 
sido projectadas estas pe-
ças, “(…) o convento de 
Santa Clara de Coimbra, 
mais conhecido por mostei-
ro de Santa Clara a Velha de 
Coimbra (1317-1330), onde 
intervieram, documentada-
mente, os mestres Domingo 
Domingues (1317-1325) e 
Estêvão Domingues (1325-
1330 e pós-1330)” (PEREI-
RA, 2011, p. 1239) parece 
não ter sofrido alterações, 
ao longo do tempo, no que 

respeita às proporções, tanto de planta como de alçado. Mesmo tendo o edifí-
cio sido alvo de variadas intervenções, parece viável que o traçado proposto 
por Paulo Pereira como fundamento do desenho arquitectónico da planta da 
igreja seja o original: um duplo rectângulo √3 (PEREIRA, 2011, p. 1244). 
Resta tentar perceber até que ponto este terá tido influência na composição 
do políptico associado a este espaço. Analisando os alçados disponíveis no 
SIPA (DES.00008353), e comparando-os com a proposta deste autor pode-
mos afirmar com razoável segurança que o mesmo rectângulo preside às 
proporções da parede de fundo da igreja (figura 115).

Referimo-nos às proporções da parede de fundo, desde a linha provável 
do primitivo pavimento (patente no referido documento) ao topo do arco 
de volta perfeita: sensivelmente 5 por 16,5 metros, de módulo aproximado 
m=3,3 (sendo que o rectângulo duplo √3 é de aproximadamente m=3,4).

Fig. 115 (Figura DES.00008353, disponível no SIPA)
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Note-se que a planta corresponde exactamente à mesma proporção: a fi-
gura 116 (a partir do documento DES.00008364, disponibilizado pelo SIPA) 
mostra, a vermelho, o módulo referido, aplicado à mesma.

Ainda que seja notório que a nave central não tenha as suas paredes 
laterais totalmente paralelas, parece clara a pertinência deste módulo na sua 
concepção, especialmente quando o reencontramos no alçado, como foi já 
referido.

É de referir que estas medidas são susceptíveis de variações, as pro-
postas que aqui apresentamos partem da documentação existente, seria im-
portante poder confrontar os registos documentais com os espaços a que se 
referem, no sentido de confirmar as nossas leituras, baseadas nas escalas de 
cada documento individual.

Acreditando que estas obras foram de facto pensadas para o espaço em 
causa, é natural propor especulativamente que as mesmas se fizessem acom-
panhar de várias outras peças (como a figura 117 demonstra), atendendo às 
suas proporções. Aplicamos aqui a proposta de reconstituição de Fernando 
António Baptista Pereira, à escala, no espaço. A harmonia do conjunto é 
evidente. 

Fig. 116 (Figura adaptada de DES.00008364 - SIPA)
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Fig. 117 (Figura adaptada de DES.00008353, disponível no SIPA e de B. PEREIRA, 2001)
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Fig. 118 (Figura que acompanha o texto 
citado de BATORÉO, 2002)

CEIA DE CRISTO EM EMAÚS

1490-1500
200 x 84,5 cm
MNAA
Oficina de Coimbra
Imagem de Luis Piorro

“O painel (…) foi cortado em época 
desconhecida, medindo actualmente 2000 
mm de altura por 845 mm de largura. As 
intervenções de 1939 e 1961 (…) retira-
ram repintes, permitiram preencher lacu-
nas e fixar zonas cromáticas levantadas, 
além de terem incluído uma camada de 
protecção com verniz fino. A observação 
do suporte permite concluir que o painel 
foi cortado, pelo menos lateralmente.” 
(BATORÉO, 2002, p. 92).

O mesmo autor apresenta uma proposta de redimensionamento (figura 
118) em função das dimensões das tábuas e de pormenores de elementos 
compositivos57 e acrescenta:

“Um retábulo eucarístico de tão grandes dimensões (não teria, pela lógica 
da construção retabular¸ menos de três painéis) destinar-se-ia a templo de grande 
importância e teria sido encomendado por alguém cuja acção mecenática se tivesse 
destacado nesse finalizar do século XV. Uma das hipóteses possíveis é (…) o con-
vento de Santa Clara a Velha.” (BATORÉO, 2002, p. 103).

Não parecem restar dúvidas sobre o facto de esta pintura ter sofrido 
cortes ao longo dos tempos. Esta é constituída por quatro tábuas verticais. 
Tendo em conta que as duas tábuas centrais têm praticamente a mesma lar-
gura e as duas tábuas laterais medidas bastante diferentes, trabalhámos sobre 
a hipótese (muito provável) de originalmente as quatro terem medidas pra-
57 Manuel Batoréo refere-se à zona superior esquerda da pintura, onde se vê o travejamento hori-
zontal da porta e de uma janela. Isto serve de justificação à sua ideia de haver, além dos cortes nas tábuas 
que hoje têm dimensões menores, mais uma tábua de cada lado. desconsiderámos esta hipótese na nossa 
proposta já que não vemos que esse apontamento seja suficiente para aumentar a largura em tanto, especial-
mente se como afirmará adiante, o mesmo autor esta tábua se veria acompanhada, provavelmente, de outras 
duas (a largura desta ficaria com aproximadamente 150 cm; logo, se as três fossem iguais, o total seria de 
aproximadamente 4.5 metros).
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Fig. 119 (Figura adaptada da imagem de Luís 
Piorro, para o Projecto Hércules) 

Fig. 120 

ticamente idênticas. A figura 
119 ilustra a possível largura 
original segundo este raciocí-
nio. Se parece evidente justi-
ficar esta medida, a da altura 
original da pintura não pode 
basear-se nas tábuas; tentare-
mos chegar a uma proposta, 
ainda que assumindo-a como 
mais especulativa.

A figura 120 demonstra 
como um triângulo equilátero 
construído a partir da largu-
ra aqui proposta enquadra na 
perfeição o posicionamento 
da figura de Cristo, ao mes-
mo tempo que delimita hori-
zontalmente o plano da mesa. 
Aqui, a relevância deste polí-
gono é exponenciada quando 

considerado como constituinte do hexágono.
A figura 121 revela a importância do hexágono (a tracejado amarelo), 

bem como das suas diagonais em toda a composição. O limite lateral da 
mesa, bem como o panejamento da 
mesma e a sua relação com as figuras 
que ladeiam Cristo são exemplo disso. 
A tracejado azul são visíveis de forma 
evidente linhas que o traçado permite, 
fundamentais para elementos arquitec-
tónicos da composição, como o limite 
do chão, ou o travejamento do tecto.

Esta sucessão de três hexágonos 
que se sobrepõem permite-nos consi-
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Fig. 121 

derar que o rectângulo composicional pudesse ter como medidas originais as 
que a figura sugere, aproximadamente 242 x 105 cm.
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Fig. 122 (Figura de B. PEREIRA, 2001) 

RETÁBULO DO SALVADOR

Finais do século XV
igreja matriz do Sardoal
Oficina de Coimbra
Fotografias de Paulo Sousa (cm-sardoal.pt)

Busto de Cristo (63,5 x 78.5 cm); Busto de S. Pedro (64.5 x 107 
cm); Busto de S. Paulo (64.5 x 117 cm); A Virgem da Anunciação 
(147 x 90 cm); Anjo da Anunciação (147 x 90 cm); S. João Bap-
tista (147 x 90 cm); S. Mateus (147 x 90 cm)

Há uma recente correcção iconográfica por mão do Padre Francisco Va-
lente publicado na revista ZARA do Centro de Estudos de História Local de 
Abrantes (CEHLA): o que se considerava ser uma representação de S. João 
Baptista, hoje crê-se que se trata de S. Mateus. As sete pinturas que cons-
tituíam o retábulo da igreja 
matriz do Sardoal estão hoje 
nas paredes laterais da mes-
ma.

“O conjunto sem-
pre mereceu uma aten-
ção especial por parte da 
crítica, justificadamen-
te impressionada pelo 
magnífico busto de um 
Cristo Doloroso que se 
encontra a meio da pre-
dela. Contudo, ninguém 
ousou propôr uma es-
trutura de organização 
retabular que organizas-
se compositivamente os 
sete painéis remanes-
centes.” (B. PEREIRA, 
2001, p. 193).
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Fig. 123 

Luís Casimiro, analisando o par de pinturas que constitui o episódio da 
Anunciação, sugere que as mesmas pudessem ser colocadas próximas uma 
da outra. Embora seja verdade que o espaço interior não é de facto o mesmo, 
já vimos vários casos em que a mesma composição serve resultados arqui-
tectónicos diferentes. E se é verdade que “a perspectiva não é construída nas 
duas tábuas como se se tratasse de uma só composição, mas encontram-se 
afectadas por aquilo que foi definido como «perspectiva inversa»” (CASI-
MIRO, 2004, p. 1342), também é verdade que este tipo de perspectiva, era, 
na altura, somente consequência de falta de noções do funcionamento pers-
péctico correcto. Fazemos esta ressalva porque, como será verá adiante, faz 
todo o sentido considerar que as quatro pinturas maiores deste retábulo fo-
ram projectadas, composicionalmente, aos pares mesmo que isto não impli-
que que tivessem de ficar adjacentes, lado a lado.

O módulo do rectângulo das quatro pinturas maiores é de m=1,6(3) e 
o módulo de um rectângulo ф de aproximadamente m=1,618. A diferença 
marginal de duas centésimas é 
suficiente para considerar que 
este rectângulo possa ter estado 
na origem das composições em 
causa. Isto parece ainda mais 
verosímil quando o traçado uti-
lizado para construir esse rec-
tângulo se revela tão pertinen-
te para a composição. A figura 
123 mostra como a repetição 
do mesmo traçado serve as pin-
turas e, hipoteticamente, define 
o espaço entre elas. No entanto 
veremos de seguida que esta hi-
pótese é posta em causa pelas 
dimensões das peças da prede-
la.
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Fig. 124 

Em relação às peças que constituem a predela, as medidas de largura 
são tão díspares (ao contrário das de altura) que é difícil afirmar que os seus 
módulos individuais estão relacionados ou sequer são pertinentes. Parece 
mais provável que tivessem sido adaptadas ao espaço remanescente de con-
junto, talvez em função do traçado que rege as peças maiores. De qualquer 
forma é natural que as três peças tivessem originalmente medidas de largura 
mais próximas dada a coerência formal do conjunto. É de notar, na figura 
124 (que oferece uma proposta de disposição alternativa, com menos espaço 
entre peças no sentido vertical), que, ao contrário das reconstituições pro-
postas habitualmente, o conjunto de larguras das três peças mais pequenas 
é maior que o das peças maiores, mesmo com um espaçamento razoável ao 
meio. Isto obriga a repensar a reconstituição do conjunto, ou a considerar a 
hipótese de as quatro obras de maiores dimensões terem sido cortadas. Ob-
servando atentamente a composição das peças em causa, esta segunda possi-
bilidade não é improvável dada a incompletude das figuras que parecem aliás 
constrangidas dentro do rectângulo composicional actual.
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Fig. 125 

A hipótese levar-nos-ia a repensar o próprio traçado que propusemos 
no início da análise a estas obras já que, a terem sido cortadas, deveríamos 
desconsiderar o seu módulo. Isto acaba por ser coerente com as análises que 
temos vindo a efectuar ao corpus geralmente atribuído à oficina de Coimbra, 
já que neste a utilização de um traçado ф não se verifica em qualquer caso.
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A figura 125 propõe enfim uma reconstituição que considera já todos os 
elementos referidos, mas em função de uma malha geométrica de subdivisão 
harmónica regular, mais habitual no contexto desta oficina.

As dimensões da totalidade do conjunto em função desta hipótese de 
reconstituição, à escala, seriam aproximadamente de cinco por três metros e 
vinte.

As figuras 126 a 129 dão ideia mais pormenorizada de como esta malha 
é pertinente para as peças individuais, particularmente no que diz respeito 
às diagonais que dão dinamismo às figuras. Desde logo é importante reparar 
não só nas inclinações das figuras e na construção dos corpos em função das 
diagonais, como no posicionamento das mãos de todos as personagens, ou 
mesmo dos livros, em pontos relevantes do traçado. Outros elementos que 
parecem seguir a relevância do traçado sugerido são a inclinação do ceptro 
do Anjo Gabriel e da pena de escrita e da mão que segura o livro de S. Ma-
teus; o posicionamento do livro de S. João Baptista e do cordeiro na mesma 
composição; ou o ponto onde se encontra o firmal da capa da Virgem, bem 
como as linhas verticais da arquitectura de fundo da mesma composição.

É ainda de notar que as duas obras maiores habitualmente colocadas 
à direita utilizam a malha de forma diferente das colocadas à esquerda; não 
havendo uma explicação evidente para isto, parece claro que o seu desloca-
mento para a direita faz com que se enquadrem muito melhor com o traçado. 
A cinzento nestas imagens propomos uma possibilidade de rectângulo com-
posicional original, acreditando na hipótese já lançada de ter havido cortes 
nas peças. A grande proximidade das cabeças das figuras das peças supe-
riores ao limite da própria pintura (opção que, sendo de origem, seria estra-
nha) corrobora a hipótese cortes das pinturas. Também a presença de S. João 
Baptista, particularmente desviado do centro da composição em relação às 
restantes figuras, parece reforçar a ideia de cortes.

Estamos perante reformulações inevitáveis à forma de encarar este gru-
po de pinturas, seja pela possibilidade avançada de cortes, seja pela possi-
bilidade de não se tratar de um conjunto homogéneo o suficiente para ser 
considerado como retábulo de sete peças.



130

Fig. 128 Fig. 129 

Fig. 126 Fig. 127 
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PAINÉIS DO POLÍPTICO DE MONTEMOR-O-VELHO

Finais do séc. XV e início do séc. XV
Painel central (156 x 135 cm); painéis laterais (193 x 59 cm)
Hospital da S. C. da Misericórdia de Montemor-o-Velho
Oficina de Coimbra
Imagens AA

“Dado o estado em que se encontra o painel representando a Virgem da Anun-
ciação torna-se difícil proceder a uma análise espacial devidamente fundamentada. 

“Com efeito, apercebemo-nos, por exemplo da semelhança existente entre o 
tipo de ladrilhos que se mantêm idênticos nos dois painéis, mas torna-se difícil ava-
liar, com precisão se, de facto, obedecem a uma construção da perspectiva linear 
comum e traçada coerentemente de modo a organizar o espaço ou se existe uma 
simples representação intuitiva do pavimento perspectivado.

“(...) Através da justaposição dos painéis podemos comprovar a deficiente 
articulação perspéctica entre os dois espaços, mediante a simples observação das 
linhas do pavimento.” (CASIMIRO, 2004, pp. 1328-1329).

 “(…) [Esta obra] apresenta referências formais 
que recordam oficinas peninsulares, designadamente 
de mestres menos representativos da região de Caste-
la, os quais, por sua vez foram beber em fontes norte-
-europeias. (...) [Do ponto de vista da composição] se 
compararmos a pintura com a estampa de Israhel van 
Meckenem podemos reconhecer o aproveitamento das 
sugestões de posicionamento das personagens relativa-
mente ao corpo de Cristo morto. (...) [No entanto] “é 
patente a dificuldade em acompanhar todas as suges-
tões pictóricas visíveis na gravura  [figura 130].” (BA-
TORÉO, 2011, p. 146-147).

O módulo das pinturas, tanto central como laterais, não parece ser sig-
nificativo (aproximadamente m=1,15 e m=3,4 respectivamente) para qual-
quer traçado. É visível no entanto, na figura 131 a pertinência das diagonais 
do rectângulo composicional. Considerando uma malha regular sobre o mes-
mo, vemos que outras diagonais são também pertinentes (a amarelo) para a 
disposição das figuras.

O facto de isto não se repetir com a mesma clareza nem nesta, nem 
nas outras tábuas do políptico leva a crer que o traçado pode não ter sido 

Fig. 130 (Figura que acompanha o texto citado de BATORÉO, 2011).
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intencional, que pode ter sido 
esboçado mas sem consequên-
cias na composição global, ou 
que, mais provavelmente, seja 
exemplo de um traçado implí-
cito. 

É interessante verificar 
como esta malha parece presi-
dir também à composição glo-
bal do políptico. A figura 133 
revela como a diferença de al-
turas entre as tábuas laterais e 
a central é proporcional à divi-
são harmónica proposta e como 
as diagonais destes rectângulos 

aumentados se aplicam tanto à composição emparelhada dos volantes como 
da pintura central. A este propósito note-se, nas pinturas dos extremos late-
rais, o posicionamento de S. João Baptista e de S. Pedro em função destas 
diagonais e do eixo vertical. Também no Presépio e na Adoração dos Magos 
as mesmas diagonais são pertinentes para a arquitectura e colocação de figu-

ras respectivamente
Tendo em conta a natureza deste po-

líptico como peça amovível, não são de es-
tranhar os espaçamentos que surgem entre 
cada tábua em função do traçado proposto. 
Faz sentido considerar que seriam necessá-
rios para a  armação do políptico.

Os reversos das tábuas laterais, que 
fechados apresentam uma Anunciação, 
obedecem de forma idêntica à estrutura, 
tanto no que concerne à colocação das fi-
guras como de elementos arquitectónicos 
(figura 132).

Fig. 131 

Fig. 132 
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POLÍPTICO DA ASSUNÇÃO DA VIRGEM DE SANTA 
CLARA A VELHA

1491-1518
Painel central (168 x 135 cm); painéis laterais: (123 x 71 cm); 
peças individuais da predela (56 x 72 cm)
MNMC / Museu Rainha D. Leonor (Beja)
Oficina de Coimbra
Imagens AA

“A obra de maior categoria  (…) que englobamos no grupo de Vicente Gil 
e Manuel Vicente é o retábulo da capela-mor do mosteiro de Santa Clara-a-Antiga 
(…).

“A obra deve ter sido paga ou encomendade pela rainha D. Leonor, mulher 
de D. João II (…). No firmal de um dos anjos, está bem visível o seu brasão e, numa 
dobra do panejamento, o camaroeiro, que era a empresa régia.” (DIAS, 2003, pp.43 
e 44)

Teremos de considerar a composição deste políptico separadamente no 
que concerne a pintura central e as laterais. Isto porque embora o círculo seja 
o traçado fundamental nos dois casos, a sua aplicação é bastante diferente e 
não se presta de forma evidente a que haja uma traçado unificador para todas 
as obras. A composição da Assunção de Nossa Senhora como a conhecemos 
está, de forma evidente, incompleta. Não faz sentido que tantos elementos 
da pintura estejam cortados do seu lado esquerdo, nem que Nossa Senhora 
não esteja centrada. Considerando que são visíveis (figura 134) pelas marcas 
das tábuas, quatro tábuas largas centrais e duas estreitas do lado direito, mas 
só uma do lado esquerdo, é legítimo considerar que falta precisamente uma 
tábua estreita do lado esquerdo.

Se este argumento não é suficiente para um redimensionamento da obra, 
se se considerar um círculo centrado em função deste rectângulo aumenta-
do e com raio até aos novos extremos laterais da pintura, vemos que não 
só a Nossa Senhora fica centrada na composição como essa circunferência 
(a amarelo na figura 135) corresponde à colocação de vários elementos da 
mesma.
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Reforça esta ideia a colo-
cação de outras circunferências 
concêntricas que servem a com-
posição da mesma forma. Arris-
camo-nos a afirmar que a pintura 
original teria, em função desta 
proposta, 150 x 168 cm.

No que diz respeito às pintu-
ras de S. Vicente e S. Bartolomeu, 
o módulo do rectângulo composi-
cional é de m=1,73 exactamente 
√3 portanto. Sendo que não há in-
dícios evidentes de que possam ter 

Fig. 134 (Figura adaptada da imagem de 
Luís Piorro, para o Projecto Hércules) 

Fig. 135 
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sido cortadas, faz sentido considerar este módulo, bem como as diagonais 
assinaladas nas figuras 136 e 137, que revelam a estrutura composicional das 
peças. Não há relação evidente entre os dois traçados que pareça servir uma 
proposta de reconstituição que integre a predela. A figura 138 apresenta uma 
possibilidade meramente especulativa dessa possibilidade.

Fig. 136 Fig. 137 

Fig. 138 



137

RETÁBULO DO CONVENTO DA VÁRZEA

C. 1500-1520
Encontro na Porta Dourada; Apresentação da Virgem no Templo; 
Anunciação; Visitação; Natividade; Adoração dos Mago
(83,5 x 66 cm)
Museu Municipal Leonel Trindade (originalmente da igreja do 
convento da Várzea dos Agostinhos Calçados, em Torres Vedras
Outras oficinas arcaizantes
Imagens AA

“Atribuímos o conjunto a uma desconhecida oficina de origem flamenga radi-
cada em Portugal, talvez oriunda de Castela, onde existem paralelos estilísticos evi-
dentes nos artistas hispano-flamengos dos finais de quatrocentos que desenvolvem 
as propostas de um Fernando Gallego, embora sem o brilhantismo plástico deste 
pintor.” (B. PEREIRA, 2001, p. 198).

“Tal como sempre acontecia 
com os retábulos-mores dos inícios do 
século XVI, este políptico não se li-
mitava a uma junção de pinturas: era 
constituido por complicadas arma-
ções e molduras finamente entalhadas, 
douradas e policromadas e integra-
va, ainda, um nicho central destinado 
a uma escultura em vulto redondo e, 
por baixo, junto ao altar, um sacrário, 
obra igualmente esculpida, sendo todo 
o conjunto rematado, geralmente, por 
um guarda-pó ou dossel. (…) Quanto 
à disposição das pinturas, pensamos 
que o carácter narrativo do retábulo e 
a própria estrutura das composições 
obrigava a uma leitura horizontal (de 
esquerda para a direita e de cima para 
baixo) em três fiadas: assim, no topo, 
teríamos o Encontro na Porta Dourada 
e a Apresentação da Virgem; a meio, a 
Anunciação e a Visitação; finalmente, 
em baixo, a Natividade e a Adoração 
dos Magos (…).” (B. PEREIRA, 2001, 
p. 196-197).Fig. 139 (Figura que acompanha o texto citado de 

B. PEREIRA, 2001).
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“O antigo retábulo da igreja do convento da Várzea é composto por seis pai-
néis, todos eles relativos à Vida da Virgem e, estreitamente relacionados com estam-
pas de mestres-gravadores activos no último quartel do século XV e recordando, 
também, a pintura de oficinas ganto-brugenses da mesma época, ou mesmo anterior. 
” (BATORÉO, 2011, p.173).

“O conjunto de painéis (…) é, provavelmente, aquele que mais se submete, 
ou aproveita, os modelos das gravuras. Desconhecemos o significado, em termos de 
processo criativo, desta aproximação a qual pode corresponder quer a pedido do en-
comendador quer à necessidade da oficina de responder a uma encomenda mais eco-
nómica onde a inventiva não tivesse incidências sobre o custo final.” (BATORÉO, 
2011, p.178).

Luís Casimiro, embora se refira somente à Anunciação desta série, faz 
algumas constatações que servem também as restantes pinturas:

“As medidas apresentadas (…) (A. 83,5 x L. 66 cm) conduzem-nos a um mó-
dulo m = 1,265, valor que se aproxima do correspondente ao Rectângulo √ф, cujo 
módulo é m = 1,272. Uma superfície rectangular construída com este módulo e que 
possuísse o lado menor com 66 cm resultaria, para o lado maior, o valor de 83,9 cm, 
ou seja, existe uma diferença de 4 milímetros entre as dimensões do painel de Torres 
Vedras e um Rectângulo √ф com a mesma medida do lado menor. Atendendo a esta 
adaptação, quase perfeita, vamos considerar como primeira hipótese de trabalho na 
análise geométrica desta pintura torriense o Rectângulo √ф como marco.” (CASI-
MIRO, 2004, p. 1751)

“O modo como foram orientadas as perpendiculares ao «plano de represen-
tação», sem que existisse um critério rigoroso e coerente na construção do espaço 
pictórico leva-nos a supor que o artista não possuiria grandes conhecimentos no 
domínio da perspectiva ou mesmo de outras regras geométricas. Com efeito, sendo o 
marco da pintura correspondente com grande exactidão ao Rectângulo √ф, o estudo 
de diversas estruturas internas inerentes a esta superfície rectangular demonstra que 
o pintor não explora todas as capacidades estruturantes deste modelo.” (CASIMIRO, 
2004, p. 1753)

Considerámos o rectângulo proposto por Luís Casimiro, bem como a 
sua subdivisão. No entanto esta subdivisão pode ser considerada de outras 
formas, que passaremos a explicitar. Não há razão para o quadrado (na figura 
140) ficar obrigatoriamente no canto superior direito: a mesma subdivisão 
pode ser organizada de quatro formas diferentes, originando as linhas a ver-
melho na figura (figura 141). Sendo que Luís Casimiro não dá explicações 
sobre porque optou exclusivamente pela organização proposta e que vamos 
analisar as outras três pinturas do conjunto, parece-nos pertinente ter em conta 
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estas linhas e não só as que são visíveis na 
figura 140. O mesmo se passa com as dia-
gonais que o autor tem em conta em função 
da sua proposta: se consideramos esta nova 
organização do traçado teríamos de traçar 
as diagonais visíveis na figura 142. Sendo 
que nos parece pouco provável um traça-
do tão prolífico para estas composições que 
são, como vimos, inspiradas ou mesmo co-
piadas de gravuras pré-existentes, não va-
mos considerar as diagonais na análise em 
causa. Também Luís Casimiro na sua aná-
lise à Anunciação apenas uma vez implica 
directamente uma diagonal como linha de 
força na composição (CASIMIRO, 2004, 
p. 1754). Daremos no entanto relevância a 
outro elemento a que este autor também faz 
referência, as linhas ortogonais (a azul na 
figura 141) que passam pelo centro de cada 
um dos rectângulos formados como já vi-
mos (a vermelho na mesma figura). Sendo 
que as gravuras que servem como fonte a 
cada uma das obras não têm as mesmas ori-
gens ou características, não podemos con-
siderar que o traçado sugerido pudesse ho-
mogeneizar essas diferenças, mas somente 
servir como apoio para a transposição das 
composições originais para pintura.

Assim sendo, vejamos cada uma das 
obras individualmente, começando com a 
Apresentação da Virgem no templo, pintura 
“que parece ter sido integralmente copiada 
da gravura de van Meckenem” (BATORÉO, 

Fig. 140 (Figura AA)

Fig. 141 (Figura AA)

Fig. 142 (Figura AA)
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2011, p. 174). É notório que 
este traçado corresponde com 
grande exactidão a uma série 
de elementos da composição. 
Como demonstra a figura 
144, as semelhanças entre 
as duas obras são tais que o 
traçado parece estar presente 
na gravura do autor alemão, 
mas sem quaisquer outros 
estudos neste âmbito sobre o 
trabalho de Israhel van Mec-
kenem  (c.1445 - 1503) essa 
ideia é meramente especula-
tiva. Mais consistente será a 
ideia de que o autor da obra 

de Torres Vedras tenha feito uso da geometria plana como estrutura auxi-
liar na transposição da composição da gravura para a pintura. Isto explicaria 
a presença do traçado não ter a mesma evidência nas seis obras. O pintor 
português pode ter-se apoiado nesta malha geométrica para copiar quase in-
tegralmente esta gravura e depois ter aplicado a mesma malha às restantes 
composições procurando dar coerência a um conjunto de pinturas com refe-
rências distintas. Parece mais do que mera coincidência que tantos elemen-
tos arquitectónicos correspondam com precisão 
ao traçado ortogonal apresentado. Também as 
fortes diagonais da escadaria parecem depender 
dessas ortogonais, tal como a colocação de algu-
mas figuras (a da Virgem sendo a mais evidente) 
ou elementos como o bastão.

O caso da Anunciação parece fazer uso tam-
bém das referidas ortogonais de forma evidente, 
não só na colocação de elementos arquitectóni-
cos, como determinando os eixos das duas fi-

Fig. 143 

Fig. 144 (Figura adaptada de 
BATORÉO, 2011) 
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guras ou de objectos como o livro ou a colocação da coluna do pórtico ao 
lado do anjo. Luís Casimiro faz uso de uma série de pontos que, determina-
dos pelas diagonais que propõe na sua análise à obra, implicariam nova série 
de linhas ortogonais relevantes para a composição, visíveis nas figuras 145 e 
146. Porque concordamos com a sua afirmação “Nesta composição depara-
mos com a predominância de linhas verticais e horizontais sendo escassas os 

segmentos oblíquos.” (CASI-
MIRO, 2004, p. 1756) e pelo 
já referido uso selectivo de 
diagonais da sua análise, pare-
ce-nos pouco provável poder 
considerar estas últimas duas 
propostas como determinantes 
na composição. Ainda assim, 
o esquema que apresentamos 
na figura 147 parece-nos perti-
nente, especialmente tendo em 
conta a sua coerência, como 
se demonstrará, com as outras 
cinco obras deste retábulo.

Fig. 145 (Figura de CASIMIRO, 2004). Fig. 146 (Figura de CASIMIRO, 2004). 

Fig. 147 



142

No Encontro na Porta 
Dourada vemos que as per-
sonagens em primeiro plano 
estão enquadradas pelo tra-
çado (figura 148), tal como a 
diagonal do bastão (a trace-
jado amarelo), que não exis-
te na gravura de van Mecke-
nem Casamento da Virgem, 
que poderá ter servido de re-
ferência a esta composição.

No caso da Visitação a 
estrutura repete-se. A defini-
ção arquitectónica da porta 
arqueada é evidente e, tal 
como no caso do Encontro 
na Porta Dourada, os en-
quadramentos das figuras 
em primeiro e segundo pla-
no.

Fig. 148 

Fig. 149 
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A Natividade apresenta 
exactamente as mesmas ca-
racterísticas, constatáveis de 
forma evidente na coluna que 
suporta o arco em ogiva ou 
na centralidade da figura da 
Virgem, delimitada perfeita-
mente pelas duas linhas ver-
ticais centrais. No Anexo VI 
estão patentes as imagens que 
Fernando António B. Pereira 
sugere servirem de referência 
para esta peça.

Finalmente, vemos que 
na Adoração dos Magos, não 
só as ortogonais são relevan-
tes para elementos da arqui-
tectura como a janela ou o 
murete no plano de fundo, 
para a colocação de elemen-
tos como a oferenda do Rei 
Mago à esquerda na compo-
sição, e de figuras (de forma 
coerente com o que acontece 
nas outras pinturas da série), 
como na definição de diago-
nais (a vermelho na figura 
151) importantes para as mes-
mas figuras.Fig. 151 

Fig. 150 
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A natureza deste traçado assimétrico e a ausência de referências sobre 
a arquitectura do espaço que albergaria este conjunto de obras não permitem 
avançar com uma proposta de reconstituição baseada no traçado em causa. 
No entanto, se considerarmos as linhas de força, curvas, que parecem tam-
bém fazer sentido em cada uma das peças (figura 152), podemos considerar 
os espaçamentos entre peças apresentados na figura 153 (baseada na recons-
tituição de Fernando António B. Pereira, anteriormente citada). É necessá-
rio portanto contemplar também a possibilidade deste traçado circular como 
pertinente para as peças e, embora o mesmo não seja incompatível com o 
primeiro, este fenómeno faz com que seja difícil chegar a conclusões consis-
tentes sobre a composição deste conjunto; propomos estas análises composi-
cionais como hipteses algo remotas.

Fig. 152 



145

Fig. 153 
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RETÁBULO DO ALTAR-MOR DA ERMIDA DO
AMEAL

Primeiro quartel do século XVI 
S. Pedro; S. Paulo; S. Sebastião; S. Lourenço (175 x 51 cm)
Torres Vedras
Outras oficinas arcaizantes
Imagens AA

 “O conjunto oriundo da Ermida de Nossa Senhora do Amial, sede da con-
fraria dos alfaiates de Torres Vedras, existente desde o século XIV, é formado por 
quatro pinturas das primeiras décadas de Quinhentos, em que ecoam modelos ico-
nográficos e figurativos de óbvio referente nórdico: S. Pedro, S. Paulo, S. Lourenço 
e S. Sebastião. Foi objecto de estudo recente por Isabel Lampreia, que realizou a 
respectiva fortuna crítica desde o século XVIII e procedeu à leitura dos respectivos 
valores plásticos e simbólicos, além de ter avançado uma convincente proposta de 
reconstituição58(...)” (B. PEREIRA, 2001, p. 195). 

É difícil afirmar que estas quatro pinturas obedecem à malha regular 
apresentada nas imagens, no entanto vale a pena tecer algumas considera-
ções sobre essa hipótese. 

As figuras dos santos estão sempre enquadradas entre a linha horizon-
tal inferior e a linha horizontal a vermelho, sendo que esta segunda define 
também, aproximadamente, o centro das auréolas dos santos (à excepção de 
S. Sebastião, devido à posição menos verticalizada do seu corpo). Note-se, 
ainda em relação às auréolas, que o seu centro resulta da intersecção da linha 
referida com linhas verticais da malha (novamente, à excepção de S. Sebas-
tião).

São pertinentes as linhas de força que parecem definir alguns elementos 
importantes de cada pintura: no caso de S. Pedro, a cruz, bem como algu-
mas das linhas importantes da arquitectura ou os limites das vestes; no caso 
de S. Sebastião, a árvore ou o movimento da própria figura; no caso de S. 
Lourenço, a árvore ou as vestes da figura; no caso de S. Paulo, a colocação 
da espada, alguns elementos arquitectónicos e, novamente, a colocação da 
própria figura.
58 Cf. Isabel Lampreia, «Dois conjuntos de Pintura Quinhentista no Museu Municipal de 
Torres Vedras» in Boletim Cultural, Mafra, CMM, 2000, pp. 103-120.
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O problema mais evidente desta proposta é o facto de a malha regular 
depender dos limites das pinturas, sendo que parece bastante provável que 
elas tenham sido cortadas (considerando que há elementos das composições 
que ficam incompletos: as vestes das figuras, a espada de S. Paulo, ou a 
chave de S. Pedro são exemplos disso), a malha deixaria de fazer sentido. 
Ainda assim, é um exemplo paradigmático de como, sem ser uma verdade 
incontestada, esta hipótese permite considerar linhas de força implícitas na 
composição, que são comuns às quatro pinturas.
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Os resultados das análises composicionais ao corpus atribuído a estas 
oficinas são muito heterogéneos, como aliás não podiam deixar de ser tra-
tando-se de um conjunto de obras de variados autores (Vicente Gil, Manuel 
Vicente e outros) e que se desenvolve ao longo de pelo menos meio século. 
É possível, mesmo assim, encontrar essencialmente duas linhas diferentes de 
metodologia oficinal. Senão vejamos:

Há dois conjuntos de peças – o Políptico de Santa Clara (1486?) e o 
Políptico da Assunção da Virgem (1491-1518) que, embora de características 
formais diferentes, parecem fazer uso das circunferências de um traçado √3, 
de formas também diferentes. 

Todas as restantes peças atribuídas a esta oficina divergem destas as-
sumindo, na sua generalidade, o uso de uma malha, ainda que não de for-
ma homogénea em todos os casos. Nas duas peças S. Domingos e Santiago 
abençoando freira, de dimensões muito aproximadas e do mesmo período 
(c. 1505), há um possível uso vago e arcaico de uma malha regular. Os casos 
da matriz do Sardoal e do retábulo da Ermida do Ameal (ambos do final ou 
transição de século) parecem manifestar um uso do mesmo tipo de traçado, 
ainda que sem a clareza necessária para avançar com conclusões muito per-
tinentes; caso idêntico ao de Montemor-o-Velho (da mesma altura), embora 
este pareça obedecer a uma simetria mais cuidada. A análise composicional 
à Ceia de Cristo em Emaús (1490-1500), também pela malha e apoiada pela 
respectiva reflectografia, permitiu chegar a um provável redimensionamento 
da mesma onde as figuras laterais, ou pelo menos os respectivos rostos, es-
tariam incluídos na composição. Finalmente, o retábulo do convento da Vár-
zea (1500-1520) apresenta uma interessante e evidente adaptação de várias 
fontes visuais que parece ser também servida por uma malha. 

De um modo geral nota-se uma preferência pela malha regular e a com-
plexidade da sua aplicação parece ser congruente com da própria pintura, 
sem que a distinção entre uma oficina coimbrã e outras oficinas arcaizantes 
tenha repercussões evidentes ao nível das competências geométricas aplica-
das.

Na Parte III desta tese avançamos com aquilo que nos parece ser uma 
possível leitura evolutiva das competências geométricas deste conjunto.
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RETÁBULO DA CAPELA-MOR DA SÉ DE ÉVORA

c. 1500
Virgem da Glória (277 x 155 cm); Encontro na Porta Dourada (191,5 x 
101,5 cm); Nascimento da Virgem (187,5 x 100 cm); Apresentação da Vir-
gem no Templo (190 x 110 cm); Casamento da Virgem (192,5 x 111,5 cm); 
Anunciação (190 x 98 cm); Presépio (189,5 x 97 cm); Adoração dos Ma-
gos (186 x 93 cm); Circuncisão (188,5 x 97,5 cm); Apresentação do Me-
nino no Templo (187,5 x 100 cm); Fuga para o Egipto (188 x 100 cm); O 
Menino entre os Doutores (187 x 109,5 cm); Morte da Virgem (188,5 x 111 
cm); painéis da predela: Última Ceia (75,7 x 88 cm); Prisão de Cristo (75,5 
x 87,6 cm); Cristo e Pilatos (77 x 105 cm); Descimento da Cruz (77 x 105 
cm); Ressureição (76 x 87 cm); Ascensão (77 x 89,5 cm). Imagens AA 
Museu de Évora
Colectivo flamengo (?)

São desanove os painéis remanescentes deste retábulo, treze deles re-
presentam cenas da vida da Virgem Maria e seis cenas da Paixão de Cristo59. 
O conjunto é um trabalho de oficina flamenga, não determinada, que parece 
ser influenciada por modelos de pintores como Gerard David e Hugo van der 
Goes. A construção desta sé teve diversas fases (identificadas em PEREIRA, 
2011, p. 1117), de 1186 a 1500. No que diz respeito às proporções dos tra-
çados arquitectónicos, este autor refere-se ao estudo realizado por Virgoli-
no Jorge60, desenvolvendo uma proposta de organização da planta da sé em 
função de sucessivos rebatimentos das diagonais dos rectângulos formados 
a partir de √2 até √6 (figura 155)61. Comparando os documentos disponibi-
lizados pelo SIPA (DES.00051750) e por Virgolino Jorge (JORGE, 2007), 
figuras 156 e 157 respectivamente, podemos propor as medidas aproximadas 
de 19,8 metros de altura por 5,8 metros de largura (um módulo aproximado 
de m=3,4) para a parede de fundo da igreja62.
59 Para bibliografia adicional ver: YVOIRE, 1992; MARTENS, 1995; RODRIGUES 1995. 
60 JORGE. Virgolino, “Arquitectura, medida e número na Catedral de Évora”, Monumentos, 26, 
2007.
61 Pereira estabelece ainda uma relação interessante entre esta planta e as da sé de Lisboa e Coimbra; 
avança: “Decorre, das análises efectuadas, que todas elas resultam da mesma cultura arquitectónica, que se 
expande, sensivelmente entre 1150 até 1250, nos territórios a sul do Douro.” (PEREIRA, 2011, p. 1145).
62 A altura, se considerada só até aos lintéis das colunas, é de 15,8, exactamente a largura mais dez 
metros, o módulo considerado em função desta medida é aproximadamente de m= 2,7.
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Pudemos verificar estas medidas depois dos cálculos através da docu-
mentação patente no minucioso trabalho de Mário T. Chicó (1905 - 1966) 
sobre a sé em causa (CHICÓ, 1946).

Fig. 155 (Figura de PEREIRA, 2011)

Fig. 156 (Figura DES.00051750, disponível no SIPA)
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“Como salienta José Alberto Seabra Carvalho63, os painéis não formam um 
conjunto estilístico homogéneo o que se torna perfeitamente compreensível para um 
trabalho com as dimensões que possui o retábulo e o elevado número de pintores de 
diferentes categorias que nele devem ter trabalhado.” (CASIMIRO, 2004, p. 1199).

“A encomenda e a realização do grande retábulo-mor da sé de Évora, na vi-
ragem do século XV para o XVI, constituem, (…) o principal momento de viragem 
na criação do grande retábulo narrativo português da era manuelina. Com efeito, a 
monumentalidade presumível do conjunto, atendendo ao número de painéis (…) 
situa-o como indiscutível paradigma e ponto de partida de uma nova série de políp-
ticos narrativos (…)

“Aceita-se hoje que o políptico foi realizado em Portugal, por um colectivo 
de pintores de clara formação eclética, mas de matriz ganto-brugense (…)” (B. PE-
REIRA, 2001, p. 209).

“Foram escassas as propostas de reconstituição do retábulo da sé avançadas 
até à data, em contraste com o aceso e aparentemente interminável debate sobre a 
sua autoria. Reis Santos faz, na obra citada, uma proposta bastante coerente, embora 
algo incompleta e sem a devida expressão gráfica: o ilustre historiador distribui os 
doze painéis por seis filas verticais, de dois painéis sobrepostos, estando, assim, seis 
de cada lado de um eixo central que seria dominado pela Nossa Senhora da Glória e 
encimado por uma representação da Assunção, que não indica se seria esculpida ou 
pintada. Num registo inferior, do tipo «predela», colocava os seis painéis da Paixão, 
com um painel por baixo de cada fieira vertical, tendo, ao centro, na correspondente 
altura, um Calvário «esculpido, em vulto ou em relevo»64. Infelizmente, o autor não 
sugere nenhuma sequência de leitura dos doze painéis da série da Vida da Virgem. 

63 CARVALHO, José Alberto Seabra — Maestro dei retablo de la catedral de Évora. In El arte en la 
época dei Tratado de Tordesillas, p. 188.
64 Luís Reis Santos, Obras Primas da Pintura Flamenga em Portugal, Lisboa, 1953, p. 72.

Fig. 157 (Figura de JORGE, 2007)
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Apesar dos defeitos e omissões desta proposta, pensamos que haverá que reabilitá-
-la, corrigi-la pontualmente e dar-lhe a expressão gráfica de que carece.” (B. PEREI-
RA, 2001, p. 211).

“Assim, na reconstituição que apresentamos (…) [ver figura 158], o retábulo 
dividia-se em três «oitavos», um central com duas pinturas de maior formato sobre-
postas e encimadas por monumental baldaquino e dois laterais, com nove pinturas 
cada, seis de maior formato e três de predela.” (B. PEREIRA, 2001, p. 215)

Parece-nos ainda 
relevante referir a pro-
posta de reconstituição 
de Joaquim Oliveira 
Caetano, patente na fi-
gura 159. No Anexo 
VII incluímos ainda as 
reconstituições de dis-
posição propostas de 
Mercês Lorena e José 
Luís Porfírio.

Fig. 158 (Figura que acompanha o texto citado de B. PEREIRA, 2001)

Fig. 159 (Figura segundo a re-
constituição proposta por Joa-
quim Oliveira Caetano)
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Sendo o módulo da Anunciação de m=1,979, Luís Casimiro procurou 
analisar a obra segundo um rectângulo 2:1, ou √4  (de módulo m=2). Uma 
aproximação de centésimas, que pareceria legítima, mas “as principais li-
nhas estruturantes da composição não encontraram correspondência com o 
traçado regulador próprio do Rectângulo √4” (CASIMIRO, 2004, p. 1204). 
O mesmo autor prossegue então dividindo o rectângulo da pintura segundo 
a proporção 4/6/9 (no subcapítulo Rectângulos Dinâmicos esta denominação 
é explicada), mas, sendo que o fez exclusivamente para esta obra, sem con-
siderar as restantes peças do conjunto retabular, optámos por procurar linhas 
de harmonia que, existindo, fossem coerentes com as várias peças do polípti-
co. Uma nota ainda, do mesmo autor, a propósito da perspectiva nesta Anun-
ciação (referindo-se à figura 160):

“(…) o pintor não revela a intenção 
de fazer convergir as linhas de fuga num 
único ponto (…), verifica-se uma certa 
dispersão dos segmentos que, numa pers-
pectiva linear rigorosa deveriam ser con-
vergentes. Este facto vem comprovar que a 
construção do espaço interior (…) não obe-
dece às leis da perspectiva linear, mas sim a 
uma forma intuitiva de organizar o espaço, 
aspecto característico da pintura flamenga 
coeva” (CASIMIRO, 2004, p. 1206).

Considerando que, das dozes obras de 
rectângulo semelhante, oito delas têm sen-
sivelmente por módulo m=1,9 e as outras 
quatro m=1,7 (tal como a Virgem da Glória, 
central e de maiores dimensões) e que, como 
o próprio Luís Casimiro admitiu, o primeiro 
módulo não parecia ser relevante para a sub-
divisão harmónica; procurámos verificar se o 
segundo faria sentido. Este módulo corresponde ao do rectângulo √3.

As obras que constituem a predela têm uma média de medidas que ron-
da os 77 x 100 cm, com um módulo bastante diferente mas com uma largura 
semelhante às peças que lhes estão sobrepostas, pelo que podemos conside-

Fig. 160 (Figura que acompanha o texto 
citado de CASIMIRO, 2004) 
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rar serem coerentes com o resto do políptico, mas ser-lhes-á dada a devida 
atenção a seu tempo. Importará verificar se o traçado constituinte deste mó-
dulo é relevante para a composição das obras em causa, tanto individualmen-
te como no seu conjunto.

“Num dos painéis 
integrantes desse retábulo, 
o que representa o Meni-
no entre os Doutores (…), 
verificamos o empirismo 
e o erro perspéctico destes 
artistas através das várias 
direcções e de pontos de 
convergência para a mes-
ma direcção de linhas or-
togonais.” (TRINDADE, 
2008, p. 547).

O rectângulo √3 foi já referido como princípio harmónico de outras 
obras neste estudo; vejamos como se aplica neste caso. Como também já 
aconteceu, este pode ser desmultiplicado (o caso dos painéis de Nuno Gon-
çalves é disso paradigmático). Assim, e sendo que faz sentido considerar 
que, se é aplicado às obras individualmente pode reger o seu conjunto, nos 
estudos que se seguem considerou-se sempre este traçado desmultiplicado. 
Isto faz com que a descrição destes traçados se torne um pouco mais exaus-
tiva, mas simplificaremos a partir do momento em que a descrição das suas 
linhas ficar clara, remetendo para esse exemplo sempre que necessário. As 
linhas fundamentais a considerar a partir do traçado em causa estão patentes 
na figura 163. Repare-se como a referida desmultiplicação do traçado é es-
sencial. Caso a caso e no conjunto retabular, abordaremos  a sua pertinência.

Fig. 161 (Figura que acompanha o 
texto citado de TRINDADE, 2008)
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A pertinência do traçado é inegá-
vel na obra Circuncisão; repare-se na 
intersecção da circunferência central 
que tem diâmetro igual ao rectângulo 
compositivo com as circunferências 
semelhantes, centradas no ponto mé-
dio dos lados desse mesmo rectângu-
lo. Estas intersecções definem a linha 
horizontal (a tracejado verde na figura 
164), que divide os compartimentos da 
cena e do fundo. As mesmas intersec-
ções permitem definir as linhas verti-
cais que enquadram as figuras da Vir-
gem e do Sacerdote. É da intersecção 

destas linhas com as semicircunfe-
rências que definem a vesica que 
são lançadas as diagonais a traceja-
do amarelo, até ao ponto médio do 
lado superior do rectângulo da com-
posição, estas enquadram as duas 
figuras centrais e o Menino. Note-
-se ainda que as linhas verticais que 
resultam da intersecção da circunfe-
rência central com as maiores enfa-
tizam o enquadramento destas figu-
ras. Parece pertinente ainda referir, 
porque serão recorrentes em várias 
composições deste retábulo, as duas 
diagonais ascendentes (a tracejado 
azul claro) que enquadram o movi-
mento do momento chave da cena.

Fig. 162 

Fig. 163 
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As linhas referidas na obra Cir-
cuncisão mantêm-se com a mesma 
relevância nesta Adoração. Embora 
a colocação de figuras seja bastante 
diferente, as mesmas verticais a tra-
cejado servem para enquadrar ele-
mentos da arquitectura ou eixos de 
figuras. Interessante é verificar que 
as diagonais que enfatizavam o mo-
mento chave da cena são aqui, sime-
tricamente, as mesmas.

As linhas do traçado em causa 
repetem-se na Apresentação do Me-
nino no Templo. O que difere nesta 
composição é o acrescento de duas 
novas diagonais a tracejado amare-
lo, lançadas do mesmo ponto médio 
do lado superior do rectângulo até ao 
extremo inferior das circunferências 
menores centradas nos lados esquer-
do e direito do mesmo rectângulo. 
Estas, juntamente com as duas ou-
tras diagonais com a mesma origem, 
enquadram o espaço de cada uma 

Fig. 164 

Fig. 165 



158

das figuras na cena. Vemos que a inclinação das diagonais a tracejado azul 
(particularmente a superior) são relevantes para a dinâmica da cena.

A composição desta Fuga para o Egipto vive acima de tudo da circun-
ferência central que reúne todos os elementos essências da cena. Na parte 
superior Maria e José estão-lhe circunscritos e na inferior as suas vestes res-
peitam o mesmo movimento circular. Também as verticais, já verificadas nas 
composições anteriores, são pertinentes para os eixos destas figuras. Note-se 
também a relevância do eixo central e das semicircunferências que formam 
a vesica para a colocação de elementos compositivos como o burro ou a pai-
sagem. Finalmente, a colocação da coluna em segundo plano do lado direito 
e a construção arquitectónica ao fundo, do lado esquerdo, parecem seguir as 
linhas a tracejado amarelo, dependentes do traçado.

Fig. 166 
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O Menino entre os Doutores, 
uma composição complexa pelo nú-
mero de elementos que inclui, reitera 
a relevância deste traçado para o seu 
equilíbrio. Desde logo a importância 
das verticais é notória, não só para a 
construção arquitectónica de fundo 
como para o enquadramento da figura 
principal, o Menino (figura 167). Op-
támos por não incluir a circunferência 
central para não sobrecarregar a ima-
gem, sendo que outros elementos do 
traçado nos parecem mais pertinen-
tes. Na figura 168, pormenor da me-
tade superior da pintura, vemos como 
o desenvolvimento arquitectónico se 
processa a partir do traçado. Parece-
-nos também pertinente a presença 
das diagonais azuis, neste caso de am-
bos os lados.

Fig. 167 

Fig. 168 
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Na obra Morte da Virgem as diagonais ascendentes, a azul, que se veri-
ficaram já pertinentes em várias outras composições, são da maior importân-
cia. Na figura 169 adicionámos nova diagonal, paralela a estas, que reforça 
esse mesmo facto. Importante parecem ser também as diagonais amarelas 
que saem do ponto médio do lado superior do rectângulo de composição. 
De resto, é visível como as semicircunferências que formam a vesica e as 
linhas verticais, que foram sempre importantes, continuam a sê-lo, definindo 
enquadramentos e eixos de figuras.

Fig. 169 
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Como na pintura Morte 
da Virgem ou na Apresentação 
do Menino, também neste En-
contro na Porta Dourada as 
diagonais (a tracejado amare-
lo) que descem do ponto médio 
do lado superior do rectângulo, 
são pertinentes. Parecem situar 
a Joaquim e dar a inclinação da 
face de Ana. As linhas verticais 
definem toda a estrutura arqui-
tectónica do lado esquerdo da 
composição. Também as semi-
circunferências parecem ser per-
tinentes para elementos como as 
vestes das figuras centrais ou o 
posicionamento das figuras que 
estão em plano de fundo (isto é 
ilustrado pela figura 171).

Fig. 170 

Fig. 171 
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A composição do 
Nascimento da Virgem faz 
uso de praticamente todas 
as subdivisões harmóni-
cas do traçado expostas 
até aqui. A sobreposição 
destas linhas pode tornar 
a leitura da figura 172 
algo densa, mas cremos 
ser relevante abordá-las. 
As diagonais a tracejado 
amarelo que saem do pon-
to médio do lado superior 
do rectângulo enquadram 
a relação das três figuras 
que acompanham Ana e 
a Virgem na composição. 
Vemos também que, no-
vamente, as diagonais as-
cendentes (a azul) enfati-
zam o momento central da 
obra, além de correspon-
derem  aproximadamen-
te à inclinação da cama, 
exactamente como acon-

tece na Morte da Virgem. Note-se ainda que a arquitectura do espaço, no 
canto superior direito, parece também corresponder a linhas ortogonais que 
dependem do traçado e que a linha horizontal marcada a branco é também da 
maior importância.

Fig. 172 
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De forma semelhante à compo-
sição do Nascimento da Virgem, esta 
Apresentação de Maria no templo faz 
uso das quatro diagonais que saem do 
ponto médio do lado superior do rec-
tângulo, nomeadamente no posicio-
namento e relação do Sacerdote que 
abençoa Maria com as restantes figu-
ras. As linhas verticais e horizontais 
do traçado parecem também marcar 
elementos da arquitectura, particular-
mente do lado direito da composição. 
É de notar também o posicionamento 
de Maria dentro de uma vesica.

Embora tenha várias persona-
gens, a cena dos Esponsais de Ma-
ria desenvolve-se em função de uso 
bastante simples deste traçado. A 
circunferência central é importan-
te no enquadramento das três figuras 
principais, o que se vê tanto na parte 
superior, no encadeamento das cabe-
ças, como na parte inferior, nos pa-
nejamentos. As duas diagonais a tra-
cejado amarelo também parecem ser 
da maior importância, não só dando 
protagonismo à troca de votos, como 

Fig. 173 

Fig. 174 
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sugerindo a inclinação das varas que surge por cima do Sacerdote. Note-se 
ainda como alguns elementos arquitectónicos parecem também dependentes 
das verticais a tracejado amarelo.

Nesta Anunciação é no-
tória a importância de alguns 
elementos deste traçado. Desde 
logo as diagonais a tracejado 
amarelo que enfatizam a figura 
do anjo, além de determinar o 
eixo da Virgem. Note-se que a 
inclinação da ceptro que o anjo 
segura é exactamente a mesma 
de uma destas diagonais e que 
o próprio está perfeitamente 
enquadrado no espaço que as 
circunferências maiores defi-
nem à direita. Na arquitectura 
do espaço há também várias li-
nhas verticais pertinentes, como 
se vê tanto pela janela do lado 
esquerdo como pelo dossel da 
cama do lado direito (note-se 
que este acompanha também o 
movimento da semicircunferên-
cia que enquadra o anjo). Tam-

bém nesta composição as diagonais ascendentes, a tracejado azul, enfatizam 
o movimento principal da cena.

Fig. 175 
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Nesta Natividade 
composição o conjunto 
das três figuras à direi-
ta é sugerido pelas semi-
circunferências maiores, 
bem como pela vesica, o 
que é visível no manto de 
José. O eixo central verti-
cal da composição é tam-
bém da maior relevância, 
não só pela árvore que 
sobressai na paisagem ao 
fundo, mas por separar 
Maria das restantes perso-
nagens, dando-lhe assim 
protagonismo. As suas 
vestes acompanham o mo-
vimento da semicircunfe-
rência maior à esquerda, 
tal como da circunferência 
central. É notório como as 
linhas verticais do traçado 
apoiam as da arquitectura 
do fundo da composição. 
Parece também importante, uma vez mais, o papel das diagonais a tracejado 
amarelo para a inclinação de Maria e José.

Fig. 176 
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Antes de avançarmos para as restantes peças que se crê pertencerem a 
este conjunto de obras, detenhamo-nos brevemente no estudo material leva-
do a cabo por Mercês Lorena65, que vai de encontro à nossa proposta, refor-
çando-a de forma que muito nos entusiasmou no decurso da investigação, 
já que só chegámos a este estudo depois de elaborar a presente proposta de 
traçado. O estudo desta autora virá reforçar a ideia de uma composição do 
conjunto em função do traçado que propomos.

Vejamos em que é a coincidência das abordagens disciplinarmente dis-
tintas é relevante:

“Quando se iniciou o estudo para a intervenção de conservação e restauro, 
verificou-se que as pinturas tinham diferentes dimensões por terem sido cortadas.

“(…) Não foram reduções aleatórias na medida em que há semelhanças de 
dimensões entre os grupos, para além do facto de nesses cortes ter havido o “cui-
dado” de amputar as pinturas nos lados ou topos que menos interferissem  com a 
representação.” 

“Observando mais uma vez a documentação por raios-x, verificou-se que as 
pinturas apresentavam diferenças de densidade nos cantos superiores, indicando que 
o limite original das camada cromática termina em forma de arco. Sobrepondo as 
radiografias das pinturas em função das curvaturas existentes nos cantos superiores, 
verificou-se que estas coincidem perfeitamente, pois têm a mesma abertura. Este 
dado permitiu a inserção de duas circunferências tangentes à margem esquerda e 
direita de um rectângulo limite encontrado pela justaposição das pinturas, umas em 
relação às outras, de acordo com o que terão perdido das suas dimensões originais. 
Ao marcar esse rectângulo, que circunscrevia o limite máximo dessas sobreposições, 
verificou-se que a respectiva largura era idêntica à das pinturas que tinham rebarbas 
laterais, sendo legítimo levantar a hipótese de esta estar muito próxima da original, 
111 cm.” (LORENA, 2008, pp. 42 e 43).

Cremos que se justifica a extensão da citação dada a excepcionalidade 
da convergência das nossas ideias com as da autora, sem que os estudos ti-
vessem sido previamente comparados.

Os arcos que encimariam as pinturas originais (visíveis na figura 177 
e com maior pormenor no Anexo VIII) definem precisamente o traçado que 
defendemos como regedor das obras (√3), e o facto de algumas das obras de-
terem ainda as suas rebarbas laterais equivalendo a esses arcos, permite, com 
muita segurança, aceitar que são da maior relevância para a composição.

65 Estudo efectuado durante a intervenção de conservação e restauro pelo grupo de conservadores-
-restauradores Dulce Delgado, Mercês Lorena, Teresa Homem de Mello, Sónia Pires, José Mendes e Mi-
guel Garcia.
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Com isto em mente e notando que a justificação da autora para o módu-
lo 2:1 nos parece relativamente frágil66, parece-nos mais natural que o traça-
do √3 ditasse a regra geral de composição, como anteriormente demonstrá-
mos. Isto é reiterado pela recorrência deste traçado quando consideramos o 
módulo do rectângulo da parede de fundo, até aos lintéis das colunas, como 
já mencionámos (m=2,7 que é aproximadamente 1+√3).

66 Embora não haja nenhuma obra com rebarbas superiores ou inferiores, nenhuma ultrapassa os 193 
cm de altura e os acrescentos no limite inferior que esta proposta implica são significativamente maiores 
que os superiores, sem forte argumento para tal facto.

Fig. 177 (Figura que acompanha o texto de LORENA, 2008)
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Embora de dimensões muito diferentes das restantes obras deste po-
líptico, a pintura Virgem da Glória tem, como vimos, o mesmo módulo que 
algumas das composições que a acompanham. Interessante é que o traçado 
em causa faz sentido quando considerado com as dimensões que serviam as 
outras obras do conjunto. Isto vai de encontro à ideia de que a desmultipli-
cação deste traçado terá regido o conjunto das obras, como veremos adiante. 
Por agora consideremos, para que isto se torne claro, exactamente o mesmo 
desenho que foi aplicado nas outras peças.

Fig. 178 
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Note-se, na figura 178, como as diagonais a tracejado amarelo, recor-
rentes em todas as peças até aqui analisadas, são da maior importância no 
enquadramento da Virgem, que fica dentro de um triângulo. O rectângulo 
que se vê a branco corresponde exactamente ao rectângulo composicional 
das doze pinturas que rodeiam a Virgem da Glória. Aqui, em conjunto com 
as duas linhas verticais (também a branco e comuns a todas as outras obras) 
que definem aproximadamente a largura do dossel, enquadra a cena princi-
pal. Isto é consubstanciado pelas vesicas, maior e menor, a amarelo, dentro 
das quais a Virgem se encontra. 

Também as diagonais a azul claro, recorrentes em várias outras compo-
sições analisadas até aqui, estão presentes, relacionando os vários patamares 
de anjos que ladeiam a Virgem, visível por exemplo na inclinação dos seus 
instrumentos. É também interessante verificar que os panejamentos dos dois 
anjos que estão mais perto do observador acompanham o movimento das 
já referidas vesicas. Muitas linhas de subdivisão harmónica deste traçado 
correspondem à pintura em causa, mas este parece fazer ainda mais sentido 
quando enquadrado na desmultiplicação do próprio traçado, ou seja, dentro 
da estrutura geométrica que determina a composição do conjunto retabular. 
É o caso da triangulação no topo da composição, onde se encontram os anjos 
com a coroa.

Vejamos (figura 179) 
então como se dá a referida 
desmultiplicação do traçado 
e como afecta a composição 
global do retábulo. A suces-
são no sentido horizontal 
segue a própria construção 
da vesica. No sentido verti-
cal esta é apenas uma hipó-
tese possível: em que a cada 
vesica do patamar superior 
intersecta a circunferência 
maior do patamar inferior. Fig. 179 
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Outras formas de sucessão vertical 
são também plausíveis, nomeadamente a 
da tangência das circunferências maiores, 
de patamares superiores com inferiores, 
como se verá adiante. A figura 180 mostra 
como esta sucessão de vesicas pode en-
compassar sucessivos rectângulos de mó-
dulo √3. A figura 181 mostra como as pin-
turas poderiam encaixar nessa estrutura. 
Note-se como a largura da pintura central 
corresponde exactamente uma vez e meia 
a largura das restantes tábuas. Mais cor-
rectamente, corresponde uma vez e meia à 

largura do rectângulo composicional definido a partir da largura máxima que 
estas pinturas têm (já que não têm todas as mesmas medidas). A predela faz 
todo o sentido neste conjunto, como é visível na figura. As linhas exteriores 
ao retábulo, a preto, servem para definir as medidas finais do conjunto, que 
seriam, segundo esta proposta de reconstituição, aproximadamente cinco 
metros de altura por oito de largura. A figura 182 corresponde à alternativa 
de reconstituição já referida, também elaborável segundo o mesmo traçado. 
Note-se que o posicionamento da predela é diferente nos dois casos. A re-
constituição apresentada na figura 182 faz com que um pormenor aparente-
mente secundário ganhe dimensões de grande interesse: o facto de as duas 
peças centrais da predela terem uma largura consideravelmente maior que as 
restantes67. Isto ganha enorme relevância quando as peças são dispostas em 
função do traçado, dadas as dimensões tão divergentes da Virgem da Glória. 
Parece assim ter havido o cuidado por parte da oficina, em aumentar as duas 
peças centrais da predela para poder compensar o desequilíbrio daquela peça 
central, de tão grandes dimensões. Interessante é verificar que essa compen-
sação é feita cuidadosamente sobre o traçado. Impõe-se verificar se estas 
propostas de reconstituição são conciliáveis com as dimensões que apresen-
támos inicialmente para o espaço em causa: uma parede de fundo de sensi-

67 Isto porque não é muito comum à época conjuntos de peças na predela com dimensões diferentes.

Fig. 180 
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Fig. 181 

Fig. 182 (Proposta de reconstituição com leitura narrativa horizontal, em patamares, de baixo para cima)
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velmente 15,8 metros de altura (até aos lintéis das colunas) por 5,8 metros 
de largura. Ora, a reconstituição que contempla seis fiadas verticais, como 
apresentada na figura 181, necessitaria de pelo menos oito metros de largura, 
o que parece difícil de conciliar com a parede em causa. Mesmo tendo em 
conta que as fiadas laterais pudessem ser inclinadas em relação ao observa-
dor (como é o caso da sé do Funchal ou com uma inclinação muito superior, 
ou mesmo considerando isto para duas das fiadas laterais de cada lado), difi-
cilmente estas pinturas poderiam ser encaixadas em tal parede segundo esta 
disposição. Pelo contrário, uma reconstituição que tenha em conta as peças 
dispostas segundo três patamares em altura, como na figura 18268, resulta 
numa área de aproximadamente 8 metros de altura por 6,2 metros de largura. 
Esta disposição parece assim mais credível quando colocada, à escala, sobre 
a parede em causa, como a figura 183 exemplifica. A inclinação das fiadas 
laterais já poderia justificar o aparente excesso de largura desta reconsti-
tuição. Esta proposta de 
reconstituição permite 
conjugar ainda a propos-
ta de disposição em três 
patamares de Joaquim 
Oliveira Caetano69 com 
a leitura de narrativa ico-
nográfica de Fernando 
A. B. Pereira, assumin-
do que a igreja poderia 
ter, à semelhança da sé 
Velha de Coimbra, um 
monumental Calvário na 
calote da abside.

68 A leitura narrativa da reconstituição da figura 182 é corroborada pela sequência da predela. No 
Anexo IX apresentamos uma segunda reconstituição, de leitura narrativa vertical, separada por cada um dos 
sectores, evitando que a leitura horizontal seja interrompida pela grande Virgem da Glória ao centro.
69 Invertendo a ordem da sequência central, cremos que o facto deste autor se ter baseado no retábulo 
de Trujillo não é argumento suficiente já que a historiografia apurou entretanto que este retábulo foi mexido, 
não havendo fiabilidade absoluta que as direccionalidades de leitura originais tenham sido conservadas.

Fig. 183 (Figura adaptada de DES.00051750, disponível no SIPA)  
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RETÁBULO DA SÉ DE VISEU

1501-1506
Anunciação; Visitação; Natividade; Adoração dos Reis Magos; 
Apresentação do Menino no Templo; Circuncisão; Fuga para o 
Egipto; Última Ceia; Cristo no Horto; Prisão de Cristo; Descida 
da Cruz; Ressurreição; Ascensão; Pentecostes; Calvário.
132 x 82 cm (peças com medidas aproximadamente iguais)
MGV
Colectivo flamengo (?)
Imagens arquivo DDF, excepto Visitação (Imagem AA)

“Apesar de considerarmos que o retábulo da sé de Viseu será da autoria de 
Mestres, por enquanto anónimos, pertencentes, subsidiários ou que viriam a integrar 
a oficina luso-neerlandesa de Francisco Henriques (…) é inegável que a sua exe-
cução, que se estendeu com verosimilhança pelos primeiros cinco anos do século 
XVI e poderá ter contado com a colaboração de um Vasco Fernandes em início de 
carreira, terá proporcionado a consolidação de uma oficina viseense de pintura que 
se manteve activa nas cinco ou seis décadas seguintes (…)

“No modelo narrativo e nos esquemas compositivos que o políptico apresen-
ta, os mestres pintores de inegável matriz nórdica utilizaram algumas das soluções 
inauguradas no retábulo-mor da sé de Évora, não deixando de introduzir importantes 
e decisivas alterações, dando origem a uma nova experiência, fundamental para o 
futuro desenvolvimento de novos tipos de armações retabulares que viriam a ser 
encomendadas, nos anos subsequentes.

“A reconstituição do retábulo da sé de Viseu é assaz complexa, pois nele jul-
gamos detectar um modelo de organização narrativa sequencial senão único, pelo 
menos não seguido entre nós na posteridade imediata, o que vem de algum modo 
corroborar o seu carácter «experimental».” (B. PEREIRA, 2001, p. 218).

Uma tentativa de reconstituição «parcial» foi proposta em 1992, na Ex-
posição Grão Vasco e a Pintura Europeia do seu Tempo, da responsabilidade 
de Pedro Dias e Dalila Rodrigues70. “Um ponto francamente positivo da 
proposta de 1992 é a repartição dos painéis pintados em dois conjuntos de 
nove, de três fiadas sobrepostas, colocados de cada lado de um eixo central” 
(B. PEREIRA, 2001, p. 219). 

Fernando António Baptista Pereira tem no entanto uma proposta de re-
constituição retabular diferente:

70 Para bibliografia adicional ver: RACKZINSKY, 1846; SANTOS, 1946; RODRIGUES, 1995, 
2000 e 2010.
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“Do lado do Ciclo da Infância, a sequência principiaria, na fiada inferior, com 
a Anunciação, a Visitação e a Natividade; prosseguia, na fiada intermédia, com a 
Circuncisão, a Epifania e a Apresentação no Templo; finalmente, rematava, na fiada 
superior, com a Fuga para o Egipto, o Menino Jesus entre os Doutores e a Assunção 
(estes dois desaparecidos). No lado oposto, encontraríamos; na fiada de baixo, a 
Última Ceia, Cristo no Horto e o Beijo de Judas; na do meio, o Caminho para o Cal-
vário (desaparecido), o Calvário e a Descida da Cruz; e na do topo, a Ressurreição, 
a Ascensão e o Pentecostes. É indesmentível o equilíbrio compositivo assim alcan-
çado entre todas as tábuas, com nítidas e coerentes ordens de compensação entre os 
eixos principais de construção do espaço e das figuras, as dominantes cromáticas e o 
movimento das acções representadas.” (B. PEREIRA, 2001, p. 223).

Fig. 184 (Figura de CASIMIRO, 2004; segundo proposta de RODRIGUES, 1992)

Fig. 185 (Figura que acompanha o texto citado de B. PEREIRA, 2001)
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“Se observarmos cuidadosamente as pinturas de Viseu vamos encontrar mui-
tos pontos de contacto com a produção flamenga, sobretudo dos chamados pequenos 
mestres cuja obra, mais oficinal que procurando a inovação, se espalhou por toda a 
Europa e, naturalmente, pela Península.” (BATORÉO, 2011, p. 92).

Considerando a diversidade das gravuras71 para que o autor remete 
como referência das pinturas em causa, consideramos provável que o traçado 
geométrico proposto tenha servido como ferramenta de apoio no processo de 
redimensionamento composicional.

“O empirismo no tratamento da perspectiva linear das várias tábuas 
que compõem o retábulo é bastante evidente” (TRINDADE, 2008, p. 117). 
De facto, nem a peça que António Trindade refere como a mais coerente (a 
Anunciação) foge a erros perspécticos evidentes como o próprio demonstra 
com a figura 186.

“Mas é na tábua do Pentecostes que verificamos a olho nú e com bastante 
clarividência os métodos perspécticos artesanais utilizados pelos autores do retábulo 
de Viseu. Exceptuando o desenho do pavimento, que da parte que é visível parece 
estar bem conseguido, utilizando o mesmo processo ou método já visível na Anun-
ciação referida, (...) observamos, contudo, que a desproporção anatómica das figuras 
é bastante evidente, com rostos e cabeças demasiado grandes em relação às restantes 
partes do corpo, como se denota muito bem na figura da Virgem.” (TRINDADE, 
2008, p. 722).

71 De Martin Schongauer ou van Meckenem, entre outros (BATORÉO, 2011, pp. 79-92).

Fig. 186 (Figura que acompanha o texto 
citado de TRINDADE, 2008) 
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“(…) o grande conjunto retabular da sé de Viseu denota um desigual valor 
quanto à  qualidade artística dos diversos painéis e mesmo dentro do mesmo painel, 
em diversos pormenores, aspecto que denota a colaboração de diversos pintores, 
portanto, um trabalho de parceria como era o mais frequente acontecer nas grandes 
encomendas. Neste caso, porém, ao lado de representações de grande qualidade, 
assiste-se a certos detalhes com deficiências na modelação, no desenho, na escala ou 
no colorido, o que evidencia a colaboração de mestres conhecedores do seu ofício 
juntamente com aprendizes ou pintores menos experientes.

“É, pois, consensual o facto de se tratar de um pintor com formação associada 
a correntes artísticas oriundas do Norte da Europa, o que fica suficientemente com-
provado não só pelas soluções plásticas adoptadas (…), como, também, através do 
tipo de construção geométrica subjacente, designadamente ao nível da perspectiva 
linear que se encontra mais de acordo com os princípios práticos provenientes da-
quelas latitudes.” (CASIMIRO, 2004, p. 1224).

“As medidas do rectângulo que de-
limita esta pintura (A. 131 x L. 81 cm) 
fornecem o módulo m = 1,617 que, à ex-
cepção do algarismo das milésimas, cor-
responde ao módulo do Rectângulo de 
Ouro (m = 1,618). Se pretendêssemos de-
senhar um Rectângulo de Ouro cujo lado 
menor medisse 81 cm, ao multiplicarmos 
esta grandeza pelo valor aproximado do 
seu módulo, ou seja, por 1,618, verifica-
ríamos que o lado maior do rectângulo 
construído mediria 131,058 cm. Compa-
rando estas medidas com as da Anuncia-
ção da sé de Viseu, concluímos estar pe-
rante um painel revelador de uma extrema 
exactidão no que respeita às dimensões da 
superfície pictórica. Efectivamente, a di-
ferença entre a altura dos lados maiores 
do rectângulo construído matemática ou 
geometricamente e a do marco que deli-
mita a pintura é, apenas, de seis décimas 
de milímetro. Isto significa que o painel 
de Viseu corresponde, com uma precisão 
milimétrica, a um Rectângulo ф.” (CASI-
MIRO, 2004, p. 1231).

 A imagem que o autor apresenta (figura 187) corrobora enfaticamente a 
sua proposta ao colocar sobre o traçado geométrico proposto o ponto de fuga 
da perspectiva dos ladrilhos. Em relação à composição perspéctica, o autor 
nota o seguinte: 

Fig. 187 (Figura que acompanha o texto 
citado  de CASIMIRO, 2004)
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“Temos, pois, três pontos de fuga com a particularidade de se encontrarem si-
tuados obre o mesmo eixo vertical pelo que poderíamos aplicar, neste caso, o concei-
to de um «eixo de fuga». Todavia, tratando-se de um painel de dimensões relativa-
mente reduzidas e desenvolvida mais no sentido vertical que na dimensão horizontal 
e, ainda pelo facto de serem escassas as linhas e os objectos associados aos pontos 
de fuga F2 e F3 não lhes atribuímos um significado especial no sentido em que o faz 
John White72 relativamente a determinadas pinturas que utilizam variados pontos 
de fuga com o sentido de abrir espaços ou chamar a atenção para áreas especiais e 
acções secundárias, o que não se verifica neste caso.” (CASIMIRO, 2004, p. 1232).

O mesmo autor prossegue este raciocínio com uma explicação detalha-
da da correctíssima aplicação dos princípios perspécticos na composição dos 
ladrilhos da mesma pintura. Isto leva a crer que pelo menos um dos autores 
destas tábuas estaria perfeitamente inteirado das metodologias que o dese-
nho da perspectiva linear implica, mesmo que depois no conjunto das tábuas 
houvesse espaço para incongruências por mão de outros artistas. Conclui:

“Isto demonstra, por parte do Mestre da sé de Viseu, não só o conhecimen-
to das regras de construção de um espaço em perspectiva, utilizando os pontos de 
distância, como efectivamente a capacidade de levar tais conhecimentos à prática 
desenhando o pavimento com todo o rigor geométrico. Importa destacar que, numa 
oficina, e atendendo às dimensões da pintura, a determinação destes pontos de dis-
tância obrigava a fixar as tábuas de suporte e considerar o prolongamento das linhas 
para cada um dos lados da pintura a uma distância razoável já fora dos limites físicos 
do painel. Esta situação, além de ser complicada exigia uma precisão e um rigor di-
fíceis de serem obtidos dadas as dimensões e os processos utilizados.” (CASIMIRO, 
2004, p. 1233).

Em função do módulo em causa este 
autor propõe uma subdivisão harmónica 
ilustrada na figura 188. Podemos sem difi-
culdade propor que, sendo a média de di-
mensões de todas as pinturas tão próxima, a 
proposta de Luís Casimiro se aplica a qual-
quer peça deste retábulo. A esta malha acres-
centamos as linhas de construção do rectân-
gulo ф, visíveis na figura 189, que cremos 
serem pertinentes para a grande maioria das 
composições deste retábulo.

72 WHITE, John – Nascimiento y renascimiento del espacio pictórico. Madrid: Alianza Editorial, 
1994, pp. 202-202.

Fig. 188 (Figura de CASIMIRO, 2004) 
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Acontece que este rectângulo pode 
ser construído a partir de um quadrado 
superior ou de um quadrado inferior, 
com os arcos de circunferência inferio-
res ou superiores, respectivamente. Pa-
rece credível a ideia de que, no projecto 
compositivo as duas opções pudessem 
ser consideradas. Especialmente se con-
siderarmos que esta hipótese permite o 
projecto do retábulo relacionando todas 
as composições directamente umas com 
as outras, como veremos adiante.

Analisemos caso a caso a pertinência deste traçado para cada obra, an-
tes de ver como afecta o conjunto retabular.

A obra Fuga para o Egipto atesta a importância das semicircunferên-
cias para a metade inferior da composição (o que se verificará na maioria 
das pinturas deste retábulo), tanto no movimento da figura de S. José como 
no panejamento do anjo. O triângulo formado pelas diagonais do quadrado 
superior parece enformar a relação destas duas figuras com a da Virgem. A 
tracejado azul vêem-se, na figura 190, as linhas de construção do rectângulo 
ф que permitem determinar as linhas verticais amarelas; também estas serão 
comuns a muitas das obras do conjunto. Note-se como estas verticais a tra-
cejado dão, de um lado o eixo da figura de S. José, do outro uma das duas ár-
vores que surgem isolados no fundo. A colocação da segunda árvore parece 
também, como se vê, seguir o traçado.

Fig. 189 
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O caso da Ressurreição é, como 
demonstra a figura 191, exemplar 
na aplicação do traçado proposto. 
As duas figuras do patamar inferior 
da pintura seguem o movimento 
das semicircunferências inferiores 
de construção do rectângulo ф e o 
corpo e as vestes da figura de Cristo 
estão totalmente enquadrados pelas 
três linhas verticais centrais.

As linhas horizontais e as se-
micircunferências superiores en-
fatizam o seu enquadramento pelo 
traçado. Tanto as diagonais do rec-
tângulo como do quadrado superior 
que serve para o constituir parecem 

ter também alguma relevância mas, é 
acima de tudo por permitirem as linhas 
amarelas, a tracejado, que são perti-
nentes. Note-se particularmente a in-
clinação do lábaro da ressurreição que 
Cristo segura.

 Nesta peça, como nas próximas 
duas, chamamos a atenção ainda para 
a importância das fortes verticais no 
centro da composição, que reforçam o 
sentido de elevação de Cristo e do Pa-
ráclito.

Fig. 190 

Fig. 191 
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A Ascensão, embora seja uma 
composição relativamente simples, 
reitera o traçado em causa, nomeada-
mente no enquadramento da figura de 
Cristo exactamente segundo as linhas 
verticais centrais. Todas as outras figu-
ras presentes estão colocadas na mes-
ma faixa horizontal, que correspon-
de à subdivisão harmónica proposta. 
Os diferentes elementos espaciais da 
composição parecem depender direc-
tamente das linhas em causa, sendo 
disso exemplo a linha que está a trace-
jado amarelo na figura 192.

A pintura Pentecostes coloca to-
das as figuras numa faixa horizontal, 

dependente do traçado, a mesma 
que na Ascensão. Também de for-
ma semelhante a essa composição a 
pomba do Espírito Santo está enqua-
drada pelas linhas verticais, como 
estão vários elementos arquitectóni-
cos. As semicircunferências inferio-
res servem o movimento das vestes 
das figuras laterais e, as superiores, 
o Paráclito. É ainda importante refe-
rir as diagonais a tracejado azul (de 
construção do rectângulo ф), que 
surgirão noutras composições deste 
retábulo, já que permitem as linhas 
verticais amarelas a tracejado (tam-
bém patentes noutras pinturas).

Fig. 192 

Fig. 193 
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Na pintura Circuncisão vemos 
que as três linhas verticais centrais 
são definidoras do fundo arquitec-
tónico, tanto no que diz respeito ao 
dossel como ao eixo da figura es-
culpida que se encontra no nicho 
(curiosamente descentrada do pró-
prio nicho). A intersecção das dia-
gonais do quadrado superior é ponto 
pertinente para a arquitectura de fun-
do e estas servem de linhas de força 
para a colocação de figuras; note-
-se o Menino e o limite da mesa em 
que se encontra. Finalmente, como 
é comum a todas as pinturas deste 
retábulo, os arcos de circunferência 
de construção do rectângulo compo-
sitivo sugerem o posicionamento de 
elementos na pintura, neste caso o 

movimento das vestes da Virgem. A mesma composição tem ainda em conta 
outras linhas do mesmo traçado: as diagonais de construção do rectângulo ф 
a partir de um quadrado inferior (a tracejado azul na figura 194) que servem 
novas linhas (a tracejado amarelo) fundamentais à arquitectura do espaço. 
Note-se ainda o bordão da figura mais à esquerda (S. José), totalmente coe-
rente com a diagonal a tracejado amarelo, tirada a partir destas ultimas ver-
ticais referidas.

Fig. 194 
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No caso da Adoração 
dos Magos as três linhas ver-
ticais centrais, tal como as 
diagonais do quadrado supe-
rior e respectiva intersecção 
(a tracejado vermelho na fi-
gura 195), voltam a ser de-
cisivas para a construção ar-
quitectónica do estábulo que 
serve de cenário à cena e na 
disposição das figuras mais à 
direita. Os arcos de circunfe-
rência servem uma vez mais 
o posicionamento de elemen-
tos da composição, note-se a 
linha curva que liga a figu-
ra ajoelhada ao menino, ou 
o movimento da colina por 
trás do estábulo. As verticais 
a tracejado amarelo (iguais 
às das figuras 193 e 194) são 

novamente relevantes, como se vê na oferenda da figura do Rei Mago mais 
à esquerda ou no enquadramento da Virgem, ou mesmo na determinação da 
diagonal da flecha do índio, elemento forte da composição.

Fig. 195 
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Na Apresentação do 
Menino no templo, chama-
mos a atenção para os ele-
mentos que visivelmente 
estruturam a arquitectura do 
espaço, sejam as três linhas 
verticais centrais ou as hori-
zontais a amarelo tracejado, 
bem como o posicionamen-
to do menino e da mesa em 
função das diagonais. No 
entanto, o traçado em causa 
revela-se também em peque-
nos pormenores como o eixo 
que orienta o tondo e o escu-
do português (figura 197) ou 
a diagonal da vela sublinha a 
festa das candelárias (figura 
198) que a figura de costas 
segura. O pormenor da figu-
ra 197, também enquadrado 
pelo traçado, indica que a 
obra se trata de encomenda 
régia.

Fig. 196 

Fig. 197 

Fig. 198 
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É pena que não seja possível uma me-
lhor reprodução do Calvário, mas mesmo 
assim é visível como, novamente, a figura 
de Cristo é colocada em função das três li-
nhas verticais centrais e das diagonais do 
quadrado superior.

A pintura Descida da Cruz (figura 
200) é também paradigmática para mostrar 
como a construção do traçado para o rec-
tângulo ф serve a composição. Senão veja-

-se como as diagonais, particular-
mente a descendente, do quadrado 
superior definem a representação 
da cena. A posição do corpo de 
Cristo é disso o melhor exemplo. 
As semicircunferências inferiores 
são relevantes para o movimen-
to das três figuras que ocupam o 
último terço da pintura. A inter-
secção das semicircunferências 
superiores determina o limite da 
cruz, perfeitamente centrada na 
composição e, como acontece em 
todas as pinturas deste retábulo, 
as três linhas verticais centrais são 
também visivelmente pertinentes, 
neste caso para o posicionamento 
das duas figuras que ladeiam a fi-
gura de Cristo.

Fig. 199 

Fig. 200 
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A Anunciação, cuja análise perspéctica, tanto por António Trindade 
como por Luís Casimiro foi já referida, respeita também visivelmente esta 
proposta de geometria plana. Quase toda a composição do espaço em que 
a cena se passa está definido por este traçado; veja-se a janela no topo ou 
o dossel em relação às três linhas verticais centrais, ou como as três linhas 
horizontais a tracejado amarelo são importantes para a mesma janela, para a 
paisagem que se vê em último plano ou mesmo para o interior. As diagonais 
do rectângulo compositivo são pertinentes para a figura do anjo, particular-
mente para a filactera com a Salvação angélica que ostenta. Interessante é 
também verificar como, além do ponto de fuga sobre o eixo que Luís Casimi-
ro demonstra (linha horizontal superior a azul na figura 201), a circunferên-
cia do Paráclito está também sobre um eixo vertical do traçado (a vermelho 
na mesma figura).

Fig. 201 
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O caso da Visitação, cuja imagem 
infelizmente não tem a melhor resolu-
ção, permite, mesmo sendo uma com-
posição bastante simples, notar que o 
traçado em causa é pertinente, especial-
mente no que diz respeito à paisagem ou 
nos eixos das figuras

A cena da Natividade tem 
vários elementos que respeitam 
o traçado proposto. A arquitectu-
ra do espaço segue as três linhas 
centrais verticais, tal como a linha 
a tracejado amarelo, também ver-
tical, mais à esquerda (a sua de-
terminação está patente na obra 
Pentecostes deste retábulo, entre 
outras). O mesmo traçado permite 
determinar as linhas horizontais 
tracejadas amarelas, também rele-
vantes para a arquitectura. As dia-
gonais do rectângulo composicio-
nal parecem apoiar a colocação 
das figuras e a paisagem que se vê 
do lado direito da composição.

Fig. 202 

Fig. 203 
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No caso da Última Ceia, o enquadramento da mesa e das três persona-
gens mais perto do plano do observador parecem ser coerentes com o traça-
do, seja pela linha horizontal que delimita a mesa, pelas semicircunferências 
inferiores ou pelo triângulo formado pelas diagonais do quadrado superior. 
A parte superior da composição vive de duas diagonais (a tracejado azul na 
figura 204), que ordenam o encadeamento das figuras que ladeiam Cristo. 
Estas determinam também a linha tracejada amarela, que enquadra o limite 
inferior das janelas. O limite superior das mesmas também resulta do traçado 
(igualmente a tracejado amarelo). A intersecção das diagonais a tracejado 
com as semicircunferências superiores enquadra o dossel (linhas amarelas, 
verticais).

Fig. 204 
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Cristo no Horto é uma composição 
visivelmente marcada por este traçado, aci-
ma de tudo na disposição das três figuras 
que acompanham Cristo na parte inferior 
da obra, em função das semicircunferên-
cias inferiores. As diagonais ascendentes 
parecem estabelecer a relação entre a posi-
ção da figura de Cristo e o anjo no canto 
superior direito da pintura. As duas linhas 
verticais amarelas, comuns a várias compo-
sições deste retábulo, parecem aqui, por um 
lado, enquadrar a figura central e, por outro, 
apoiar o posicionamento da árvore.

A Prisão de Cristo, composição com-
plexa pela quantidade de elementos que in-

clui, revela cuidado na colocação dos mesmos em função das linhas de força 
da subdivisão harmónica comum a to-
das as obras deste retábulo. É interes-
sante verificar o enquadramento das 
duas figuras centrais em função das 
linhas verticais centrais, bem como 
a importância das semicircunferên-
cias, superiores e inferiores, para o 
monte que protagoniza a paisagem e 
para a figura ajoelhada no último ter-
ço da composição, respectivamente. 
As linhas verticais amarelas, comuns, 
como já referido, a várias pinturas 
deste retábulo, reiteram a relevância 
do traçado. Note-se como a sua rela-
ção com as diagonais da composição 
equivale aos pontos em que as armas 
rodeiam a prisão de Cristo.

Fig. 205 

Fig. 206 
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“A sé de Viseu, antiquíssima, será reedificada no século XIII, em data incerta, 
com trabalhos que se estenderam longamente, sendo que o arcaboiço da actual ca-
tedral pode vir desse tempo, mas a maior parte dos acabamentos levaram à diluição 
da “fábrica” antiga. De 1379 a 1391, por exemplo, havia trabalhos a decorrer (…), 
para culminar na grande empreitada de 1513, documentalmente atribuível a João de 
Castilho, com o objectivo de concretizar, finalmente, o abobadamento do templo, 
que estaria finalizado em 1506.” (PEREIRA, 2011, p. 1270).

No mesmo capítulo, o autor propõe semelhanças vincadas entre esta sé 
e a de Lamego.

Comparando o alçado DES.00041657 disponível no SIPA (figura 208), 
com as imagens disponíveis no Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais nº 12273, podemos propor como medidas aproxima-
das da parede de fundo, onde se posicionaria o retábulo analisado, 5,7 metros 
de largura, por 10,5 metros de altura com módulo aproximado de m=1,843.

A disposição que tínhamos proposto ficava com 5 x 5,7 metros, isto 
quer dizer é muito provável (sendo que o valor de largura é o mesmo) que as 
fileiras verticais mais afastadas do centro estivessem ligeiramente inclinadas 
em relação ao observador (muito à semelhança do que acontece na sé do 
Funchal), sendo que haveria necessidade de espaço para a armação retabular.

73 sé de Viseu, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Dezembro 1965 
(nº 122), Lisboa: Ministério das Obras Públicas.

Fig. 208 (Figura DES.00041657, disponível no SIPA)
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A figura 209 ilustra como se posicionaria o conjunto no espaço original, 
reflectindo essa hipótese em função de uma disposição assente num dodecá-
gono regular. As referidas fileiras estariam assim inclinadas 36º em relação 
ao plano, perfazendo uma largura total de aproximadamente 5,4 metros. Se 
se considerar um octógono a largura total é de aproximadamente 5,2 metros. 

Fig. 209 (Figura adaptada de DES.00041657, disponível no SIPA)
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FRANCISCO HENRIQUES

Sabe-se, com rigor documental, que Francisco Henriques estará em ac-
tividade em Portugal de 1508 a 1518, ano de sua morte74. O autor terá che-
gado a território nacional vindo de Bruges, fixando-se provavelmente em 
Lisboa na viragem do século, casando-se com a irmã do pintor Jorge Afonso. 
Pensa-se que terá sido aluno de Gerard David, chegando a território nacional 
para trabalhar no retábulo da sé de Viseu.

Tendo trabalhado na decoração de várias igrejas, é de enfatizar a sua 
obra para o altar-mor da igreja de S. Francisco de Évora, mas também o fac-
to de ter sido responsável pela chefia de vários pintores para um importante 
conjunto de pinturas para o Tribunal da Relação, entretanto concluído após 
a sua morte e posteriormente perdido. Terá viajado até à Flandres em 1512 
e imediatamente depois colaborado com Jorge Afonso no conjunto cristo-
lógico do convento de Cristo em Tomar. Pensa-se que as suas colaborações 
são extensíveis ainda a Frei Carlos e ao denominado Mestre da Lourinhã, 
nomeadamente no chamado políptico dos Infantes (retábulo de Almeirim) 
ou na sé do Funchal. Morre de peste em 1518, juntamente com oficiais de 
pintura que mandara vir da Flandres.

“É indesmentível que Francisco Henriques sofre – ao longo da sua carreira en-
tre nós – uma evolução acentuada (…) em termos de «nacionalização» e de «assimi-
lação controlada» das novidades estéticas que iam chegando a Portugal. Se chegou a 
Portugal nos finais de Quatrocentos e se participou nas empreitadas das sés de Évora 
e de Viseu, em que a maior vinculação aos modelos ganto-brugenses é evidente, 
logo depois, particularmente após 1508 (…) que o seu estilo acusa uma progressiva 
assimilação de outros valores compositivos e até ao nível das fontes e dos cenários, 
manifestando uma abertura a novas referências, mais ecléticas, como a utilização de 
gravuras de Dürer e a aceitação de um certo italianismo na estrutura compositiva, na 
pose, no modelado e em enquadramentos arquitectónicos e adereços.” (B. PEREI-
RA, 2001, pp. 230 e 231).

“(…) Francisco Henriques foi um caso de particular sucesso de um artista 
estrangeiro na corte de D. Manuel, considerado, logo após a sua morte como «o me-
lhor oficial de pintura que naqueles tempos havia neste reino», e o pintor preferido 
do rei, teve cargos públicos de importância, como o de passavante Santarém (…)” 
(CAETANO, 2011, p.20).

74 Para bibliografia adicional ver: MARKL e PEREIRA, 1986; SERRÃO e DIAS, 1986; RODRI-
GUES, 1995; B. PEREIRA (coord.), 1997.
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RETÁBULO DA CAPELA-MOR DA IGREJA DE S. 
FRANCISCO DE ÉVORA

1508-1511
Cristo no Horto (167 x 88 cm; DDF); Cristo a Caminho do Cal-
vário (167 x 88 cm; DDF); Descida da Cruz (167 x 88 cm; DDF); 
Deposição de Cristo no túmulo (167 x 87,5 cm; DDF); Anuncia-
ção (157 x 88 cm; AA); Natividade (dimensões?; AA); Adoração 
dos Reis Magos (dimensões?; AA); Apresentação do Menino no 
Templo (157 x 88 cm; AA); Degolação dos Mártires de Marrocos 
(144 x 87,5 cm; DDF); S. Bernardino de Siena e Santo António 
(142,5 x 87 cm; DDF); S. Boaventura e S. Luís (142,5 x 87 cm; 
DDF); Encontro de Abraão e Melquisedeque (122,5 x 88,5 cm; 
DDF); Última Ceia (121,5 x 88,5 cm; AA); Missa de S. Gregório 
(121,5 x 88 cm; AA); Apanha do Maná (122 x 89 cm; DDF)
Francisco Henriques 
Obras distribuídas entre o MNAA, o Museu de Alpiarça e a colec-
ção José Relvas.

“Os dados biográficos de Francisco Henriques são (…) omissos, incluindo 
os da sua origem precisa, assim como o da data e das circunstâncias em que veio 
para Portugal. É justamente no âmbito da realização dos retábulos da igreja de São 
Francisco, de Évora (…) que se encontra pela primeira vez documentado (Pereira, 
1887-1891; Pessanha, 1895).” (RODRIGUES, 2010, p. 133).

“O desenho subjacente de oito painéis deste retábulo (…) vem confirmar a 
relativa homogeneidade da obra, em termos de expressão gráfica. Sendo abundante e 
extraordinariamente expressivo na maioria dos painéis (…) denuncia o desempenho 
de um único artista.” (RODRIGUES, 2010, pp. 143 e 144).

“A magnífica armação do retábulo-mor, que foi sumariamente descrita na re-
ferida avaliação [75], contemplava quatro andares ou fiadas, com lugar para quatro 
pinturas cada, num total de dezasseis painéis, em torno de um eixo central formado 
na base por uma estrutura de tipo arquitectónico – o sacrário – e sucessivamente por 
nichos preenchidos por grupos escultóricos: uma Estigmatização de S. Francisco; 
uma Nossa Senhora da Porciúncula; e um Calvário com a representação adicional do 
Fundador da Ordem, o Patriarca S. Francisco de Assis. (...)

“As pinturas que iriam preencher as fiadas poderão ter começado a ser rea-
lizadas, de acordo com alguma crítica mais recente, a partir dos primeiros dias de 
Janeiro de 1509” (B. PEREIRA, 2001, p. 99).

75 Fernando António B. Pereira refere-se ao documento publicado por Gabriel Pereira em Documen-
tos Históricos da Cidade de Évora, III, 1887-1891, pp. 11-13.



194

“em 1508 celebrou-se com Olivier de Gand o já citado contrato para o alar-
gamento da estrutura de talha do políptico e encomendaram-se dois retábulos para 
os altares do cruzeiro e doze tábuas para as capelas laterais. Foi José de Figueiredo 
quem identificou esses painéis com as seis pinturas remanescentes que se expõem no 
Museu Nacional de Arte Antiga (cinco) e no Museu de Évora (uma), estabelecendo 
depois Reynaldo dos Santos (…) a respectiva cronologia, de 1509 a 1511. (...)”

“A base da atribuição a Francisco Henriques desta vasta empreitada pictórica 
reside em duas cartas dirigidas pelo monarca a Álvaro Velho, vedor das obras de São 
Francisco.” (B. PEREIRA, 2001, p. 231).

“Coube a Reynaldo dos Santos o mérito da reconstituição do conjunto, de 
acordo com um desenho elaborado sob a sua direcção na oficina de Fernando Mar-
del, restaurador do Museu Nacional de Arte Antiga, dentro de um espírito «mimé-
tico» de reconstituição historicista. Aproveitámos, já desde a exposição que dedi-
cámos a Francisco Henriques, em 1997, esse desenho para corrigir pontualmente a 
proposta de reconstituição de Reynaldo [figura 210]. “ (B. PEREIRA, 2001, p. 241).

Fig. 210 (Figura adaptada de B. PEREIRA, 2001)



195

“Dos vários painéis que fazem parte do retábulo da igreja de São Francisco de 
Évora (…) destacam-se pelo perspectivismo latente as pinturas que representam a 
Anunciação, a Apresentação no Templo, a Missa de São Gregório, a Natividade e a 
Última Ceia, onde detectamos arquitecturas nos cenários envolventes cujas preocu-
pações perspécticas, recorrendo mais a métodos artificiais e empíricos, são, mesmo 
assim, evidentes.” (TRINDADE, 2008, pp. 558 e 559).

“(...) a fundação do convento de S. Francisco, em Évora, remonta à segunda 
década do século XIII, embora a sua forma definitiva tenha sido alcançada somente 
em meados da mesma centúria.76” (CASIMIRO, 2004, p. 1261).

Luís Casimiro, na sua análise à Anunciação deste conjunto retabular 
escreve:

“O painel em análise apresenta as dimensões de A. 157 x L. 88 cm, a partir das 
quais calculamos o respectivo módulo: m = 1,784. Entre todos os rectângulos ana-
lisados verificamos que o Duplo Sesquitércio [figura 211] é o que melhor se adapta 
às medidas da pintura. Efectivamente, através de um procedimento matemático ele-
mentar podemos comprovar a relação existente entre as duas superfícies rectangu-
lares. Para tal, basta multiplicar o módulo do Duplo Sesquitércio (m = 1,778) pela 
largura do painel, operação que nos fornece um rectângulo cujo lado maior possui 
o valor de 156,46 cm, portanto, uma medida que representa uma diferença, por de-
feito, de cerca de meio centímetro em relação à dimensão real da altura da pintura.” 
(CASIMIRO, 2004, p. 1265).

De facto o módulo que Luís Casimiro 
considera para esta Anunciação correspon-
de às dimensões da pintura, no entanto o 
autor não teve em conta as restantes peças 
do retábulo. Isto é particularmente relevan-
te no caso de S. Francisco de Évora, sendo 
que as dimensões das obras são diferentes 
em função das quatro faixas horizontais por 
que se distribuem. Assim, para a primeira 
fiada (a superior), o módulo é de aproxi-
madamente m=1,8; para a segunda (que 
contém a referida Anunciação) de m=1,7; 
para a terceira de m=1,6 e para a predela de 
m=1,3.

76 SILVA, José Custódio Vieira da — A Reconstrução da igreja do convento de São Francisco de 
Évora. In — FRANCISCO Henriques um pintor em Évora no tempo de D. Manuel I, p. 17.

Fig. 211 (Figura de CASIMIRO, 2004)
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Isto quer dizer que seria pertinente encontrar um traçado que pudesse 
servir os diferentes módulos, no sentido da coerência formal do retábulo. 
Encontramos isto num traçado que tem vindo a ser recorrente, a vesica pis-
cis. A figura 212 revela, em aproximações simplificadas, como este traçado 
permite três dos módulos referidos. Estas medidas servem para rectângulos 
que tenham sempre largura equivalente ao diâmetro da circunferência mais 
pequena. Sendo que a largura de todas as pinturas é praticamente idêntica 
(a variação máxima é de dois centímetros), é de considerar que os referidos 
módulos estejam contemplados neste traçado. Só m=1,6 não é evidente em 
função do mesmo. Mais ainda do que nos módulos, importante é verificar 
se tem efeito nas composições individuais das peças e se pode estruturar a 
composição global do conjunto.

A primeira obra da fiada superior, Cristo no horto, tem por módulo 
aproximadamente m=1,8. Isto corresponde ao rectângulo a azul claro na fi-
gura 213, determinável dentro do traçado proposto. Este traçado ganha ainda 
mais relevância quando se vê como a sua construção é relevante para as três 
figuras da parte inferior, não através do movimento impresso pelas linhas da 
vesica como pela circunferência menor. É notória também a importância da 

Fig. 212 
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vesica na parte superior; tanto para o posicionamento do anjo com o cálice 
como para a determinação do ponto de onde saem as duas diagonais a trace-
jado, que enquadram todas as figuras, dando ênfase à figura de Cristo.

Cristo a caminho do calvário, fazendo uso do mesmo traçado, dá o 
maior enfase a um certo fechamento da acção dentro da circunferência me-
nor (ver figura 214). As figuras mais próximas de Cristo, particularmente 
as que o ladeiam tanto à esquerda como à direita, têm o seu movimento 
integrado nessa circunferência. As diagonais tracejadas voltam a enfatizar a 
presença de Cristo e as diagonais do rectângulo composicional77 também são 
pertinentes para o movimento das figuras de fundo. É interessante verificar 
ainda que o quadrado circunscrito à circunferência menor determina os eixos 
das duas figuras que ladeiam Cristo. 

77 Por rectângulo composicional entenda-se aqui o rectângulo 2:1 definido pela vesica, que preside 
como já referido aos módulos de todas as composições do retábulo.

Fig. 213 Fig. 214 
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A obra Descida da Cruz volta a dar enorme importância às diagonais 
a tracejado, que servem por um lado a linha da escada e por outro o se-
guimento do braço de Cristo enquanto é descido. Outras linhas são muito 
pertinentes, senão note-se o quadrado, que enquadra a figura de Cristo na 
perfeição. Marcámos ainda na figura 215 as diagonais deste quadrado, uma 
servindo a inclinação da figura de Cristo e a outra o seguimento das figuras 
que o ladeiam à esquerda. É ainda de referir a importância da própria vesica, 
particularmente para o movimento da figura no topo da composição, bem 
como da circunferência menor, para o encadeamento das três figuras do lado 
esquerdo. Na Parte III desta tese apresentamos uma comparação que nos pa-
rece pertinente desta obra com a homónima da sé do Funchal.

No caso da última pintura da fiada superior, a Deposição no túmulo, as 
diagonais a tracejado são relevantes para o encadeamento das figuras tanto 

Fig. 215 Fig. 216 
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do lado esquerdo como do lado direito. Também as diagonais do rectângulo 
composicional78 são pertinentes, em particular a descendente, que dá a in-
clinação da figura de Cristo e do túmulo, momento chave da composição. 
Também o quadrado circunscrito demarca aproximadamente as dimensões 
deste túmulo.

O segundo patamar do retábulo, cujas composições têm por módulo 
uma aproximação à centésima ao traçado √3, tem todas as pinturas enqua-
dradas na vesica: tanto em cima como em baixo.

Marcando a vermelho um erro perspéctico evidente na figura 217 (além 
de referir vários outros), António Trindade ilustra a falta de consistência da 
aplicação das leis da perspectiva nesta pintura.

78 Por rectângulo composicional entenda-se novamente o rectângulo 2:1.

Fig. 217 (Figura de 
TRINDADE, 2008)
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A análise perspéctica de Luís Casimiro 
(figura 218) vai ao encontro da de António 
Trindade, com a particularidade de acrescen-
tar que:

Nesta Anunciação, embora 
a imagem disponível não tenha a 
melhor qualidade, podemos dis-
cernir a relevância da circunfe-
rência central no enquadramen-
to das duas figuras. Também as 
diagonais a tracejado, patentes 
em todas as composições da fia-
da superior, são aqui pertinentes, 
como se vê na figura 219, para 
a inclinação que as duas figuras 
apresentam. Curiosamente, sur-
gem nesta composição (a trace-
jado azul na mesma figura), duas 
novas linhas tiradas do mesmo 
traçado que completam o enqua-
dramento das figuras.

Fig. 218 (Figura de CASIMIRO, 2004)

“(...) a localização do ponto de fuga 
sobre uma linha que faz parte da estrutura in-
terna do Rectângulo Duplo Sesquitércio, vem 
dar um contributo importante para reforçar a 
convicção de ter sido este o marco eventual-
mente utilizado pelo pintor na estruturação da 
obra” (CASIMIRO, 2004, p. 1268).

Fig. 219 
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“Na pintura da Natividade, pertencente ao mesmo retábulo, assistimos a um 
desenho mais cuidado dos elementos arquitectónicos, onde a perspectiva linear pla-
na parece ser mais certeira, mas onde ainda verificamos o empirismo do autor.” 
(TRINDADE, 2008, p. 562).

As linhas a tracejado azul referi-
das voltam a aparecer na obra Nativi-
dade servindo a direcção dos olhares 
das figuras, levando toda a atenção da 
cena para o Menino. Não sendo uma 
composição que depende claramente 
do traçado em causa e sendo que a re-
lação entre as três personagens da cena 
parece ela própria ser regida por uma 
circunferência, não resistimos à tenta-
ção de recolocar o traçado em função 
dessa ideia. A figura 222 é resultado 
dessa transformação; é curioso este fe-
nómeno, semelhante ao desvio da peça 
S. Pedro, analisado no conjunto retabu-
lar de S. Vicente, de Nuno Gonçalves. 

Fig. 220 (Figura de TRINDADE, 2008)

Fig. 221 
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Mesmo que aqui não haja uma justificação tão clara como nesse caso 
para esse desvio, não há dúvida que a cena parece fazer mais sentido neste 
enquadramento.

Acontece que a Adoração dos 
Magos parece ser alvo do mesmo 
tipo de desvio. A figura 224 mostra 
a colocação do traçado sobre a pin-
tura centrada em função da vesica. 
A figura 223 mostra a pintura des-
viada em função da circunferência 
central. Parece claro que as figu-
ras estão dispostas em função deste 
elemento geométrico, Se numa pri-
meira abordagem este fenómeno de 
deslocamento poderia pôr em causa 
a utilização do traçado ou supor que 
se tivesse tratado de um engano na 
aplicação do mesmo, a recorrência 
com que este fenómeno surgirá ao 
longo do corpus analisado, levantará 
outras hipóteses conclusivas.

Fig. 222 Fig. 223 

Fig. 224 
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“A Adoração dos Magos de Évora segue, com muita aproximação, a gravura 
de Schongauer. (…) A estampa funciona, aqui, como um modelo no qual se podem 
introduzir as modificações necessárias para obedecer ao espaço disponível.” (BA-
TORÉO, 2011, pp. 111 e 112).

Manuel Batoréo associa também a Apresentação no templo a uma xi-
logravura do Der Schatzbehalter (figura 226), de Michael Wolgemut (1434-
1519), datada de 1491. Esta pode ser considerada como referência para a 
pintura, se vista em contraposto. Em ambos os casos, poder-se-ía dizer que 
as adaptações do original são feitas em função do traçado.

Fig. 225 (Gravaura de Martin 
Schongauer; BATORÉO, 2011)

Fig. 226 (Contraposto da gravura de 
Michael Wolgemut; BATORÉO, 2011)

Fig. 227 (Figura de TRINDADE, 2008)
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Sobre a figura 227, afirma António Trindade:

“Na obra Apresentação no Templo, do mesmo retábulo de Évora, um primeiro 
olhar dá-nos a sensação de que a geometria do conjunto está correcta, mas também 
ali verificamos incorrecções na perspectiva linear plana.” (TRINDADE, 2008, p. 
564).

Esta Apresentação 
do Menino no templo pa-
rece mais coerente com 
o traçado centrado; re-
pare-se como a diagonal 
descendente do quadrado 
dá, por um lado, o movi-
mento das figuras do lado 
esquerdo da composição 
e, por outro, a direc-
ção perspéctica da mesa 
(cujo limite posterior 
corresponde à mediana 
da altura do rectângulo 
compositivo). O Menino 
está claramente centrado 
na composição enquanto 
as figuras da Virgem e de 
Simeão, que o ladeiam, 
estão enquadradas pelas 
diagonais a tracejado, re-
correntes em toda a série 
pictórica. Note-se ainda 
como é de intersecções 
do traçado que surgem 
inúmeras verticais deter-
minantes da arquitectura de fundo.

Fig. 228 
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A terceira fiada, embora não tendo um módulo reconhecível neste traça-
do, apresenta quatro composições muito coerentes com as linhas estudadas 
até aqui.

É o caso da cena dos 
Mártires de Marrocos, no-
te-se como desde logo a 
estrutura retabular79 é coe-
rente com a linha horizon-
tal a vermelho na figura 
mártires. A vesica maior 
dá sentido tanto ao movi-
mento da figura da direita 
como à figura do mártir em 
primeiro plano. Os restan-
tes mártires assassinados 
estão enquadrados pelo 
triângulo formado pelas 
diagonais do quadrado 
central. A cena mais mar-
cante, da degolação, está 
definida por esse quadrado 
(mártir), pela circunferên-
cia central (arma) e pelas 
diagonais a tracejado (que 
enfatiza a relação das duas 
figuras).

79 Os elementos retabulares, embora refeitos, devem seguir, muito provavelmente, uma estrutura de 
moldura original, a utilização do traçado reforça esta idea.

Fig. 229 
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A obra em que pro-
tagonizam S. Bernardino 
de Siena e Santo António 
(figura 230), embora com 
menos elementos que a 
anterior, tem-nos também 
de acordo com o traçado. 
Os dois santos estão en-
quadrados pelos vários 
elementos de subdivisão 
harmónica, tanto a vesica 
como o círculo e o qua-
drado parecem ter peso na 
colocação e movimento 
destas duas figuras. Sendo 
que o módulo é o mesmo, 
a linha horizontal verme-
lha tem a mesma função 
que na obra anteriormente 
analisada, como terá nas 
duas outras da mesma fia-
da horizontal.Fig. 230 
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A obra S. Boaventura e S. Luís 
é semelhante (simetricamente) sob 
vários aspectos à peça São Bernardi-
no de Siena e Santo António, a vesi-
ca sendo pertinente para as vestes na 
parte inferior da composição, o cír-
culo e o quadrado para as figuras na 
parte superior. O mais curioso nesta 
composição são as fortes diagonais 
dos báculos dos Santos. A linha bran-
ca a tracejado vertical na figura 231 
parece ser fundamental para ambas 
as referidas diagonais, tanto na re-
lação com o quadrado central como 
com o lado inferior da composição.

A última fiada de pinturas, de 
dimensões menores, volta a apre-
sentar um módulo coerente com o 

traçado proposto e, como se vê no 
Encontro de Abrão e Melquisede-
que  (figura 232), em sintonia com o 
mesmo. O rectângulo composicional 
inclui a estrutura retabular e serve-
-se das linhas horizontal vermelha 
(que também foi usada no patamar 
acima) e da linha horizontal a trace-
jado. O quadrado central é aqui da 
maior importância, enfatizando a 
cena principal de forma clara. Tam-
bém as diagonais do mesmo e as do 
rectângulo maior (comuns a todas as 
pinturas do retábulo) parecem rele-

Fig. 231 

Fig. 232 
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vantes na composição, como se vê por exemplo na pose de Melquisedeque 
ou no ajuntamento de personagens atrás deste.

“Na cena da Última Ceia, o empirismo da representação detecta-se logo à 
partida na escala das personagens dispostas circularmente em torno da mesa, onde 
verificamos o erro das figuras do último plano que apresentam a mesma escala de 
outras situadas no primeiro plano.” (TRINDADE, 2008, p. 566).

Na Última Ceia volta a notar-se 
a pertinência do quadrado, particular-
mente nos seus cantos inferiores, para 
elementos compositivos como os ban-
cos. Aqui, a linha vermelha a traceja-
do não só é importante para a estrutura 
retabular como para o fundo, servindo 
a escócia que divide o rodapé do resto 
da parede. É ainda de referir as linhas 
a azul, que formam um triângulo que 
dá protagonismo à figura de Cristo 
(desproporcionada, como referido por 
A. Trindade). Estas linhas permitem 
ainda a determinação da largura do 
drap d’honneur na parede do fundo.

Fig. 233 (Figura de Trindade, 2008)

Fig. 234 
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“Finalmente, na cena da Missa de São Gregório, apresenta-se talvez a pers-
pectiva linear mais bem conseguida do retábulo de São Francisco de Évora, mas 
mesmo assim detectamos o erro nas arestas ortogonais que modelam a trave horizon-
tal da cruz situada sobre o altar.” (TRINDADE, 2008, p. 568).

Nesta Missa de S. Gregório, o quadrado é essencial, repare-se que o seu 
lado superior determina a linha de di-
visão da parede e ambos os vértices do 
lado esquerdo são também pertinentes 
para elementos compositivos. Tam-
bém as diagonais a tracejado amarelo 
são pertinentes, não só, na da direita, 
para a inclinação da figura, como para 
o ponto de origem da linha da vela (a 
tracejado azul). Ainda assim, talvez o 
mais curioso seja notar que o ponto de 
fuga que António Trindade determi-
nou para os elementos desta peça seja 
tão claramente definido pelo traçado 
proposto como as linhas a azul na fi-
gura missa demonstram.

Fig. 235 (Figura de Trindade, 2008) 

Fig. 236 
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Na obra  Apanha do Maná toda a acção está concentrada na relação que 
o círculo e o quadrado estabelecem com as diagonais que foram recorrentes 
a todas as pinturas do retábulo, o que é visível na disposição das figuras.

As dimensões da reconstituição conjectural do retábulo segundo Fer-
nando António Baptista Pereira80, a partir de uma proposta (figura 210) de 
Reynaldo dos Santos (1880-1970) vão de encontro à desmultiplicação81 do 
traçado aqui proposto segundo a figura 238. As montagens das figuras 239 e 
240 demonstram isso mesmo.
80 Que tem em conta o importante facto de o sombreado de todas as obras ser coerente com as en-
tradas de luz do edifício, que tem janelas dos dois lados (as peças à esquerda tendo assim luz que incide da 
esquerda para a direita e as obra à direita o inverso).
81 Esta desmultiplicação do traçado é uma de várias possibilidades, assim considerada por ser a que 
melhor adapta o conjunto ao espaço, como adiante se verá.

Fig. 237 
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Fig. 238 

Fig. 239 
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Resta propor uma representação conjectural do conjunto no sítio aten-
dendo às dimensões do espaço. Tendo sido impossível obter um registo do-
cumental de alçado deste edifício, apresentamos aqui uma proposta de di-
mensões a partir da planta e de alçado parcial do documento DES.00001046 
(figura 241) estabelecendo uma relação de proporcionalidade directa, com 
o apoio da fotografia FOTO.00540060 (utilizada na figura 242), ambos os 
documentos estão disponíveis no SIPA). Assim, se a largura da nave central 
tem aproximadamente 12 metros e a altura aproximadamente 23 (pratica-
mente um duplo quadrado), então o nicho em que o retábulo se inseriria teria 
6,5 metros de largura por 15 metros de altura. 

Fig. 240 (Figura adaptada de B. PEREIRA, 2001)
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Fig. 241 (Figura DES.00001046, disponível no SIPA)

Fig. 242 (Figura adaptada de FOTO.00540060, disponível no SIPA  e de B. PEREIRA, 2001)
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CAPELAS LATERAIS DA IGREJA DE S. FRANCISCO 
DE ÉVORA

1508-1511 
Casta Susana (248 x 202 cm; AA); Aparição de Cristo a Santa 
Maria Madalena (247 x 198,5 cm; DDF); Virgem Rainha entre 
Sta. Julita e S. Querito (248 x 201 cm; DDF); S. Cosme, S. Tomé 
e S. Damião (254 x 206 cm; AA); Pentecostes (248 x 202 cm; 
AA); Nossa Senhora das Neves (178 x 130 cm; DDF)
MNAA
Francisco Henriques

“Além do políptico do altar-mor, chegaram até nós seis das «pale» de altar 
para as doze capelas laterais da nave da igreja. Dadas as transformações de invo-
cações e de decoração que as capelas da igreja sofreram ao longo de todo o século 
XVIII, é muito difícil propor a localização original das seis «pale» remanescentes.” 
(B. PEREIRA, 2001, p. 252).

“A escala gigantesca das figurações principais não podia senão associar-se, 
num pintor formado num ambiente que trabalhava exemplarmente o formato mi-
niatural, a uma visão mais sintética da forma, a uma maior sobriedade pictural, mas 
também a evidentes dificuldades em dar expressão e a estruturar com verosimilhança 
a complexa trama figurativa da imagem. (…)

“Entre os dois projectos destinados à mesma igreja o pintor evoluiu no sentido 
de uma sobriedade formal ou de uma essencial síntese expressiva. Mas haverá que 
ter aqui em linha de conta, e insistindo neste facto, a maior ou menor facilidade em 
adequar o seu processo a certas exigências da empreitada, como a da dimensão das 
tábuas (…)” (RODRIGUES, 2010, p.146). 

“Os arcaísmos ao nível da perspectiva linear que verificamos nestes painéis 
são bem evidentes, onde o rigor do desenho da construção dos pavimentos contrasta 
com as arquitecturas que a partir daqueles se erguem. A perspectiva linear é assim 
realizada por sectores ou fragmentos, do primeiro ao último plano e onde também 
nestas obras verificamos a ausência de um sistema perspéctico como o italiano.” 
(TRINDADE, p. 2008, p. 569).

Em termos de geometria plana estas peças seguem um traçado distinto 
das pinturas do retábulo-mor da mesma igreja. Embora os rectângulos com-
posicionais destas obras apresentem uma média de medidas cujo módulo 
(m=1,23) é pertinente, não nos deparámos com qualquer utilização das pro-
priedades que este permitiria. A figura 243 ilustra, segundo Jay Hambidge, 
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como a sobreposição 
de rectângulos de ouro 
determina o módulo 
em causa. Curiosa-
mente, e talvez porque, 
como refere Dalila Ro-
drigues, as grandes 
dimensões das enco-

mendas tenham pesado numa certa falta rigor compositivo, este traçado é in-
teiramente desconsiderado. Não há, aliás, qualquer obra no corpus atribuído 
a Francisco Henriques que faça uso das propriedades do rectângulo ou da 
secção de ouro, pelo que seria estranho isso acontecer aqui. O traçado uti-
lizado nestas peças é uma subdivisão harmónica simples, ou malha regular, 
que faz uso das diagonais determináveis a partir dos pontos médios de cada 
lado do rectângulo compositivo (figura 244).

Fig. 243 (Figura de HAMBIDGE, 1967)

Fig. 244 
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“Na tábua que representa O 
Profeta Daniel Julgando a Casta 
Susana, o empirismo da composição 
é por demais evidente, onde verifi-
camos o erro da convergência das 
linhas ortogonais para quatro pon-
tos distintos, 1,2,3 e 4, em vez de 
um apenas, apesar da construção do 
pavimento apresentar as respectivas 
diagonais dos quadriláteros dos ladri-
lhos a convergirem para os mesmos 
pontos de distância, como o ponto D 
que é representado na figura [245].” 
(TRINDADE, 2008, p. 572).

Nesta composição, as diagonais desta subdivisão harmónica são clara-
mente usadas, ainda que sem total rigor. Isto nota-se na linha que define o 

topo da janela, e no mesmo 
seguimento a sombra inte-
rior, ou na direcção perspéc-
tica dada aos degraus. As li-
nhas horizontais e verticais 
a vermelho correspondem 
à divisão dos lados do rec-
tângulo em quatro partes 
iguais (encontrando o meio 
e metade do meio portanto) 
e são também pertinentes, o 
que é notório na linha de li-
mite da janela. Note-se tam-
bém que o ceptro da figura 
da direita segue a direcção 
da linha do traçado que lhe 
é mais próxima.

Fig. 245 (Figura de Trindade, 2008)

Fig. 246 
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“O painel Cristo aparece 
a Maria Madalena, por seu lado, 
não parece levantar grandes dúvi-
das sobre a sua origem iconográ-
fica e formal. A gravura de Martin 
Schongauer [figura 247] contém 
todos os elementos para se poder 
afirmar que Francisco Henriques 
se apoiou na estampa do mestre 
de Colmar.” (BATORÉO, 2011, 
p.121).

Se é verdade que esta com-
posição parece de facto basear-se 
na gravura de Schongauer, também 
parece fazer sentido que o traçado 
tenha servido a adaptação ao forma-

to diferente que tem. As diagonais que saem do vértice inferior esquerdo 
determinam o posicionamento e movimento de Santa Maria Madalena, as 
duas verticais a vermelho à direita enquadram a figura de Cristo e as quatro 
linhas azuis que saem do 
ponto médio do lado in-
ferior parecem estruturar 
a relação entre as duas fi-
guras. Note-se ainda como 
esta subdivisão permite de 
forma simples determinar 
as linhas a amarelo, entre 
as quais surge a inclinação 
da cruz, elemento forte da 
composição. Outro ele-
mento compositivo inte-
ressante é o túmulo, que 
não existia na gravura, 
aqui, também ele enqua-
drado por este traçado (li-
nhas a tracejado).

Fig. 247 (Gravura do Martin Schongauer; 
BATORÉO, 2011)

Fig. 248 
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António Trindade considera que 
na maioria dos casos, a construção dos 
pavimentos é rigorosa.

“Contudo, as arquitecturas 
superiores apresentam construções 
desfasadas do pavimento e horizon-
tes distintos, onde verificamos ainda 
neste tempo a solução ou o esquema 
da espinha de peixe, detectável, por 
exemplo, na tábua que representa 
Nossa Senhora da Graça com o Me-
nino entre Santa Julita e São Querito 
(…)” (TRINDADE, 2008, p. 570).

António Trindade refere ainda que 
exactamente o mesmo acontece com as 
tábuas São Cosme, São Tomé e São Da-

mião e Pentecostes, ilustrando a ideia com as figuras 251 e 254.
Talvez a compo-

sição mais claramente 
marcada pelo traçado em 
causa, esta Virgem Ra-
inha entre Sta Julita e 
S. Querito tem, não só a 
arquitectura do espaço, 
como as figuras (des-
considerando o Menino), 
estruturadas a partir das 
subdivisões harmónicas. 
Tanto o dossel como o 
muro no fundo são exem-
plos claros disso mesmo. 
Praticamente todas as 
diagonais a azul têm um 
papel no enquadramento 
das duas figuras que la-

Fig. 249 (Figura de TRINDADE, 2008)

Fig. 250 
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deiam a Virgem; note-se as que saem do vértice inferior direito para S. Que-
rito e as que saem do vértice superior esquerdo para Sta Julita. É, no entanto, 
o triângulo a tracejado amarelo, que sustenta a figura da Virgem, que mais 
claramente aqui ilustra a aplicação deste traçado.

“(...) na pintura que repre-
senta São Cosme, São Tomé e 
São Damião, numa primeira ob-
servação, a geometria parece-nos 
correcta do ponto de vista pers-
péctico, mas uma análise cuida-
da permitiu verificar que também 
aqui os erros surgem, sobretudo 
no desenho da perspectiva da 
prateleira (…) [figura 251]. Ou-
tro erro verificamos na constru-
ção do pavimento que parece 
ter sido desenhado segundo dois 
sectores distintos (…)” (TRIN-
DADE, 2008, pp. 572 e 573).

Embora de forma menos 
evidente, cremos que a subdi-
visão em causa está também 
patente nesta composição. As-
sinalámos a tracejado, na figu-
ra 252, as linhas que parecem 
mais relevantes nesse sentido. 
A simetria na colocação das 
três figuras parece poder ser 
considerada em função das três 
linhas verticais a vermelho. 
Note-se ainda que a inclinação 
da lança de S. Tomé parece es-
tar também dependente de pon-
tos desta subdivisão.

Fig. 251 (Figura de TRINDADE, 2008)

Fig. 252 
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“A grande pala do Pentecostes é 
de mais difícil aproximação de gravura 
do tempo de Henriques, embora haja 
uma xilogravura de mestre anónimo ale-
mão, datada de 1498, e inserida no incu-
nábulo Peregrinatio in Terram Sanctam 
[figura 253], que pode, eventualmente, 
relacionar-se com a pintura de Évora.” 
(BATORÉO, 2011, pp.121 e 122)

As ideias que acompanham a propos-
ta de compreensão geométrica de António 
Trindade para esta peça foram por nós já 
citadas, junto da peça Nossa Senhora da 
Graça com o Menino entre Santa Julita e 
São Querito.

Esta composição, também vincadamente simétrica, faz um uso claro 
das diagonais do traçado, particularmente as que saem dos vértices inferio-
res, que estruturam a colocação das duas figuras em primeiro plano. As dia-
gonais do próprio rectângulo compositivo são particularmente importantes, 

Fig. 253 (Mestre anónimo; 
BATORÉO, 2011) 

Fig. 254 (Figura de TRINDADE, 2008)
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Fig. 254 (Figura de TRINDADE, 2008)

já que servem também para definir um espaço distinto para a figura central 
em relação às outras. É, no entanto, a circunferência a tracejado amarelo que 
mais claramente serve este propósito; centrada num ponto evidente do traça-
do (figura 255), define não só o arco da arquitectura no topo da composição, 
como o movimento das figuras e dos panejamentos à volta da Virgem.

Fig. 255 
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“Alguns destes painéis, designada-
mente o da Virgem com Santa Julita e São 
Querito, o de São Cosme e São Damião 
com São Tomé e a Virgem das Neves te-
rão sido elaborados a partir de debuxos 
elaborados pelo próprio pintor que, talvez 
em pormenores, tenha recorrido a estam-
pas de figuras isoladas que não identifi-
camos e, no caso da última das pinturas 
mencionadas, a uma estampa anterior à 
que acima reproduzimos [figura 256], mas 
com a mesma temática, dado que o culto 
à Virgem das Neves era muito difundido 
na Alemanha. (BATORÉO, 2011, p.121).

Por ter sido mutilada, esta pintura 
apresenta poucos elementos compositi-
vos que possam servir de referência para considerar o traçado. No entanto, 
se considerarmos que em todas as composições as figuras principais estão 
sempre integralmente representadas, este fragmento da pintura original será 
quase certamente da 
parte superior da com-
posição. Seria natural 
também que a Virgem, 
como acontece no Pen-
tecostes ou na Virgem 
Rainha entre Sta Julita 
e S. Querito, estivesse 
centrada na composi-
ção. Neste sentido pro-
pomos que, tendo pro-
vavelmente dimensões 
originais semelhantes 
às das outras pinturas, 
a área de composição 
em falta seja sensivel-
mente a que está paten-
te na figura 257.

Fig. 256 (Mestre anónimo; 
BATORÉO, 2011) ) 

Fig. 257 
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NOSSA SENHORA COM O MENINO
ENTRE S. BENTO E S. BERNARDO

c. 1515
195 x 175 cm
igreja matriz de São Bento, Ribeira Brava, Madeira 
Francisco Henriques
Imagens AA

Tendo em conta a evidên-
cia da simetria que rege a obra, 
é natural considerar a grande 
probabilidade de ter havido 
um corte do lado esquerdo da 
peça, sendo que a figura da 
Virgem e o dossel fariam mais 
sentido centrados na composição. Esta hipótese é enfatizada pelo facto de as 
figuras dos Santos também parecerem estar cortadas, e de forma desigual: S. 
Bernardo parece ter mais espaço na composição que S. Bento (arriscamo-nos 
a sugerir que isto se deve ao facto de o seu báculo ter sido poupado a cortes 
maiores).

Se considerarmos então que a pintura poderia, originalmente, ter dimen-
sões maiores, faz sentido propor que fosse de proporções próximas de um 
quadrado, cuja circunferência circunscrita é pertinente para a composição. A 
sequência de cinco circunferências, que perfazem três vesicas perfeitas (fi-
gura 258), define os pontos de que dependem as circunferências menores (a 
amarelo na figura 259) que enformam a figura central. Este traçado permite 
também definir as dimensões do dossel que enquadra a Virgem ou, na in-
tersecção com as diagonais compositivas, determinar a linha horizontal que 
define o limite arquitectónico do espaço. Note-se como a própria inclinação 
do báculo de S. Bernardo depende do traçado e o posicionamento dos dois 
santos está enquadrado pela relação entre a circunferência central maior e as 
diagonais compositivas.

Fig. 258 
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Aceitando esta proposta, é com facilidade que se chega às hipotéticas 
dimensões originais, de um quadrado com dois metros de lado. 

Na Parte III desta tese apresentamos uma análise comparativa entre esta 
peça e a Virgem Rainha entre Santa Julita e S. Querito, da capela lateral da 
igreja de S. Francisco de Évora, também atribuída à oficina de Francisco 
Henriques. A coerência formal entre as duas obras revela que, mesmo ha-
vendo uma aplicação de traçado diferente no que diz respeito às peças das 
capelas laterais da igreja de S. Francisco de Évora em relação ao restante 
corpus atribuído a Francisco Henriques, é fundamental considerar os ele-
mentos geométricos que reforçam a coerência das composições do corpus 
da oficina em causa.

Fig. 259 
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PENTECOSTES

c. 1515
223 x 113 cm
Congregação das servas de Nossa Senhora de Fátima
Francisco Henriques
Imagens AA

Embora não haja sinais evidentes de corte das tábuas deste Pentecostes, 
também não temos garantias de estar intocado quanto às suas dimensões ori-
ginais. Assumindo que a tábua pode ter sido cortada e sendo que o módulo 
do rectângulo que existe hoje não é reconhecível por si mas muito próximo 
do de um rectângulo 2:1 (m=1,97), considerámos os elementos internos da 
composição mais fortes, como o arco que a encima, as duas colunas mais 
próximas, a figura central ou mesmo os bancos em primeiro plano, para iden-
tificar linhas fortes que um traçado pudesse definir. Assim, começando por 
procurar a circunferência que define o arco no topo da composição, repeti-
mo-la verticalmente (com as mesmas características de uma vesica) duas 
vezes. A segunda circunferência parece apoiar o movimento das duas figuras 
mais próximas do observador, tal como o posicionamento da Virgem, en-
quadrando-a. A terceira circunferência redefinirá o rectângulo composicional 
tem por diâmetro horizontal a linha do banco à direita. O mais interessante 
é verificar que, considerando este redimensionamento, uma malha regular 
(em que encontramos a mediana de cada lado e voltamos a dividir cada parte 
resultante da mesma forma) resulta num traçado que parece fazer todo o sen-
tido para a composição, o que reitera a pertinência das três circunferências. 
As três linhas verticais deste traçado determinam claramente três das colunas 
da arquitectura de fundo, mesmo que a mais central não esteja perfeitamente 
ao meio da composição. A vertical mais à direita serve também o limite do já 
referido banco em primeiro plano. As horizontais também parecem relevan-
tes, sendo que separam os três espaços da pintura: os ladrilhos do interior, 
as figuras (dispostas circularmente dentro do quadrado central) e o fundo, de 
arquitectura e paisagem.



226

 Embora seja especulativa, a possibilidade do rectângulo maior, a pre-
to na figura 260, ser o original para esta composição implica que a pintura 
teria originalmente aproximadamente 2,4 por 1,2 metros, num rectângulo 
de módulo 2:1. Outra particularidade importante de referir é a presença do 
losango formado pela malha regular, por ser figura que surge com relevância 
na obra de Jorge Afonso. Exploraremos este fenómeno nas conlcusões deste 
capítulo.

Fig. 260 
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Três dos quatro casos do corpus analisado atribuídos a este autor de-
monstram uma coerência formal do ponto de vista da análise composicional 
muito interessante, sendo a excepção as peças das capelas laterais da igreja 
de S. Francisco de Évora (1508-1511). Estas seis obras de grandes dimensões 
apoiam-se em malhas regulares de forma congruente enquanto conjunto, o 
que permitiu propor o redimensionamento da Nossa Senhora das Neves em 
função do traçado comum a todas. O retábulo-mor da mesma igreja, que se 
supõe datado do mesmo período, aplica de forma clara um traçado diferente: 
explora vários módulos que a vesica piscis (√3) permite elencar. O Pente-
costes e a Nossa Senhora com Menino e Santos (ambos datados de c. 1515), 
apoiam-se fundamentalmente na relação entre circunferência e quadrado. 
Nestes dois últimos casos foi possível também propor redimensionamentos 
das peças em função da coerência geral dos traçados.

Uma conclusão possível perante análise composicional comparativa 
que apresentamos na Parte III desta tese é a de que mesmo que a oficina 
tenha aplicado um traçado diferente nas capelas laterais de S. Francisco de 
Évora (em relação ao que parece coerente no conjunto do corpus): propomos 
que a realização da obra Virgem entre Santa Julita e S. Querito (para a enco-
menda de Évora), precede, como que em forma de ensaio a elaboraração da 
Nossa Senhora com o Menino entre S. Bento e S. Bernardo (para a Madeira). 
Isto porque o traçado circular parece mais presente nas duas peças que a ma-
lha regular (comum às capelas laterais). 

A já referida presença de um losango subjacente ao rectângulo compo-
sicional no Pentecostes desta oficina, traço comum a opções compositivas 
em Nuno Gonçalves e Jorge Afonso (como referido no respectivo capítulo) 
pode indicar a partilha de competências geométricas entre este último autor 
e Francisco Henriques.
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MESTRE DA LOURINHÃ

Crê-se que o denominado Mestre da Lourinhã, provavelmente activo da 
primeira década de 1500 a 1530, seria também de origem flamenga, ou pelo 
menos claramente influenciado pela herança dos modelos desta região82. A 
sua denominação deve-se essencialmente a Luís Reis-Santos (1898-1967), 
que o identificou em função das duas peças dedicadas a S. João Baptista 
e S. João Evangelista, que se encontram na Santa Casa da Misericórdia da 
Lourinhã. Pensa-se que esta denominação pode ser associadas ao pintor e 
iluminador Álvaro Pires, mas Rafael Moreira propôs também que pudesse 
tratar-se de João de Espinosa (pintor régio de D. Manuel).

“Destacam-se, nesse agrupamento, além das pinturas da Lourinhã, um S. Jeró-
nimo do MNSR, um Pentecostes, uma Profissão de Santa Paula, duas pinturas de um 
conjunto retabular que representam Santos Franciscanos, provenientes da Madre de 
Deus, três painéis do retábulo da Vida e da Ordem de Santiago, proveniente da igreja 
do convento dos Espatários de Palmela, todos no MNAA, duas tábuas de um conjun-
to retabular do Santuário do Cabo Espichel ou algumas tábuas do retábulo da sé do 
Funchal, como os painéis ou conjuntos atribuídos de forma mais consensual. Outras 
pinturas, que chegaram a fazer parte do agrupamento, como um conjunto de quatro 
painéis da igreja da Assunção de Cascais, o painel central do impropriamente cha-
mado tríptico dos Infantes, na realidade o que resta do retábulo-mor do convento de 
Nossa Senhora da Serra de Almeirim, as de Santa Suzana (Alcácer do Sal), as prove-
nientes da Ermida da Conceição dos Matos, em Alcochete, hoje na matriz local (que 
acabamos de referir no capítulo anterior), ou o «Tríptico» do Pópulo evidenciam, de 
acordo com Manuel Batoréo, que dedicou um estudo monográfico ao agrupamento 
de obras, sujeitando-o a criterioso re-exame estilístico, baseado em documentação 
fotográfica de infra-vermelhos, colaboração de discípulos ou mesmo outra autoria83.

“Segundo Vitor Serrão, estaríamos em presença de um pintor de corte, de gos-
to vanguardista e perfeitamente integrado no ambiente cosmopolita que rodeava a 
Rainha «velha» D. Leonor e o seu irmão D. Manuel I, satisfazendo encomendas não 
só dos círculos áulicos mas também da poderosa Ordem de Santiago e da Ordem de 
S. Jerónimo84 .” (B. PEREIRA, 2001, pp. 267 e 268).

82 Para bibliografia adicional ver: SANTOS, 1943 e 1963; TEIXEIRA, 1991; SERRÃO, 1992; BA-
TORÉO, 1995.
83 Manuel Batoréo, A Pintura do Mestre da Lourinhã, cit., especialmente nas p. 275, em que o autor 
apresenta, num quadro sinóptico, o status quaestionis das atribuições após o exame das pinturas com a do-
cumentação fotográfica obtida.
84 Cf. Vitor, «Mestre da Lourinhã» e «S. João Baptista do Deserto», in Grão Vasco e a Pintura Euro-
peia..., cit., pp. 347-351.
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CONVENTO DA BERLENGA

S. João Baptista no deserto (146 x 135 cm); S. João Evangelista 
em Patmos (146 x 135 cm)
c. 1510-1520
(mosteiro do Valbenfeito): Sala do despacho da Santa Casa da 
Misericórdia da Lourinhã 
Mestre da Lourinhã
Imagens arquivo DDF

Em 1933 Luís Reis-Santos encontra as obras em causa na Santa Casa da 
Misericórdia da Lourinhã, “foi a partir delas que criou uma base de identifi-
cação estilística em torno da qual foi agrupando todo um vasto corpus pictó-
rico, que chegou a atingir cerca de cinquenta obras, entre painéis isolados e 
conjuntos retabulares85” (B. PEREIRA, 2001, p. 267).

Manuel Batoréo propõe, como fontes gráficas possíveis para a realiza-
ção do S. João Evangelista em Patmos (referindo que poderiam ter sido va-
riadas), uma gravura (S. João Evangelista) do Mestre E. S. (c.1420 - c. 1468) 
e uma de Martin Schongauer (1440-1491) da série Quatro Evangelistas, B8, 
p. 64 (figura 261).

85 Luís Reis Santos em O Mestre da Lourinhã, Lisboa, Artis, s. d. [1963], pp. 6-8.

Fig. 261 (Gravuras do Mestre E. S. e Martin Schongauer; BATORÉO, 2011)
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Como acontece no caso do retábulo-mor da igreja de Santiago, o mó-
dulo destas obras (m=1,08) não apresenta qualquer traçado regedor das pin-
turas em causa. 

As figuras 262 e 263 exemplificam como as linhas do duplo pentágono 
(que segundo proporemos parecem estar patentes no caso da igreja de San-
tiago, embora a hipótese seja questionável) poderiam reger a composição 
destas duas obras. No entanto, este traçado pressuporia que as dimensões das 
peças não tivessem sido alteradas, coisa que não podemos garantir86. Pelo 
contrário, o evidente descentramento dos Santos (ambos desviados para a es-
querda da mediana vertical), tem re-
flexo nas composições de um modo 
geral: nas duas obras os animais, à 
esquerda, parecem ter menos espaço 
do que seria de esperar em relação à 
área de paisagem sem elementos tão 
pertinentes à direita.

A figura 264 propõe o recen-
tramento de S. João Evangelista em 
função de um rectângulo √2, cortan-

86 Era importante que um exame material das obras pudesse confirmar isto, mas não sabemos que 
estas peças tenham sido alvo de semelhante intervenção.

Fig. 262 Fig. 263 

Fig. 264 
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do uma área de paisagem da obra mais à direita (a imagem que obtivemos 
desta obra S. João Evangelista em Patmos, não corresponde às proporções 
que as medidas oficiais da obra, cremos que será um caso de corte do for-
mato digital da mesma). Isto serve para exemplificar aquilo que nos parece 
possível: que tenha havido um corte semelhante, em ambas as obras, do lado 
esquerdo. As figuras 265 e 266 demonstram essa ideia, considerando que as 
peças pudessem ser, originalmente, quadradas.

Fig. 265 
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A posição dos dois Santos parece suportada por um triângulo isósceles, 
de vértice superior colocado sobre o quadrado de construção do já referido 
rectângulo √2. Curiosamente, para que os Santos fiquem alinhados com o 
eixo mediano vertical (como seria natural), os cortes parecem ter sido dife-
rentes nos dois casos, o que parece justificar-se com uma tentativa de não 
cortar mais ainda a águia que acompanha S. João Evangelista.

Fig. 266 
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RETÁBULO DE ALMEIRIM 

1515-1518
Virgem com o Menino e Anjos (156 x 88 cm); Retrato do Príncepe 
D. João e S. João Baptista (157 x 67,5 cm); Retrato do Infante D. 
Luís e Santo Dominicano (157 x 67,5 cm)
MNAA
Mestre da Lourinhã
Imagens arquivo DDF

“Segundo apurou José Alberto Seabra Carvalho em 1991, as três pinturas que 
o constituem fizeram parte de um políptico destinado ao convento dominicano de 
Nossa Senhora da Serra, nos arredores de Almeirim (…)

“A atribuição da autoria desse conjunto a Francisco Henriques tem sido con-
troversa. O próprio Reynaldo aceitava que o mesmo teria sido realizado em parce-
ria com Frei Carlos, mestre a quem José de Figueiredo – na sequência de Bertaux 
– dera já os três quadros subsistentes. Luís Reis-Santos, por seu turno, atribuiu-os 
ao Mestre da Lourinhã e datou-os entre 1510 e 1512, hipótese que tem vindo a ser 
seguida, embora com sérias reservas, nomeadamente por Manuel Batoréo, que reviu 
o catálogo deste anónimo mestre. Contudo, não será de excluir a hipótese de uma 
colaboração em regime de parceria com o Mestre da Lourinhã (…)” (B. PEREIRA, 
2001, pp. 236 e 237).

A Virgem com o Menino e Anjos, pintura habitualmente disposta ao 
centro, sendo mais larga que as outras, tem por módulo aproximado m=1,77 
diferindo de um módulo √3 por meras quatro centésimas. Não parece, com-
posicionalmente, haver sinais de que tenha sido cortada, o que reitera a pos-
sibilidade deste traçado presidir à sua construção. A figura 267 demonstra 
como isso acontece, desde logo na determinação do rectângulo compositivo, 
mas também para elementos arquitectónicos do trono ou da plataforma no 
chão onde este se encontra (note-se o baldaquino ou a própria largura das 
costas do trono) ou para o movimento dos anjos que acompanham a Virgem.
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Fig. 267 
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Depois desta análise à primeira pintura, podia fazer sentido supor que 
as outras duas tábuas tivessem sido cortadas, no entanto, quando analisadas 
segundo o mesmo traçado, vemos que a hipótese de estas serem as suas 
dimensões originais é igualmente viável. Independentemente da disposição 
considerada para as três peças na figura 268, é interessante verificar como 
a largura das duas peças mais estreitas está perfeitamente de acordo com as 
linhas deste traçado. Pela subdivisão progressiva dos lados em medianas do 
módulo da peça centrada (que vai de encontro ao traçado √3) e desmultipli-
cação do traçado vemos que as outras duas obras têm aproximadamente três 
quartos da largura da primeira, ficando enquadradas pelo traçado.

Nas três obras, é visível o posicionamento de todas as figuras dentro 
de círculos idênticos. No caso do Retrato do Príncipe D. João e S. João 
Baptista vemos que o Príncipe está ajoelhado segundo um triângulo que o 
traçado permite definir e que o movimento do Santo segue as mesmas linhas. 
No caso do Retrato do Infante D. Luís e Santo Dominicano é notória a im-
portância do traçado para a arquitectura, mas também, à semelhança do que 
acontece com a primeira obra, parece da maior importância a linha oblíqua 
que une as duas figuras. A desmultiplicação do traçado permite ainda deter-
minar as duas linhas (a preto) que enquadram a figura da Virgem, reiterando 
este traçado como regedor das composições. A circunferência a tracejado 
amarelo parece apoiar a ideia de que a disposição das três peças fosse esta e, 
simultaneamente a ideia de que haveria outras obras a acompanhá-las. Isto 
já que o centro da referida circunferência está muito perto do ponto médio 
do lado superior da pintura central e o seu raio encompassa as três pinturas; 
poderia assim haver, hipoteticamente, outras três peças por cima, contem-
plando a mesma circunferência.

Finalmente, é de referir novamente a presença do losango que já havia 
sido referido em Nuno Gonçalves, Jorge Afonso e no Pentecostes atribuído 
a Francisco Henriques, na peça central deste tríptico. A possível referência 
ao políptico de Nuno Gonçalves estende-se ainda à forte simetria que rege o 
conjunto.

Acima de tudo, considerar que estas três obras terão sido pensadas como 
conjunto e segundo o mesmo traçado não parece levantar questões.
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PENTECOSTES

1520-1525
198 x 110 cm
MNAA
Mestre da Lourinhã
Imagens AA

“O Pentecostes do M.N.A.A. sugere-nos um momento da pintura portuguesa 
em que a mudança de gosto para as sugestões de arte clássica e consequentemente, 
para Itália, se exibe com maior evidência. Verificamos, logo numa primeira aproxi-
mação, a coexistência de duas fórmulas que, todavia, não se contaminam. A cena 
decorre no interior de uma sala cujo espaço está organizado em obediência a mo-
delos perspécticos desenvolvidos a partir de Piero della Francesca e Alberti (…)” 
(BATORÉO, Pintura Portuguesa do Renascimento, p. 138).

“Em boa verdade, as dimensões “exageradas” desta obra e o cenário perspéc-
tico criado fazem dela um verdadeiro trompe l’oeil, como se tratasse de um prolon-
gamento virtual de um espaço real, uma vez colocada a pintura numa parede de fun-
do de alguma capela de igreja onde certamente esteve. O cenário perspéctico criado 
traz, de facto, outras novidades à pintura deste período, onde todas as arquitecturas 
desenhadas estão rigorosamente representadas em termos de perspectiva linear pla-
na, exceptuando-se, contudo, os arcos de perfil do espaço da loggia situada no se-
gundo plano mais recuado da pintura (…) Pelo erro de desenho dos arcos de circun-
ferência que se projectam segundo arcos de elipse, que estão mal representados na 
loggia (…) talvez seja exagerado dizer que no cenário representado foram utilizados 
directamente os métodos (…) de Piero della Francesca e Alberti, colocando outra 
hipótese de no mesmo cenário do Pentecostes, terem antes sido empregues métodos 
mais de acordo com aquilo que Viator descreve e receita no seu tratado, pois pelas 
influências e pelas características da pintura nórdica deste autor, ou dos autores desta 
obra, mais adivinhamos que na perspectiva empregue tenham sido empregues os 
métodos do cónego de Toul, Jean Pélerin.

“Numa análise perspéctica por nós efectuada sobre esta obra, onde restituímos 
os pontos de fuga dominantes e as linhas essenciais que modelam as arquitecturas de 
fundo, verificamos que, de facto, as dimensões das figuras que habitam o cenário não 

Fig. 269 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008)
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correspondem metricamente às arquitecturas que as envolvem, pelo que assistimos 
a um desfasamento geométrico, digamos assim, entre a racionalidade e a quase per-
feição presidida no desenho do cenário e o empirismo representado no desenho das 
figuras. [figura 270]” (TRINDADE, 2008, p. 642).

 
“A obra Pentecostes conjuntamente com a Apresentação de Cristo no Templo, 

da oficina de Frei Carlos, são talvez os dois melhores exemplos da perspectiva linear 
plana ensaiada nas nossas oficinas de pintura da Renascença.” (TRINDADE, 2008, 
p. 649). 

Fig. 270 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008)

Fig. 271 
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Sendo que não há indícios evidentes de corte desta tábua, começámos 
por considerar o módulo definido pelas medidas da pintura (aproximada-
mente m=1,66), que, embora muito próximo de um rectângulo ф (1,618), 
não parece fazer qualquer uso deste traçado. Assim, como já anteriormente 
havia acontecido, optámos por procurar subdivisões harmónicas a partir dos 
elementos compositivos mais fortes da obra. Desde logo o cuidado da cons-
trução arquitectónica, aliás analisada com correspondente rigor por António 
Trindade é de notar (figuras 269 e 270), assim sendo procurámos traçados 
que pudessem presidir ao desenho da mesma.

A figura 272 ilustra como, considerando um rectângulo compositivo li-
geiramente mais largo (a diferença seria de pouco mais de 5 cm de cada lado) 
podemos, com uma simples subdivisão progressiva dos lados em medianas 
(encontrando o meio e metade do meio), chegar à construção das colunas e 
arco centrais da pintura, com enfática facilidade. A tracejado vertical azul 
vemos, pela divisão da referida largura em quatro partes iguais, como se 
enquadram as colunas e, intersectando a mediana vertical com a linha hori-
zontal que resulta do cruzamento de linhas oblíquas  do traçado, obtemos o 
centro do próprio arco (ponto M). Um quadrado desenhado a partir do topo 
com 130 cm de lado tem este ponto por centro, corroborando a ideia de uma 
obra com 130 cm de lado. Supor que a obra possa ter sido projectada a partir 
deste rectângulo87 é uma ideia reforçada pelo facto de a linha de horizonte 
determinada por António Trindade coincidir com a mediana vertical da obra, 
e particularmente pelo facto de os pontos que definiu como F e F1 na figura 
269 estarem muito perto de corresponder à largura de 130 cm. Note-se ainda  
(claramente visível na figura 271) como as diagonais do rectângulo, além de 
enquadrarem a Virgem, marcam claramente as linhas de fuga do corredor 
que se desenvolve atrás da mesma, tanto no chão como no tecto. Também 
os pontos médios da metade superior e inferior do rectângulo composicional 
parecem significativos, marcando o livro (elemento iconográfico importante) 
e um ponto arquitectónico importante do arco.

87 Independentemente de a obra original ter por medidas 198 x 110 cm e ter sido cortada ou de ter, 
desde a sua génese, as medidas que tem hoje, não há razão para desconsiderar a ideia de que o seu projecto 
de desenho fosse de dimensões superiores, especialmente pelo rigor perspéctico já demonstrado por Antó-
nio Trindade, que implicaria pontos de fuga (D e D1 na figura 270) distantes dos limites da peça.
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Fig. 272 
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RETÁBULO-MOR DA IGREJA MATRIZ DE CASCAIS

Virgem da Anunciação (75,5 x 136,5 cm); Anjo da Anunciação 
(75,5 x 136,5 cm); Natividade (157 x 134 cm); Adoração dos Ma-
gos (157 x 134 cm)
1520-1530 
igreja matriz de Cascais 
Mestre da Lourinhã
Imagens AA

Em relação à figura 273, escreve Luís Casimiro:

“A reconstituição conjectural proposta por Manuel Batoréo equaciona a hi-
pótese dos dois painéis que representam a Anunciação, atendendo ao seu formato, 
constituírem uma predela de um conjunto retabular que se formaria em torno de um 
núcleo central representando a imagem da padroeira da igreja, Nossa Senhora da 
Assunção, situada sobre o local do sacrário ou relicário88. O retábulo ficaria disposto 
tal como se apresenta na figura (...)” (CASIMIRO, 2004, p. 1363).

88 Cf. BATORÉO, Manuel —A pintura do Mestre da Lourinhã, vol. I, pp. 194-195.

Fig. 273 (Figura que acompanha o texto citado de CASIMIRO, 2004)
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Fernando António B. Pereira, propondo uma reconstituição em que as 
duas pinturas que compõem a Anunciação não se situam como uma predela, 
mas sim no topo das outras duas obras, refere:

 
“Um outro modelo de estrutura retabular de média dimensão pode ser iden-

tificado em dois conjuntos de pinturas que Manuel Batoréo estudou e atribuíu a 
colaboradores ou a seguidores do Mestre da Lourinhã – o que se encontra na matriz 
de Cascais e o que se vê no Coro Alto da matriz de Arruda dos Vinhos – podendo, 
num deles, o de Cascais, ter havido a participação do chefe da oficina (…) Há fortes 
indícios de que as actuais localizações dos retábulos não correspondam à sua prove-
niência.

“(…) A reconstituição que propomos [figura 274] define um modelo de orga-
nização muito original – que deverá ter sido posteriormente copiado pelos pintores 
que executaram o retábulo hoje no coro alto da matriz de Arruda –  que faz ladear um 
eixo central com um nicho destinado ao orago e respectivo baldaquino pela Virgem 
da Anunciação, em cima, e pela Natividade, em baixo, do lado esquerdo, e pelo Ar-
canjo Gabriel encimando a Epifania, do lado direito.” (B. PEREIRA, 2001, p. 272).

Fig. 274 (Figura que acompanha o texto citado de B. PEREIRA, 2001)
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“Procurando modelos que pos-
sam ter contribuído para a execução 
dos quatro painéis encontramos, do 
ponto de vista do tratamento das fi-
guras, designadamente no movimento 
dos panejamentos e das personagens, 
uma estampa de Israhel van Meckenem 
[figura 275] onde, quer a Virgem quer 
o Anjo apresentam atitudes aproximá-
veis das personagens representadas nas 
duas pinturas que compõem a Anuncia-
ção.” (BATORÉO, 2011, p. 153).

A Adoração dos Magos segue mui-
to proximamente (…) a gravura de Martin 
Schongauer [figura 276], não apenas na 
composição geral como em pormenores 
iconográficos.” (BATORÉO, 2011, p. 154).

“No conjunto retabular da igreja ma-
triz de Cascais, igualmente verificamos as 
mesmas ingenuidades que já presenciámos 
noutras obras, como são as pinturas que re-
presentam as cenas da Virgem da Anuncia-
ção e da Natividade [figuras 277 e 278, res-
pectivamente]. Onde o empirismo de raiz 
flamenga é evidente, nestas obras as orto-
gonais modeladoras de vários detalhes da 
composição convergem ingenuamente para 
pontos de fuga distintos, P, P1, P2..., pres-
supondo vários horizontes que certamente 
não eram intenção de o pintor os ter repre-
sentado.” (TRINDADE, 2008, p. 638).

Fig. 275 (Pormenor de gravura de Israhel van 
Meckenem; BATORÉO, 2011) 

Fig. 276 (Pormenor de gravura de Martin 
Schongauer; BATORÉO, 2011) 

Fig. 277 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008)
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Sendo que os módulos das composições em causa (aproximadamente 
m=1,17 e m=1,8 para as pinturas maiores e para as menores, respectivamen-
te) não parecem oferecer traçados que influenciam directamente estas pe-
ças, procurámos, a partir de elementos compositivos particulares, determinar 
subdivisões harmónicas que fizessem sentido.

Não havendo razões que levem a crer que estas tábuas tenham sido cor-
tadas, considerámos o rectângulo compositivo com as medidas existentes. 
Uma malha baseada na divisão progressiva dos lados em medianas (encon-
trando o meio e metade do meio) determina, tanto no caso da Natividade 
como na Adoração dos Magos, uma série de elementos fundamentais da 
composição.

Fig. 278 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008) 
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Na figura 279, representando a Natividade, vemos essa malha. É evi-
dente como as três linhas verticais enquadram a construção do fundo que 
tem uma diagonal que corresponde também ao traçado. Esta mesma diagonal 
serve também a inclinação da cabeça da Virgem (como acontece simetrica-
mente com José) e, diríamos ainda, a direcção perspéctica da base da veduta 
à esquerda. Também a construção do berço está claramente marcada pelo 
traçado, sendo que a diagonal que determina o seu limite mais à direita serve 
também a asa do anjo que olha sobre o Menino.

Fig. 279 
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Na Adoração dos Magos (figura 280) as diagonais deste traçado são 
igualmente importantes, o que se nota desde logo na inclinação do Rei Mago 
em primeiro plano e no movimento do de segundo plano. A direcção das dia-
gonais ascendentes parece servir da mesma forma a posição, tanto da Virgem 
como do Menino.

Além deste traçado de subdivisão relativamente simples, parece ser co-
mum a estas duas tábuas o movimento circular (a tracejado nas figuras 279 e 
280), particularmente na metade inferior das composições.

Fig. 280 
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Sendo que nas outras duas tábuas deste conjunto este movimento pare-
ce também estar presente, apresentamos com a figura 281 uma proposta de 
reconstituição que faz uso da recorrência de círculos semelhantes. A fiada 
superior destes (a amarelo) encontra-se centrada nas composições maiores, 
sendo o seu diâmetro igual à altura das mesmas, e a fiada inferior centrada 
no ponto médio do lado inferior das composições maiores, com raio igual. É 
interessante verificar como isto coloca perfeitamente as duas peças menores 
por baixo das outras, como se de uma predela se tratasse e, além disso, como 
as diagonais referidas nas figuras 279 e 280, se prolongadas, afectam tam-
bém estas duas peças menores.

Se este padrão for repetido de modo a definir o espaço entre as obras à 
esquerda e à direita, o prolongamento das diagonais aí presentes é também 
importante para as peças (note-se a direcção do braço do Anjo da Anuncia-
ção), o que reitera a ideia de um desenho preliminar de conjunto que consi-
dera as quatro obras.

As figuras 282 e 283 permitem verificar com mais pormenor como o tra-
çado global está presente nas duas obras de menor dimensão. Note-se como 
a vara do Anjo (a tracejado na figura 282) ou variados elementos arquitectó-
nicos nas duas obras estão também colocados em função do mesmo traçado. 
Na Virgem da Anunciação a divisão vertical dos dois espaços, o triangulo 

Fig. 282 
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que define a pose da Virgem e a colocação do nicho à sua direita são disso 
exemplo; tal como no Anjo da Anunciação o são a coluna ou o limite da ja-
nela, além da já referida vara e direcção do braço do Anjo.

A partir das imagens do atelier ‘António Costa Lima Arquitectos’, que 
muito gentilmente nos disponibilizou o projecto de licenciamento para a 
igreja matriz de Cascais, podemos considerar as medidas da parede onde 
se posicionariam as pinturas em causa89. A altura e largura aproximadas da 
parede onde o retábulo estaria colocado são de 7,25 por 4,4 metros respec-
tivamente (figura 284). O módulo aproximado consequente é de m=1,65; 
curiosamente muito próximo do rectângulo composto por cada par de pin-
turas maior e menor, se consideradas dentro do esquema composicional que 
sugerimos anteriormente. A proposta de reconstituição patente na figura 285 
deixa transparecer uma grande harmonia entre obras e espaço, corroborando 
a proposta de disposição em que as obras menores estão sob as maiores e 
não o contrário, senão note-se como os limites das peças são colineares com 
algumas das linhas horizontais arquitectónicas.

89 É de referir que o alçado contempla a disposição arquitectónica barroca, que, no entanto, seguiria 
provavelmente as proporções essenciais da armação arquitectónica anterior, pelo que nos parece razoável 
considerar esta imagem para a proposta de reconstituição que aqui apresentamos.

Fig. 283 
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Fig. 284 (Figura gentilmente cedida por António Costa Lima Arquitectos)

Fig. 285 (Figura adaptada de António Costa Lima Arquitectos)
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RETÁBULO-MOR DA IGREJA DE SANTIAGO

Jesus envia Santiago e S. João em Missão Apostólica (127 x 83,5 
cm); Pregação de Santiago (127 x 83,5 cm); Conversão de Her-
mógenes (128 x 84 cm); Condução do corpo de Santiago (128 x 
84 cm); Santiago combatendo os Mouros (130 x 85 cm); Investi-
dura de D. Pedro Fernandes (129 x 83 cm); Entrega da bandeira 
da ordem ao Mestre D. Pedro Fernandes (99 x 84 cm); Aparição 
da Virgem ao Mestre da Ordem de Santiago (129 x 83,5 cm)
1520-1525
MNAA 
Mestre da Lourinhã
Imagens AA

“Atendendo à temática das pinturas conservadas – cinco dedicadas à Vida e 
Milagres de Santiago e três alusivas à temática da própria Ordem de Santiago da Es-
pada – a tradição historiográfica do século XIX e dos inícios do século XX, do Mar-
quês de Sousa Holstein a Vergílio Correia, passando por Joaquim de Vasconcelos, 
supôs e aceitou que o retábulo fosse proveniente da igreja do convento de Palmela. 
Estranhamente, os historiadores posteriores, perante a inexistência de provas docu-
mentais concludentes, negaram-se a admitir tal proveniência, apesar de a raridade da 
combinação das séries iconográficas implicar forçosamente uma encomenda espatá-
ria para um convento importante da Ordem. (...)

“Dagoberto Markl veio, finalmente, no estudo citado90, resolver este proble-
ma, ao publicar o já mencionado inventário de 1823 e ao esclarecer que a avaliação a 
que se reporta o documento publicado por Cordeiro de Sousa teria, apenas, de acordo 
com o código profissional da época, incidido sobre a obra de marcenaria do retábulo 
(os avaliadores eram escultores ou entalhadores e não pintores). Markl propôs igual-
mente uma reconstituição do retábulo, na base dos doze painéis que constituíam ini-
cialmente o conjunto, que, em estudo posterior [ver figura 286], que aqui seguimos, 
completámos pontualmente e justificámos iconologicamente. 

“(…) mas subsistem outros problemas, tais como o da clarificação do «parcei-
ro» do Mestre da Lourinhã e o da fixação de uma datação mais rigorosa, para além 
da sua reconstituição conjectural no altar-mor da igreja do convento da Ordem de 
Santiago, no Castelo de Palmela, tendo em conta o modelo de composição retabular 
e as séries narrativas.” (B. PEREIRA, 2001, pp. 281 e 282).

90 Dagoberto Markl, «O retábulo da vida e da ordem de S. Tiago – novas achegas para o seu estudo» 
in o diário, 31/10/1982, pp. 6-8 do suplemento Arte, republicado em AA. VV. A Ordem de Santiago. Histó-
ria e Arte, Palmela, CMP, pp. 151-156.
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“(…) a chave do grande equilíbrio e serenidade que estas pinturas patenteiam 
reside, precisamente, na perfeita aliança alcançada entre o relevo concedido às figu-
ras que disputam o primeiro plano e as amplas perspectivas rigorosamente tratadas 
dos fundos, se bem que, (…) não exista a transição lenta e gradual de planos que 
surpreendemos noutros mestres da mesma época (…)

“De resto, e ainda num plano de valores formais, o equilíbrio de volumes 
e massas cromáticas, de par com a compensação entre os eixos ordenadores das 
diversas composições que se sobrepunham ou relacionavam, parecem definir uma 
«maneira» erudita de conhecer e realizar o fenómeno pictural que se singulariza en-
tre os restantes mestres activos em Portugal no mesmo período. Era, por isso, parti-
cularmente frustrante o anonimato que rodeava o chefe da parceria que executou este 
conjunto até à recente proposta de identificação do Mestre da Lourinhã com o pintor 
régio Álvaro Pires. Mas este, de acordo com os estudos de Batoréo, só terá reali-
zado três dos painéis e colaborado num quarto, todos da série da Vida de Santiago, 
enquanto permanece numa certa obscuridade o «parceiro» responsável pelas outras 
composições. Batoréo considera estarmos perante um discípulo de Jorge Afonso e 
sugere, a nosso ver muito acertadamente, na esteira do que já antes haviam proposto 
Reis Santos e Flávio Gonçalves, o nome de Gregório Lopes.” (B. PEREIRA, 2001, 
pp. 283 e 284).

Fig. 286 (Figura que acompanha o texto citado de B. PEREIRA, 2001)
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Tendo em conta as pe-
quenas variações nas dimen-
sões das várias pinturas (des-
considerando a Entrega da 
bandeira da ordem ao Mestre 
D. Pedro Fernandes, já que 
estando em tão mau estado e 
tendo uma medida de altura 
tão diferente das restantes, é 
natural considerar que tenha 
sido cortada), optámos por 
considerar como módulo do 
rectângulo compositivo uma 
média de todas as medidas, o que resulta em, aproximadamente, m=1,523. 
Embora muito próximo de um valor simples como 1,5 este módulo é, como 
ilustra a figura 287, mais próximo ainda das proporções obtidas com a maior 
facilidade por um pentágono regular. Embora esta figura ainda não tenha 
protagonizado qualquer traçado que analisámos até aqui, não tendo encon-
trado nenhum outro traçado 
que pareça pertinente, vamos 
assumir a hipótese especula-
tiva de este traçado ser o que 
rege as composições. A figu-
ra 288 demonstra como dois 
pentágonos simétricos, não 
concêntricos mas suportados 
pelo rectângulo (a vermelho) 
que tem o referido módulo, 
permitem as várias diagonais 
que serão fundamentais para o 
traçado que preside à compo-
sição das obras deste retábulo.

Fig. 287 

Fig. 288 
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A peça Jesus envia Santiago e S. João em Missão Apostólica ilustra 
como este traçado serve a composição em causa. Note-se como o eixo da 
figura de Cristo corresponde à intersecção de duas diagonais que se cruzam 
no seu peito e a inclinação do seu braço (a vermelho na figura 289), indi-
cando o caminho para onde os Santos são enviados, também corresponde a 
uma linha do traçado, que termina no rosto de Santiago. Deste mesmo ponto 
sai a outra linha a vermelho, que relaciona esta figura com a cruz que Cristo 
segura, enquanto serve a inclinação da montanha maior, ao fundo. O outro 
lado da mesma montanha é também definido pelo traçado, tal como a linha 
do horizonte. A branco assinalámos ainda as diagonais do rectângulo com-
posicional, já que parecem pertinentes para algumas das obras do conjunto 
e, neste caso particular para a paisagem.

Fig. 289 
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Com a figura 290 vemos que o traçado que serviu a composição anterior 
volta, nesta Pregação de Santiago, a ser relevante. Tanto a inclinação do tú-
mulo como o seu limite esquerdo, a vermelho, parecem resultar de linhas que 
este traçado permite definir. Também a vermelho há outras três linhas que 
nos parecem importantes; a primeira sai do vértice inferior esquerdo do rec-
tângulo compositivo e suporta a relação entre as figuras que estão de pé junto 
ao túmulo e as outras duas, com origem no mesmo ponto, enquadram a figura 
mais próxima de Santiago. Aqui, as diagonais do rectângulo composicional 
parecem servir a colocação das duas figuras mais perto do observador, mas 
acima de tudo dividir a composição em duas cenas: pregação e baptismo.

Fig. 290 
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Na Conversão de Hermógenes a relação entre as figuras estrutura-se 
de forma muito semelhante ao que acontece na primeira obra deste retábu-
lo que analisámos. As duas figuras do lado esquerdo seguem o movimento 
das linhas do próprio traçado, particularmente Hermógenes. Santiago é apre-
sentado de forma semelhante à de Cristo na peça Jesus envia Santiago e S. 
João em Missão Apostólica, estando estruturado segundo as mesmas linhas. 
A vermelho marcámos ainda algumas linhas que parecem ser relevantes para 
a composição, particularmente para a paisagem de fundo.

Fig. 291 
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A Condução do corpo de Santiago é talvez a composição mais marcada 
por este traçado. O movimento da carroça e a inclinação do corpo do santo 
estão perfeitamente enquadrados pelas linhas a vermelho na figura 292, de-
finidas por pontos do traçado. Como acontece com outras composições do 
mesmo retábulo, também a paisagem parece estar enquadrada pelo traçado. 
A narrativa tripartida é reforçada pelo traçado, senão note-se como o barco 
a aportar está colocado sorbe uma intersecção tripla e os touros bravos tam-
bém se enquadram no cruzamento de duas diagonais (além do protagonismo 
evidente do transporte do corpo do Santo, em primeiro plano). 

Fig. 292 
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A propósito da figura 293 refere Fernando 
António B. Pereira: “No retábulo de Santiago, o 
Mestre da Lourinhã e o seu parceiro inspiraram-
-se para o tratamento do tema «Santiago aos Mou-
ros», na xilogravura do fol. 3 v. da Regra, Esta-
tutos e Definições da Ordem de Santiago, editado 
em Setúbal, em 1509, pela oficina de Hermão de 
Campos” (B. PEREIRA, 2001, p. 290).

Se parece evidente a fonte que Fernando 
António B. Pereira sugere para esta composição, 
é também claro como o traçado pode suportar a 
adaptação da acção do tema. Quase todos os ele-
mentos compositivos são invertidos simetricamente (o cavalo, o corpo de 
Santiago ou o Mouro que se encontra deitado são disso exemplo) como de-
monstram as linhas a vermelho na figura 294. A inclinação do corpo de San-

Fig. 293 (Figura que acompanha o 
texto citado de B. PERIRA, 2001)

Fig. 294 
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tiago segue sempre estas linhas, bem como 
a bainha da espada. A dinâmica das duas 
figuras dos mouros também deve também 
muito às linhas do traçado, em particular na 
utilização de ângulos fortes que este permi-
te. Em relação à obra Investidura de D. Pe-
dro Fernandes, escreve António Trindade:

“São óbvias as construções geomé-
tricas empíricas das arquitecturas que se 
elevam sobre o pavimento bem executado 
[figura 295]. Aqui, as ortogonais modela-
doras de outros sectores que não do pavi-
mento, apresentam um descuido de traçado, 
convergindo para outras direcções que não 
a correspondente à do ponto de fuga das 
ortogonais do pavimento.” (TRINDADE, 
2008, p. 636).

Fig. 295 (Figura que acompanha o 
texto de TRINDADE, 2008)

Fig. 296 
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A análise perspéctica que António Trindade propõe traduz-se em ter-
mos de geometria plana de forma semelhante. Os princípios fundamentais 
do traçado parecem ser respeitados, particularmente no que diz respeito ao 
posicionamento das figuras, mesmo que a composição não o siga integral-
mente. Ainda assim é de notar, com a figura 296, como a pose de todas as 
personagens que aparecem de corpo inteiro deve tanto às linhas do traçado. 
A vermelho assinalámos algumas das linhas que o traçado possibilita e que 
parecem também ser pertinentes. As diagonais, marcadas a branco na mesma 
figura, voltam a parecer relevantes para a figura mais perto do observador.

A obra Entrega da bandeira da ordem ao Mestre D. Pedro Fernan-
des, ainda que claramente mutilada, parece também corresponder ao traçado 
proposto. A diagonal (a branco na figura 297) da haste da bandeira é uma 
das que mais claramente faz uso desta subdivisão harmónica, bem como as 
linhas a tracejado que enquadram as personagens centrais. Tendo em conta a 

Fig. 297 
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composição da obra em função do traçado, e que esta teria à partida medidas 
semelhantes às restantes, a figura 297 ilustra onde a peça terá provavelmente 
sofrido cortes.

O Mestre de Paio Pires, na pintura homónima, fica visivelmente enqua-
drado pelas linhas (a vermelho na figura 298) que o traçado permite  deter-
minar. Também a relação entre ele e a figura da Virgem (que se posiciona 
numa intersecção de linhas oblíquas importante) parece ficar marcada por 
uma linha de forma semelhante. As linhas estruturais, a amarelo, deste traça-
do, servem os limites dos diferentes momentos de acção na paisagem – no-
te-se como tanto os grupos de cavaleiros  como o volume do monte à direita 
ocupam espaços enquadrados por estas linhas.

Fig. 298 
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É importante referir que este retábulo é paradigmático de uma utiliza-
ção relativamente livre do traçado proposto. Isto é, o traçado rege implicita-
mente, na maioria das vezes, a composição individual de cada obra, sem que 
todas as suas linhas sejam consideradas de forma explícita ou rigorosa, como 
já vimos acontecer noutras situações. Arriscamo-nos a propor que o fenóme-
no de parceria possa ser a causa disso mesmo, já que é visível a diferença 
entre composições em que o traçado rege a colocação dos elementos de for-
ma clara (como Condução do corpo de Santiago e Santiago combatendo os 
Mouros ) e outras, em que isso é menos que evidente (como Conversão de 
Hermógenes e Investidura de D. Pedro Fernandes). É viável considerar que 
uma das ‘mãos’ estaria mais capacitada e comprometida com a utilização da 
geometria plana para a construção compositiva da pintura. 

Fig. 299 
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A composição global retabular pode ser considerada em função das li-
nhas deste traçado, mas não de forma inequívoca. A figura 299 revela como 
o duplo pentágono de cada uma das peças pode ser colocado sobre uma 
estrutura geométrica semelhante, maior, em que as duas linhas horizontais 
centradas correspondem à altura das pinturas. Esta proposta especulativa, 
embora inconclusiva, permite ter uma ideia de como as pinturas se organiza-
riam em função deste traçado. Segundo esta organização o conjunto perfaz 
aproximadamente 6 metros de largura, o que, como veremos, é perfeitamen-
te integrável na parede em causa.

Fig. 300 (Figura adaptada de B. PEREIRA, 1990, com figura 
escultórica de B. PEREIRA, 2001)
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“(…) a sede da Ordem de Santiago, instituída na nova igreja de Santiago, pa-
rece adoptar uma estética avessa ao ornamento (…) 

“Por outro lado, como já salientou Vieira da Silva91, a igreja de Santiago mos-
tra, paradoxalmente, processos sintonizados com o tardo-gótico internacional (…) 
Não parecem restar dúvidas (…) que a igreja Santiago de Palmela é, ao mesmo 
tempo, o parente discreto de uma linha da arquitectura quatrocentista europeia sua 
contemporânea.” (PEREIRA, 2011, pp. 1275 e 1276).

Comparando o alçado (figura 300) disponível no catálogo da exposi-
ção ‘O Castelo e a Ordem de Santiago na História de Palmela’ – Câmara 
Municipal de Palmela (1990), organizado por Fernando António B. Pereira 
com a planta da figura 30192 e tendo nós próprios ido ao local avançar com 
medições aproximadas, é interessante verificar que o módulo que rege as 
pinturas em causa é o mesmo da parede testeira da capela como existe hoje, 
aproximadamente m=1,5. A parede tem aproximadamente 6,5 metros de lar-
gura por 10 metros de altura. Isto, crendo que o projecto para o conjunto de 
obras tivesse sido coerente com o espaço em que seria inserido apoia a ideia 
de que as dimensões da parede original seriam muito semelhante às da que 
existe hoje, sendo que a capela seria provavelmente, isso sim, menos funda, 
terminando pela linha a vermelho indicada na figura (já que lá se encontra o 
contraforte original arquitectónico).

91 VIEIRA DA SILVA, J. C., O tardo-gótico em Portugal. A arquitectura do Alentejo, Lisboa, Hori-
zonte, 1989, p. 41 et passim.
92 É importante referir que a capela-mor de hoje não é a do século XVI, no entanto estamos em crer 
que é pouco provável que a distância entre paredes mestras que definem a largura da mesma tenha sofrido 
alterações muito significativas.

Fig. 301 (Figura DES.00048063, disponível no SIPA)
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Apesar do estilo relativamente marcado deste autor, a análise compo-
sicional às obras que lhe são atribuídas não é inteiramente linear. Os painéis 
laterais da capela-mor do convento da Berlenga (c. 1510-1520) ostentam de 
forma bastante clara a aplicação de um triângulo como figura geométrica 
fundamental para a composição o que, tendo considerado a assimetria do po-
sicionamento das figuras, nos permitiu propor um redimensionamento para 
as duas obras em função de um módulo quadrado, que lhes oferece renovada 
estabilidade compositiva e coerência formal entre as ambas. O retábulo de 
Almeirim (1515-1518) diverge destas (em termos de metodologia geométri-
ca), fazendo uso das circunferências de um traçado √3; é aliás o único caso 
em que isto sucede no corpus atribuído a este autor. O conjunto da igreja de 
Santiago e o Pentecostes que se encontra no MNAA (ambos sensivelmente 
de 1520-1525) parecem assentar de forma semelhante numa malha regular 
e, embora no segundo caso isto seja mais claro, ambos fazem uso de linhas 
oblíquas marcantes e triângulos para enquadrar as figuras. No retábulo da 
igreja matriz de Cascais (1520-30), embora também se possa identificar a 
presença de circunferências relevantes, é novamente a malha de oblíquas 
fortes que prevalecem no conjunto compositivo. A proposta de reconstitui-
ção no espaço denota grande harmonia com o traçado.

Em todos os casos há uma prevalência de linhas oblíquas fortes e da uti-
lização de triângulos para enfatizar as figuras principais (mesmo no retábulo 
de Almeirim isto é visível no painel central), o que nos leva a questionar se 
a tão coerente aplicação deste elemento geométrico, sempre com a mesma 
função, não será marca oficinal a ter em conta.
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RETÁBULO DO ALTAR-MOR DA SÉ DO FUNCHAL

1510-1520
Obra a várias mãos: Jorge Afonso?, Mestre da Lourinhã?,
Francisco Henriques?
Imagens arquivo DDF
Retábulo in situ, na sé do Funchal
Cristo no Horto; Cristo a caminho do Calvário; Anunciação; 
Epifania; Abrão e Melquisedeque; Última Ceia; Descida da 
Cruz; Ressureição; Pentecostes; Assunção da Virgem; Missa de S. 
Gregório; Apanha do Maná

A atribuição autoral do retábulo do Funchal - único exemplar in situ  e 
com as molduras na talha original - ainda levanta algumas questões. Estudos 
sugeriram já que as imagens da estrutura retabular possam ser da responsa-
bilidade do flamengo Olivier de Gand, mas no que diz respeito às pinturas 
as opiniões dividem-se quanto às mãos envolvidas e à responsabilidade pela 
empreitada entre Francisco Henriques, Mestre da Lourinhã ou mesmo Jorge 
Afonso. A ideia mais plausível é a de uma parceria entre mestres dada a ce-
leridade de conclusão da encomenda régia. 

Optámos por introduzir este particular caso na nossa investigação, já 
concluídas as análises aos três autores referidos, para que possamos encarar 
o retábulo encomendado por D. Manuel I com uma visão mais esclarecida 
dos diferentes contextos autorais.

“O retábulo-mor da sé do Funchal foi estudado pelo Padre Pita Ferreira, na 
monografia que dedicou à catedral madeirense, tendo a sagração do templo sido re-
centemente fixada por Rui Carita no ano de 1518 (…)

“Ao nível do eixo vertical central, o retábulo sofreu grandes alterações acima 
do sacrário. Com efeito, no registo intermédio, a estátua de Nossa Senhora (…) foi 
substituída por uma representação barroca da Assunção (…). Finalmente, no registo 
superior, em lugar do Ecce Homo (…), figurava originalmente um Calvário em vul-
to, que tivemos ocasião de reconstituir, a partir de peças que ainda se encontram no 
Funchal, uma Mater Dolorosa e um S. João Evangelista, e de um Crucificado, mu-
tilado, da colecção de Fernando Távora, no Porto93.” (B. PEREIRA, 2001, p. 279).

93 Cf. Luiza Clode e Fernando António Baptista Pereira, Arte Flamenga, cit., pp. 133-135.
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Sendo que este retábulo se encontra colocado ainda como foi original-
mente concebido, é natural que a nossa análise parta do conjunto das obras 
para a particularidade da sua aplicação em cada uma. O processo é aqui, por-
tanto, inverso ao que habitualmente aplicamos (normalmente da obra para o 
conjunto). Ainda assim, no Anexo X apresentamos as imagens de referência 
propostas por Manuel Batoréo (2011) como modelos para algumas das peças 
deste retábulo.

Uma breve análise da planta deste edifício permite claramente perceber 
a relevância do quadrado para o plano de construção (ver figura 302, adap-
tada a partir do documento DES.0001647, disponível no SIPA), o que virá a 
ser tido em conta na análise composicional das pinturas também.

Considerando a média das dimensões de todas as peças94, avançamos 
com as seguintes médias de proporção: 

94 Estas foram elaboradas por nós a partir da única peça cujas medidas conseguimos obter: a Anun-
ciação, que segundo Luís Casimiro (2004), terá 186 x 95 cm.

Fig. 302 (Figura adaptada de DES.0001647, disponível no SIPA)

Fig. 303 
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Se é verdade que as ambos os módulos aqui patentes podem ser iden-
tificados com rectângulos Φ e √2 (respectivamente 1,618 e 1,414), com er-
ros marginais, só no segundo caso parece haver uma utilização do traçado 
na estrutura compositiva das obras. Interessante será verificar que o mesmo 
acontece com o conjunto retabular95. 

A figura 304 ilustra como o desenvolvimento do traçado de construção 
de um rectângulo √2 enquadrará cada uma das obras (neste caso aplicado 
sobre a peça Última Ceia). É desde logo notória a pertinência do traçado 
nesta composição, mas vejamos primeiro como o mesmo é articulado no 

95 É pertinente referir que este módulo é a mais simples derivação do quadrado, que como referimos 
(figura 302) é central para a arquitectura.

Fig. 304 



269

conjunto ainda antes de cada caso indivi-
dual, já que estamos perante tão importante 
contribuição para a investigação em causa: 
um retábulo na sua localização e disposição 
originais.

A figura 305 revela a desmultiplicação 
do traçado em função do todo, e a figura 
306 sobrepõe o mesmo traçado a uma ima-
gem do retábulo como se encontra hoje, já 
depois do restauro das peças. Aqui é muito 
interessante verificar como o rectângulo a Fig. 305 

Fig. 306 (Figura adaptada a partir da fotografia disponível (11.06.2014) em: http://
imagens1.publico.pt/imagens.aspx/845231?tp=UH&db=IMAGENS)



270

tracejado branco tem exactamente a mesma proporção das peças que de mó-
dulo √2, reiterando a pertinência do traçado para a composição, particular e 
global, de forma clara.

Perante tão inequívoca aplicação geométrica sobre o conjunto retabular 
e a sua harmoniosa presença na planta (aplicada posteriormente à determi-
nação do traçado), veja-se o que acontece pela simples duplicação da figura 
305 e sobreposição do resultado sobre a planta (figura 307). O espantoso 
resultado parece comprovar em definitivo (já que, reiteramos, estamos pe-
rante o único caso de um retábulo que chegou na sua disposição e colocação 
originais aos nossos dias) que as competências geométricas aplicadas pelos 
pintores da época eram com uns às dos arquitectos. Este resultado implica 

Fig. 307 (Figura adaptada de DES.0001647, disponível no SIPA)
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conclusões que excedem o caso particular, corroborando todo um conjunto 
de implicações em casos similares que de outra forma ainda pudessem levan-
tar algum cepticismo.

Quanto à relevância do traçado proposto em cada peça individual, pare-
ce-nos inegável que as subdivisões harmónicas que a construção do rectân-
gulo √2 permite estão patentes na maioria das peças. Além disso, parece ser 
visível um inter-relacionamento das várias peças em cada uma das fileiras 
horizontais, determinado pela desmultiplicação do traçado que já apresen-
támos. Algumas das linhas que, cremos, sustentam isso mesmo estarão as-
sinaladas a vermelho nas figuras que se seguem. Vale a pena ainda avançar 
a ideia de que os elementos escultóricos ao centro da composição retabular 
pudessem também eles estar de acordo com os traçados em causa.

É muito importante notar a descentralização do eixo de acção das pe-
ças que estão mais afastadas do centro (eixos a tracejado branco nas figuras 
308 a 313). Esta dá-se em função do traçado e, cremos, para compensar a 
inclinação em relação ao observador da disposição das obras em causa. Isto 
é algo que se notará também no caso do Retábulo da capela-mor da igreja do 
convento de Jesus, em Setúbal, dando desde logo pistas em relação à seme-
lhança destes dois conjuntos no que diz respeito à estrutura de apresentação 
retabular.

Finalmente, uma breve nota em relação à imagem escultórica que co-
locámos no centro do retábulo. Sabe-se que a representação da Virgem que 
está hoje na sé, não é a original, tão pouco é da época das pinturas. Na figura 
306 substituímo-la pela estátua que está no Museu de Arte Sacra do Funchal 
e pertenceu a um retábulo da matriz do Machico, contemporâneo do da sé 
em causa. Isto porque a imagem original desta sé, desaparecida, deveria ser 
muito próxima. A imagem é tratada por CLODE e B. PEREIRA (1997).
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Fig. 308 

Fig. 309 
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Fig. 310 

Fig. 311 
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Fig. 312 

Fig. 313 
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FREI CARLOS

Sabe-se que o monge-pintor nascido em território nacional de heran-
ça flamenga professou no convento do Espinheiro em 1517 e faleceu em 
154096. Figura importante tanto para a pintura de carácter devocional como 
retabular, pensa-se que seria mestre de oficina dada a extensão do corpus que 
lhe é atribuído.

“A oficina de Frei Carlos é um caso muito especial no panorama da pintura 
portuguesa do Renascimento, já que, ao contrário do que acontecia com os restantes 
mestres da mesma época, com actividade conhecida ou obra identificada, que tinham 
os seus estabelecimentos abertos em alguns dos principais aglomerados urbanos do 
Portugal de então (Lisboa, Coimbra, Viseu), satisfazendo encomendas de diversa 
proveniência, embora vivendo quase sempre à sombra da Corte ou de grandes fi-
guras do Clero e da Nobreza, esteve sempre sediada no convento do Espinheiro, da 
Ordem de S. Jerónimo, pois o nome que encabeça a oficina e, provavelmente, o seu 
principal mentor, era frade professo nesse cenóbio.” (B. PEREIRA, 2001, p. 295).

“Da biografia do “insigne” monge pouco se sabe, a não ser que professou no 
Espinheiro a 12 de Abril de 1517 (…) e foi sepultado no mosteiro do Mato, Alen-
quer, antes de 1553. (...)

“A relação que conseguimos estabelecer de pinturas da oficina com fontes grá-
ficas dão-nos uma grande variedade de origens e autorias e, em muitos casos (…) as 
aproximações revelam mais proximidade com modelos pintados por mestres activos 
em Bruges ou Antuérpia do que com gravuras.” (BATORÉO, 2011, p. 197).

“Igualmente flamengo como Francisco Henriques, este monge-pintor, que 
professou no convento do Espinheiro no ano de 1517, teve uma produção pictórica 
em Portugal num tempo ligeiramente mais tardio que o de Francisco Henriques, 
talvez o tempo suficiente para absorver as regras da perspectiva que circularam por 
essa Europa do Norte e que foram divulgadas e cristalizadas no tratado de Viator. (...)

“Nem todas as obras de Frei Carlos nos mostram sinais evidentes da utiliza-
ção da perspectiva linear plana, pois algumas delas não nos mostram construções 
geométricas e sinais de arquitecturas compositoras de cenários. Mas as três tábuas 
provenientes do núcleo do Espinheiro, que representam a pequena pintura do Bom 
Pastor, uma Anunciação e uma Apresentação de Cristo no Templo, onde a penúltima 
pertenceu à capela da Anunciação e a última pertenceu ao retábulo-mor, ambas do 
convento do Espinheiro, são bastante representativas do rigor geométrico que se evi-
dencia na pintura deste monge-pintor” (TRINDADE, 2008, pp. 575-576).

“Nem todos os painéis atribuídos à oficina do monge-pintor, designadamente 
os que se encontram hoje no MNAA, são provenientes do Espinheiro, registando-se 
outras proveniências, como as dos conventos dos Lóios e de S. Vicente97” (B. PE-
REIRA, 2001, p. 301).

96 Para bibliografia adicional ver: SOARES, 1983; CARVALHO, 1998.
97 Cf. João Couto, A Oficina de Frei Carlos, 1955, e Luís Reis-Santos, «Frei Carlos», 1940.
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RETÁBULO-MOR DA IGREJA DO CONVENTO DO 
ESPINHEIRO

C. 1515-1530
Ascensão de Cristo (155 x 121 cm); Assunção da Virgem  (163 x 
121,5 cm); Aparição de Cristo à Virgem (151 x 119,5 cm); Adora-
ção dos Pastores (155 x 120 cm); Instituição da Eucaristia (57,5 
x 280 cm)
MNAA / MAH
Frei Carlos
Imagens arquivo DDF

“No que concerne ao altar-mor, seguindo ainda o estudo de Baptista Pereira, 
o retábulo deveria ser constituído pelas seguintes pinturas: a Natividade, hoje no 
Museu Regional de Évora, a Aparição de Cristo à Virgem, a Ascensão de Cristo 
e a Assunção da Virgem, todas fazendo parte do acervo do MNAA. Estes painéis, 
segundo era costume na época, deveriam ladear o Sacrário e a lendária imagem de 
Nossa Senhora do Espinheiro” (CASIMIRO, 2004, p. 1293).

“Apesar de serem há muito conhecidas as referências a esta estrutura, nenhum 
dos autores que se ocupou de Frei Carlos pensou em tentar identificar, no conjun-
to da obra remanescente da oficina que é seguramente proveniente do Espinheiro, 
os quadros que a teriam formado, para não falar da sua reconstituição conjectural” 

(B. PEREIRA, 2001, p. 
306).

“ C o m e ç a m o s , 
então, a definir uma es-
trutura retabular [figura 
314] que teria três gran-
des fiadas verticais, para 
já com quatro grandes 
painéis identificados 
com as mesmas dimen-
sões, num esquema de 
repartição arquitectural 
que, à data da sua presu-
mível conclusão (1529, 
de acordo com a data 
do painel Aparição de 
Cristo à Virgem), já não 
constituía novidade.” 
(B. PEREIRA, 2001, p. 
307).

Fig. 314 (Figura que acompanha o 
texto citado de B. PEREIRA, 2001)
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“A altura do conjunto retabular assim definido não ultrapassaria os 5,5 m, a 
partir do sacrário, colocado este por sua vez sobre a mesa de altar, o que faria elevar 
todo o conjunto até pouco maios de 7 m de altura, enquanto que a largura não ultra-
passaria os 4,5 m, o que, além de criar uma boa relação de proporção, se integrava 
harmonicamente no espaço da capela-mor manuelina.” (B. PEREIRA, 2001, p. 310).

Avançamos com uma proposta de traça-
do que contempla o módulo aproximado da 
pintura com um rectângulo maior deste con-
junto, a Assunção da Virgem: m=1,3. Como 
demonstra Jay Hambidge (figura 315) este 
módulo é composto por um quadrado e dois 
rectângulos Φ, o que, na verdade, faz todo o 
sentido considerando o restante corpus atri-
buído a Frei Carlos analisado neste trabalho.

A figura 316 mostra 
como a subdivisão a partir 
do quadrado e dos dois rec-
tângulos menores parece vir 
a estruturar as principais li-
nhas da composição.

Fig. 315 (Figura de Hambidge, 1967) 

Fig. 316 
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No caso da Assunção da Virgem note-se, por exemplo, as inclinações 
tanto do túmulo como da sua tampa, ou o escorçamento da face da figura 
mais à direita na composição, mas acima de tudo a parte superior da compo-
sição, onde a relação entre todos os personagens parece reger-se pelo frontão 
formado pelas diagonais dos dois rectângulos Φ. Esta divisão marcada entre 
espaço inferior e superior é recorrente nas quatro obras do conjunto, o que 
reforça a ideia deste traçado como fundamento composicional.

Fig. 317 
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A obra Aparição de Cristo à Virgem (figura 318) é particularmente in-
teressante na relação que estabelece com o traçado em causa. O frontão que 
referimos anteriormente é aqui claramente utilizado nas principais linhas ar-
quitecturais superiores do espaço. O quadrado rodado em 45° enfatiza a rela-
ção da Virgem com Cristo, à semelhança do que acontecia na peça Ascensão 
de Cristo.

Fig. 318 
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A hipótese de corte (pelo me-
nos no que diz respeito à secção de 
corte lateral) é reiterada pelo verso 
da peça, como se vê na figura 319 
(verso da tábua), já que quatro das 
tábuas que compõem a obra são 
praticamente da mesma largura e a 
quinta (que corresponde ao referido 
segmento lateral) é mais estreita.

“Esta tábua do retábulo mostra bem as características que podemos verificar 
na “nossa” pintura deste período, no que respeita à posição do ponto de fuga das rec-
tas ortogonais ao plano do quadro perspéctico, que não se encontra nem no centro, 
nem na linha mediana vertical que divide as tábuas em altura, mas antes próximo da 
margem esquerda. Houve, portanto, uma eleição por parte do autor ou dos autores 
desta pintura em lateralizar a cena e o olhar do ponto de vista, ou acentuar a mobi-
lidade do centro de projecção, qualidades que são muito ao gosto dos operadores 
plásticos renascentistas a trabalhar a Norte dos Alpes.

“Depois de uma análise detalhada da perspectiva linear deste conjunto, verifi-
camos que a perspectiva linear dos elementos arquitectónicos presentes e mais sig-
nificativos está correcta do ponto de vista geométrico, a tal ponto que nos é possível 
fazer uma restituição perspéctica, da planta e do alçado, onde se desenrola a cena 
principal [figura 320].” (TRINDADE, 2008, p. 581). 

Fig. 319 (Figura disponibilizada pelo projecto 
Hércules - Instituto José de Figueiredo)

Fig. 320 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008)
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Na Ascensão de Cristo é visível como as mesmas linhas são pertinentes; 
neste caso chamamos a atenção para o quadrado rodado em 45°, a branco, 
que enquadra harmoniosamente a relação entre a Virgem e o Anjo, reforçan-
do a dinâmica das figuras. Marcámos ainda a tracejado uma linha do traçado 
que nos parece pertinente na já referida divisão do espaço superior e inferior 
destas peças. A acreditar que as quatro obras teriam, originalmente, medidas 
iguais, a figura 321 ilustra as secções que, cremos, terão sido cortadas.

Fig. 321 
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Por fim, o caso da Adoração dos Pastores, onde a divisão de espaços já 
referida, para as outras obras, volta a estar patente. Embora não seja tão clara 
a aplicação do traçado, podemos dizer que é pertinente para as dinâmicas das 
personagens em segundo plano (pastores e anjos). A tracejado apontámos 
ainda na figura 322 duas linhas horizontais do traçado: a superior, igual à que 
havíamos proposto na Ascensão (e que poderia igualmente estar marcada na 
Aparição), importante na linha de posicionamento de olhares das figuras em 
segundo plano; e a inferior, onde está colocado o Menino.

Fig. 322 



283

 “Finalmente, teria o retábulo uma predela? Esta questão foi-nos levantada 
pela revelação, feita por José Alberto Seabra de Carvalho, no texto de 1998 que 
temos vindo a citar, de uma predela com a Instituição da Sagrada Eucaristia, atri-
buível a um seguidor de Metsys, proveniente do Espinheiro, que foi depositada pelo 
MNAA no Museu de Angra do Heroismo. Luís Reis Santos, que desconhecia a pro-
veniência, atribuiu-a ao ainda enigmático Eduardo o Português, pintor discípulo de 
Metsys, que teria executado o painel já em Portugal, a partir de 151598, enquanto 
Seabra de Carvalho, recusando essa atribuição, hesita entre uma obra importada ou 
pintura realizada na oficina do Espinheiro99.” (B. PEREIRA, 2001, p. 309).

Quanto à predela, ilustrada pela figura 323, as medidas confirmadas 
pelo técnico superior (museólogo) Francisco de Lima são de 57,5 x 280 cm.

Sobre a reconstituição e posicionamento deste conjunto em função do 
seu espaço original escreve Fernando António Baptista Pereira:

“A planimetria e volumetria da capela do lado da epístola – aumentada que foi 
a do lado oposto – parece manter-se no compartimento que abre para a capela-mor. 

“(...) as obras de remodelação sofridas por toda a igreja e também pelo mostei-
ro nos séculos XVII e XVIII, que ditaram a desmontagem e substituição dos retábu-
los pictóricos quinhentistas, tiveram como consequência a inevitável redistribuição 
dos quadros apeados por diversas capelas e dependências e foi nestas circunstâncias 
que Taborda visitou o cenóbio, pelo que as suas afirmações sobre os altares e depen-
dências em que viu as obras não devem ser tomadas como indicações de localização 
original.

“(...) É muito provável que a estrutura retabular integrasse, na fiada vertical 
central, um nicho com a imagem milagrosa (…)” (B. PEREIRA, 2001, p. 305-307).

A arquitecta Elsa Caeiro, da Direcção Regional de Cultura do Alente-
jo, teve a amabilidade de disponibilizar plantas e alçados que nos permitem 
considerar o espaço para onde as obras em causa teriam sido projectadas. 
A figura 324 revela, a vermelho, a linha de corte que determina o alçado da 
figura 325.

98 Luís Reis Santos, Eduardo o Português, Lisboa, Artis, 1966, pp. 9 e 14.
99 José Alberto Seabra de Carvalho, «Frei Carlos e o Outro...», p. 158.

Fig. 323 (Figura gentilmente cedida pela Direcção Regional da Cultura / MAH)
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Em função destes documen-
tos podemos avançar com as me-
didas aproximadas para a largura 
da capela-mor (3,4 metros), a al-
tura da nave central (7,4 metros) 
e a altura do limite superior do 
arco que dá acesso à capela-mor 
(4,5 metros). Sendo que não há 
um corte de alçado da capela-
-mor, se considerarmos o seu pé 
direito como equivalente à altura 
da linha dos lintéis da nave cen-
tral, então será de sensivelmente 
5 metros.

Fig. 324 (Figura adaptada da disponibilizada pela Direc-
ção Regional de Cultura do Alentejo) 

Fig. 325 (Figura da Direcção Regional de Cultura do Alentejo)
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A parede100 onde o retábulo estaria colocado teria então aproximada-
mente 5 x 3,4 m. Ainda assim, curiosamente, o módulo do rectângulo que 
considera a largura já definida em função da altura do arco que dá acesso à 
capela é exactamente o mesmo das quatro pinturas que analisámos; o que 
leva a crer que o conjunto poderá ter sido planeado também com este traçado 
em mente.

 A figura 326 ilustra a reconstituição hipotética proposta em função des-
tas considerações (lembramos que a linha de corte do alçado se encontra na 
nave central). É interessante verificar como este traçado, quando aplicado ao 
conjunto como um todo, reforça linhas compositivas das peças individuais, 
particularmente naquilo que temos vindo a apelidar de frontão, nomeada-
mente na parte superior das duas obras cimeiras. É surpreendente ver que a 
largura total das obras, quando colocadas com a sua mediana vertical sobre 
os eixos verticais do traçado do conjunto, perfaz aproximadamente a largura 
da predela. Isto reforça a ideia de um conjunto retabular coerente. O espaço 
central entre obras fica, nesta disposição, com sensivelmente 55 cm, apro-
priado portanto ao porta-paz do Espinheiro (com 29,3 cm de largura por 56 
cm de altura.

Uma última nota prende-se com a distância da predela ao chão, espaço 
insuficiente para permitir a celebração da eucaristia. Cremos que é possível 
considerar que a capela original pudesse ter o chão rebaixado, ou simples-
mente que toda a estrutura retabular pudesse estar colocada acima da linha 
dos lintéis (referência utilizada por nós na proposta de reconstituição apre-
sentada.

100 Mesmo considerando todas as alterações que a original capela-mor  manuelina terá sofrido, cre-
mos que dificilmente a largura original possa ter sido alterada. Isto quer dizer que o espaço central, a ser 
ocupado por uma quinta pintura ou por um nicho escultórico seria relativamente reduzido (86 cm).
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Fig. 326 (Figura adaptada da disponibilizada pela Direcção Regional de Cultura do Alentejo)
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CAPELAS LATERAIS DA IGREJA DO CONVENTO DO 
ESPINHEIRO

Lamentação (172 x 180 cm); Ressureição (164 x 179 cm); Anun-
ciação (197,5 x 198 cm)
C. 1515-1530
MNAA (provenientes do convento do Espinheiro em Évora)
Frei Carlos
Imagens arquivo DDF

Se parece evidente que estas três peças fazem uso de círculos concên-
tricos para a sua composição, é difícil avançar com precisão para a metodo-
logia aplicada. Isto tem a ver acima de tudo com as diferenças de dimensões 
que apresentam que, não sendo muita, é suficiente para levantar algumas 
questões que analisaremos de seguida.

É fundamental para as análises que apresentamos o apoio da pesquisa 
realizada por Sara Valadas no âmbito do seu projecto de Doutoramento “Es-
tudo Material e Técnico de Frei Carlos e sua Oficina”101, particularmente no 
acesso a imagens dos reversos das obras, que permitem contabilizar a dimen-
são e o número de tábuas que incluem, bem como na consideração de rebai-
xos e rebarbas nos limites das peças. Estes dois dados permitem, com melhor 
precisão, determinar se as obras terão sido cortadas ao longo dos tempos, o 
que, em conjunto com a análise composicional por nós levada a cabo, muito 
contribui para uma melhor leitura das peças.

Em relação à Anunciação, Luís Casimiro nota que “pela primeira vez, 
deparamos com uma pintura cujas dimensões (A. 197,5 x L. 198 cm) se 
aproximam de um quadrado, ou seja, o módulo será, muito aproximadamen-
te, m=1. Em face destes valores impõe-se considerar ter sido a figura do qua-
drado como o marco escolhido pelo pintor.” (CASIMIRO, 2004, p. 1295).  
Isto parece acontecer também com as obras Ressureição e Lamentação (de 

101 Cremos que seria aliás fundamental que todo o nosso trabalho pudesse ser confrontado com os 
resultados de projectos semelhantes ao da autora em relação a outros autores e oficinas; será importante 
para a melhor compreensão de todas as obras em causa e para o desenvolvimento da própria história de arte 
que assim venha a acontecer no futuro.
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módulo parecido com a primeira). Ainda assim estas duas peças são meno-
res, o que, tendo em conta os dados que analisaremos agora a partir da figura 
327, uma análise ao reverso da Lamentação, levanta uma questão pertinente. 
Acontece que a largura de todas as tábuas que constituem a obra é pratica-
mente idêntica, à excepção das duas tábuas nos extremos. 

Fig. 327 (Figura adaptada da disponibilizada pelo Projecto Hércules - Instituto José de Figueiredo)



289

É estranho que, pretendendo um quadrado ou um rectângulo com as 
dimensões que a pintura tem hoje, os seus autores não tivessem optado por 
usar uma tábua igual às outras, em vez de duas que teriam de ser adaptadas 
(note-se que a dimensão da tábua do lado direito do reverso é particularmen-
te estreita). É certo que isto não é suficiente para assumirmos que a obra terá 
sido cortada dos lados, mas, ao fazer a análise composicional da pintura, esta 
ideia é reforçada.

É muito pertinente, aqui, referir as obras que 
podem ter servido de modelo a esta Lamentação. 
Embora sugira uma aproximação não conclusiva 
a uma gravura de Israhel van Meckenem, (figu-
ra 328), Manuel Batoréo refere, como modelo 
“incontornável”, a Lamentação (figura 329), de 
Quentin de Metsys (1466-1530) , do Museu de 
Antuérpia. Nos dois casos é de notar que a figura 
de Cristo está muito mais centrada que na peça 
da oficina do Espinheiro, como aliás não deixa 
de ser natural dada a cena que representa.

Fig. 328 (Gravura de Israhel van 
Meckenem; BATORÉO, 2011)

Fig. 329 (Lamentação de Quentin de Mestys; figura disponível 
(03.09.2014) em: https://de.wikipedia.org/wiki/Quentin_Massys)



290

Fig. 330 

A figura 330 evidencia o traçado circular que, de forma clara, preside à 
composição, mas, mais importante é o facto de demonstrar como esse traça-
do ficaria se as duas tábuas limítrofes referidas tivessem a mesma medida de 
todas as outras. É notório como a cena passa a ficar centrada (muito à seme-
lhança da referida obra de Metsys) dentro da estrutura circular que a define. 
Este exemplo de colaboração entre áreas investigativas permite sugerir, com 
alguma segurança, que as medidas originais da tábua pudessem ser de 172 x 
201 cm, medidas que, como veremos em breve, são da maior importância no 
que ao módulo que definem diz respeito.
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Mas antes de avançarmos com essa ideia, vejamos se faz sentido consi-
derar este novo módulo para a obra Ressurreição.

A figura 331, uma composição das quatro imagens de reflectografia de 
infravermelho fornecidas pelo Laboratório de Conservação e Restauro José 
de Figueiredo, permite definir as medidas das tábuas que constituem a obra 
e, uma vez mais, é notória a largura da tábua limítrofe à direita, muito menor 
que as restantes.

Embora José Alberto Seabra de Carvalho afirme “a composição siste-
matiza-se e expande-se (…) em verticais e horizontais (os braços dos solda-
dos são simultaneamente linhas construtivas e gestos expressivos), em an-
gulações nítidas da forma conjugadas com uma triangulação ascendente que 
isola e sublinha o gesto triunfante de Cristo” (CARVALHO, 1998, p. 160), a 
figura 332 reitera a presença dos círculos para a composição.

Fig. 331 (Figura adaptada da disponibilizada pelo Projecto Hércules - Instituto José de Figueiredo)
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Se considerarmos a referida tábua como tendo dimensão semelhante às 
restantes, vemos ainda como o rectângulo composicional ostenta uma figura 
de Cristo muito mais centrada, equilibrando a composição e dando à figura 
mais importante da cena o protagonismo que, aceitando o módulo da pintura 
como se encontra hoje, lhe é retirado. Este re-centramento de Cristo na com-
posição enfatiza a importância que a figura merece na cena em causa.

A diferença de altura entre a imagem e o traçado prende-se com o facto 
de termos mantido no traçado a dimensão do rectângulo compositivo geo-
métrico (igual ao caso da Lamentação portanto) e de esta Ressurreição ser, 
de facto, menor.

Posto isto, estamos em condições de afirmar que, muito provavelmente, 
ambas as pinturas mediriam aproximadamente dois metros de largura.

Fig. 332 
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A partir desta conclusão surgem duas possibilidades que teremos de 
considerar:

A primeira é a de que, à semelhança da Anunciação que tem origem 
no mesmo convento, estas duas obras pudessem ter, por dimensão original, 
um quadrado de dois metros de largura. Isto suportaria a ideia de que as três 
obras teriam sido desenhadas e planificadas para as capelas laterais como um 
conjunto de características formais semelhantes, ou pelo menos projectadas 
para ocupar espaços predefinidos de medidas específicas no convento. 

A segunda possibilidade será considerar a medida de largura que propu-
semos, sem alterar a de altura, perfazendo o que referimos já como um mó-
dulo muito particular, muito especificamente de m=1,168 ou ф. A precisão 
destas medidas não deixa de ser notável, sendo que chegámos a elas a partir 
das larguras das tábuas. A partir do momento em que a largura do rectângulo 
estava definida o autor poderia cortar as mesmas em altura para perfazer o 
rectângulo em questão. Consubstancia esta hipótese o facto de a utilização 
deste tipo de traçado (ф) ter sido já identificada por Luís Casimiro precisa-
mente na Anunciação deste convento, e por nós mesmos noutras obras da 
mesma oficina. Vejamos de que forma:

Fig. 333 (Figura que acompanha o texto citado de CASIMIRO, 2004)
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“Ao desenhar a linha do horizonte constatámos que a sua localização coincide 
rigorosamente com a divisão dos lados verticais segundo a Secção Áurea, como se 
pode comprovar através da construção auxiliar ilustrada na figura [333]. (…) Po-
demos, então, concluir ter existido uma preocupação, por parte de Frei Carlos, em 
determinar, com todo o rigor, o ponto de fuga e orientar para ele as principais linhas 
ortogonais ao plano do quadro.” (CASIMIRO, 2004, p. 1296).

“A aplicação deste traçado sobre a pintura é apresentada na figura 
[334]. Apenas com este simples desenho esquemático podemos concluir da 
importância de algumas das suas linhas estruturantes.” (CASIMIRO, 2004, 
p. 1298). Aqui temos de ter em conta a já referida possibilidade de estas não 
serem as medidas originais da peça; o que poria em causa o traçado que o 
autor desenvolve a partir deste módulo. Luís Casimiro elabora a partir desta 
subdivisão harmónica, uma série de outras propostas de exploração do tra-
çado com as quais não nos identificamos, já que não são reconhecíveis em 
qualquer outra das obras que analisámos da mesma oficina. Ainda assim o 
traçado que identifica na figura 334 parece-nos pertinente, particularmente 
pela relação directa com a aplicação dos princípios da perspectiva linear, 
que, como Luís Casimiro e António Trindade demonstram, são aplicados 
com rigor incomum.

Fig. 334 (Figura que acompanha o texto citado de CASIMIRO, 2004) 
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“Frei Carlos mostra conhecer e dominar os princípios básicos da perspectiva 
linear ao determinar, com bastante rigor, a localização do ponto de fuga. A figura 
[333] ilustra o modo como as linhas de fuga, com maior importância na composição, 
se dispõem de modo a convergirem praticamente todas num único ponto. Verifica-se 
que o prolongamento das linhas do pavimento, do tapete, do oratório, dos degraus 
do patamar, entre outras, coincidem no mesmo ponto: o ponto de fuga (PF). Ape-
sar deste rigor utilizado por Frei Carlos, verificamos existirem três linhas que não 
convergem para o centro comum. (…) Estas excepções evidenciam falhas de rigor 
diminutas, apenas perceptíveis mediante um estudo rigoroso e, por isso, não lhe atri-
buímos qualquer importância.” (CASIMIRO, 2004, pp. 1295-1296).

Sem considerar o módulo quadrangular, António Trindade apresenta 
conclusivamente, com a figura 335, o rigor da aplicação dos princípios pers-
pécticos na obra em causa, demonstrando os pequenos erros que Luís Casi-
miro refere:

“Na cena da Anunciação, do mesmo núcleo da oficina de pintura do Espinhei-
ro, a estereometria e os volumes cúbicos do espaço acentuam-se com grande ênfase. 
O cenário que circunscreve a cena é bastante claro e legível, o que se verifica com a 
perspectiva linear do conjunto. Todas as ortogonais convergem correctamente e com 
bastante precisão para o mesmo ponto de fuga P, fixado próximo da mediana vertical 
do rectângulo da pintura, mesmo aquelas que modelam os pormenores dos últimos 
planos. Contudo, uma análise atenta do pavimento permitiu verificar que o mesmo 
parece ter sido construído por sectores distintos, ou então que o ou os autores se terão 
descuidado um pouco no seu desenho.” (TRINDADE, 2008, pp. 577-578).

Fig. 335 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008)
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Ainda sobre esta Anunciação, parece-nos importante referir a sua apro-
ximação à gravura de Martin Schongauer (figura 336), identificada por Ma-
nuel Batoréo, que acrescenta: “A Anunciação organiza-se segundo linhas 
verticais e horizontais, obrigando a composição a reflectir esse “cânon” o 
que tem resultante directa na relação espacial e discursiva das duas figuras 
intervenientes.” (BATORÉO, 2011, p. 198), mas também da iluminura do 
Livro de Croy, atribuída a Gérard David (c. 1500), como Luís Casimiro bem 
notou (figura 337).

Fig. 336 (Gravura de Martin Schongauer; 
BATORÉO, 2011)

Fig. 337 (Iluminura de Gérard David; 
CASIMIRO, 2004)
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Se tínhamos já referido a necessidade de rever o módulo original da 
obra, isso prende-se com três aspectos. Olhando atentamente para a pintura 
não deixa de ser estranho reparar que, numa composição tão cuidada, uma 
das personagens esteja cortada ao meio sem motivo aparente (referimo-nos 
ao anjo músico no limite esquerdo da obra). Considerando que as três obras 
teriam sido planificadas para as capelas laterais como um conjunto de ca-
racterísticas formais semelhantes, ou pelo menos projectadas para ocupar 
espaços predefinidos de medidas específicas no convento, seria incomum 
que esta peça tivesse sido desenhada a partir de um módulo diferente das ou-
tras duas. Estes dois aspectos são clarificados quando, a partir da montagem 
das quatro reflectografias102, podemos considerar as tábuas que constituem a 
obra. A figura 338 revela como, uma vez mais, as medidas de todas as tábuas 
que constituem a obra são semelhantes, à excepção exactamente da tábua 
limítrofe do lado esquerdo, onde a figura do anjo é cortada.

102 Gentilmente cedidas pelo Laboratório de Conservação e Restauro José de Figueiredo, com monta-
gem da nossa responsabilidade (como acontecia com a figura 331, a Ressurreição deste mesmo convento).

Fig. 338 Figura adaptada da disponibilizada pelo Projecto Hércules - Instituto José de Figueiredo)
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Aplicando o mesmo princípio que nas outras duas obras, ensaiamos 
como seria o rectângulo compositivo se esta tábua tivesse largura semelhante 
(como seria natural) às restantes. O módulo deste rectângulo (a tracejado na 
figura 338) seria, neste caso, mais próximo do das outras duas peças.

Não podendo garantir que os cortes que sugerimos são um facto incon-
tornável, mas parece-nos que estão reunidos elementos suficientes para crer 
que esta é uma possibilidade muito forte.

Resta verificar se a disposição circular que era tão clara nas peças Res-
surreição e Lamentação, está também patente nesta Anunciação, que, como 
já citámos (por Manuel Batoréo e José Seabra Carvalho), é tão fortemente 
marcada pela ortogonalidade. A figura 339 demonstra que sim, mas mais 
importante é o facto de reiterar o re-centramento da cena em função do pro-
longamento da tábua mais à esquerda.

Fig. 339 
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TRÍPTICO DO CALVÁRIO / TRÍPTICO VILHENA

1520-1530
164 x 220 cm
MNAA
Oficina do Espinheiro – Frei Carlos
Imagens arquivo DDF

“O chamado Tríptico Vilhena, hoje no MNAA, foi identificado por Reis 
Santos numa igreja da Estremadura, mas a temática do painel esquerdo – a 
Profissão de Santa Paula – indica que deve ser proveniente de uma casa 
jerónima, talvez o convento do Mato, perto de Alenquer” (B. PEREIRA, 
2001, p. 302). Embora falte informação (referimo-nos às dimensões das três 
pinturas individuais) sobre este tríptico para que possamos partir para a sua 
análise tendo em conta o módulo de cada uma das peças que o constituem, 
avançámos para uma proposta de traçado considerando a imagem do DDF. 
Se é com alguma segurança que propomos que o traçado ф presida ao de-
senho de mais do que uma peça da oficina em causa, é com clareza que este 
volta a estar patente neste tríptico.

Fig. 340 
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Sendo que não há razões para crer que as tábuas tenham sofridos cor-
tes, a figura 340 revela com clareza a presença de três rectângulos ф que 
presidem à composição global do tríptico. O rectângulo tracejado amarelo 
tem a altura das obras laterais e largura igual ao conjunto das três, sobre 
esta largura marcámos os dois rectângulos verticais a vermelho, cuja altura é 
equivalente à do conjunto. Esta proposta implica considerar que a estrutura 
retabular que suporta o tríptico é a original e, se não há, à partida, garantias 
desse facto, é na leitura das obras segundo este mesmo traçado, que essa hi-
pótese se vai tornar mais consistente. Na figura 341, novamente sobre largu-
ra do conjunto mas desta feita a partir do limite interno da estrutura retabular 
(ou considerando o limite inferior das pinturas), desenhámos a amarelo dois 

Fig. 341 
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quadrados. A circunferência que os circunscreve103, por estar centrada na me-
diana do seu lado comum, serve a construção de dois rectângulos ф que têm 
por altura o topo da pintura central. As diagonais desses quadrados parecem 
pertinentes, tanto para as pinturas laterais como para a central. Duas delas, 
além de convergirem para a figura de Cristo (para o seu umbigo), enquadram 
as figuras de Maria e S. João Evangelista. As outras duas diagonais parecem 
relevantes, por um lado para o rectângulo da cena secundária (a Natividade 
patente na figura 342, onde aliás se marcámos a branco no rectângulo de 
ouro) e por outro para o enquadramento da figura de S. João Baptista. Mas 
fundamental é notar, a tracejado vermelho na figura 341, como os três rectân-
gulos das pinturas com a altura destes quadrados são também de ouro e como 
as diagonais dos dois laterais destes se encontram no topo da pintura central. 
Um desenvolvimento simples deste traçado permite ainda determinar as cir-
cunferências que definem os arcos do conjunto, como ilustra a figura 343. A 
intersecção das duas diagonais (a vermelho) da metade superior do rectângu-
lo global com as duas verticais medianas das obras laterais dá-nos os centros 
das circunferências (a tracejado amarelo) dos arcos destas obras (sendo o seu 
diâmetro equivalente à largura das mesmas obras). Representámos também 
a tracejado amarelo as duas circunferências que, cremos, definem o arco da 
pintura central, embora a sua construção seja um pouco menos evidente: a 
intersecção das linhas que unem o topo da pintura central aos seus vértices 
inferiores com as duas diagonais a vermelho (da metade 
superior do rectângulo global) define o seu centro; o seu 
raio parece ser determinado por tangência às circunfe-
rências dos arcos das peças laterais. Não parece haver 
dúvidas que a intenção de utilizar um traçado regedor 
deste tipo é clara. A repetida presença de rectângulos ф 
parece enfatizar a ideia, que lançámos no início desta 
análise, de um tríptico que preserva as suas caracterís-
ticas formais originais, numa estrutura retabular que as 
respeita de forma muito coerente.

103 Arriscamo-nos aqui a especular que esta poderia estabelecer a relação do tríptico com o seu posi-
cionamento em relação ao espaço arquitectónico para que teria ser projectado.

Fig. 342 
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BOM PASTOR

1520-1525 
90 x 65 cm
MGV 
Frei Carlos
Imagens arquivo DDF

“Sendo também proveniente do próprio convento do Espinheiro, a pintura 
destaca-se pelo singular programa iconográfico de carácter aparentemente não-nar-
rativo, mas tipológico (…) pensamos que deverá ter pertencido ao altar de uma pe-
quena capela do convento ou mesmo ao oratório privado do pior do convento (…)” 
(B. PEREIRA, 2001, p. 312).

“(…) a leitura que dela [da obra em causa] podemos fazer neste campo restrin-
ge-se apenas ao pavimento que se apresenta correcto no seu desenho, com todas as 
ortogonais a convergirem para o mesmo ponto de fuga (...), e com as diagonais que 
percorrem rigorosamente todos os vértices dos quadriláteros que modelam os ladri-
lhos e o respectivo padrão decorativo a convergirem correctamente (...), tal como nos 
propõe Viator na construção do xadrez e dos pavimentos em perspectiva, utilizando 
os terceiros pontos equidistantes do ponto principal.” (TRINDADE, 2008, p. 576).

A investigação de doutoramento levada a cabo por Sara Valadas no Ins-
tituto José de Figueiredo é aqui, uma vez mais, fundamental para suportar 
as propostas que apresentamos. Se é verdade que até aqui todas as obras 
analisadas deste autor ou oficina fazem um uso consistente do traçado Φ, é 
difícil apurar se acontece o mesmo com o caso do Bom Pastor. A observação 
cuidada da parte superior da peça em reflectografia de infravermelho (figura 
344) deixa antever uma camada de pintura que não existe já na versão final 
da obra, que se assemelha a um pequeno conjunto de nuvens. Estas, a terem 
existido, fariam mais sentido se a tábua tivesse continuidade nesse limite su-
perior, o que leva a crer que a mesma pode ter sido cortada por aí. Esta ideia 
é corroborada pelo facto de haver pintura para além da rebarba, ou seja, não 
estamos, muito provavelmente perante a rebarba inicial.

Ainda assim duas razões levam a pôr esta hipótese em causa. O facto de 
a composição como chegou até aos dias de hoje ser inegavelmente harmonio-
sa com este módulo (aproximadamente m=1,38 é, aliás, muito próximo das 
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proporções das peças que cons-
tituem o retábulo da capela-mor 
do Espinheiro) e o facto de, 
sendo esta uma peça de peque-
nas dimensões, provavelmente 
de devoção, seria estranho que 
tivesse havido necessidade de a 
mutilar.

Esta ambivalência resol-
ve-se de forma simples se con-
siderarmos a hipótese ilustrada 
pela figura 345. Considerando 
um rectângulo √2 vemos que 
uma malha regular de subdi-
visão progressiva em metade 
dos lados rege a composição de 
forma clara. Isto nota-se nas li-
nhas horizontais mais fortes, de 

limite entre o chão e o muro e do início do ressalto do mesmo, bem como 
nas linhas verticais que delimitam e enquadram drape d’honneur. Curioso é 
verificar também que, à semelhança do que acontece em muitas outras obras 
já aqui analisadas da mesma oficina, os círculo centrados na composição são 
fundamentais para a colocação dos elementos pictóricos, nomeadamente a 
figura humana, mas também o limite das colunas por exemplo. Este rectân-
gulo contempla uma área a mais na parte superior da composição, que vai 
de encontro ao possível corte já referido, enquadrando uma pintura razoavel-
mente despojada de elementos num rectângulo muito simples de determinar. 
Especulamos que a explicação para este corte se prenda com uma pequena 
adaptação do tamanho da obra, por altura do seu término ou pouco tempo 
depois, sem interferir significativamente com a composição, isto justificará a 
existência de rebarba com pintura por baixo no limite superior.

Fig. 344 (Figura disponibilizada pelo Projecto Hérculos - 
Instituto José de Figueiredo)
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Fig. 345 
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Todas as peças analisadas atribuídas à oficina de Frei Carlos (com acti-
vidade temporal reduzida) parecem ser coerentes, à excepção das obras das 
capelas laterais do convento do Espinheiro.

1. O retábulo-mor da igreja do convento do Espinheiro usa de forma 
consistente uma malha definida num rectângulo composto por um quadrado 
e dois rectângulos ф. 

2. O Tríptico do Calvário aplica de uma forma mais elaborada e rica o 
módulo de ф em relação directa com o quadrado, também sustentada por um 
malha.

3. A composição do Bom Pastor (de módulo √2) apoia-se também numa 
malha, e faz uso de duas circunferências concêntricas.

4. As peças das capelas laterais do convento do Espinheiro, como re-
ferimos, são uma excepção nesta oficina no que diz respeito à metodologia 
composicional. Aplicam séries de circunferências concêntricas, para supor-
tar a colocação dos elementos que as constituem, sem recorrer, aparentemen-
te, a malhas104.

Se numa primeira interpretação estes resultados poderiam aproximar as 
obras desta oficina às da oficina de Jorge Afonso (considerando meramente 
os traçados e não as metodologias dos mesmos), vemos que se num caso são 
as linhas de circunferência que servem a formação dos módulos, aqui (em 
Frei Carlos), isso não acontece. A dinâmica verificada em Jorge Afonso do 
ponto de vista da circunferência de construção do traçado geométrico não 
está patente no monge-pintor, cujas obras parecem ser servidas por elemen-
tos geométricos mais estáticos como circunferências concêntricas ou malhas 
regulares. Estamos perante metodologias diferentes. Isto aliás vai de encon-
tro à ideia que defenderemos de que oficinas de núcleos regionais, indepen-
dentemente da qualidade da pintura que ostentem, aplicam uma tipologia de 
traçado geométrico menos elaborada que as verificadas em Lisboa; havendo 
ainda assim (neste caso particular) uma aplicação muito rica de competên-
cias geométricas.

104 Neste caso particular foi fundamental a colaboração com Sara Valadas no âmbito do seu projecto 
de doutoramento, para complementar as nossas análises e propor redimensionamentos das peças que nos 
parecem muito consistentes.
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JORGE AFONSO

Este pintor régio (pensa-se que nascido cerca de 1470 e falecido cerca 
de 1540), foi assim nomeado em 1508 por D. Manuel e confirmado em 1529 
por D. João III)105. Terá tido por discípulos os mestres de Ferreirim, o que 
atesta claramente a sua relevância no contexto da pintura portuguesa do iní-
cio do século XVI. 

“[A] sua posição cimeira no panorama da pintura portuguesa da primeira me-
tade de Quinhentos já tinha sido pressentida por Sousa Viterbo, no início do século 
XX106, mas foi apenas depois dos estudos de Adriano de Gusmão e de Luís Reis 
Santos, nas décadas de 50 e 60107, que se propôs a identificação da personalidade 
artística do mestre com a obra agrupada sob a designação convencional de Mestre de 
1515 ou Mestre da Madre de Deus. Foi Reis Santos que, durante a limpeza a que os 
painéis remanescentes do antigo retábulo do mosteiro da Madre de Deus, em Lisboa, 
foram submetidos, no final dos anos 30, com vista à sua apresentação na Exposição 
Os Primitivos Portugueses (1940), identificou a prancha cronografada de 1515 que 
havia sido retirada ao painel Aparição de Cristo à Virgem e aproveitada para acres-
cento de outra composição, clarificando assim a datação do retábulo108, mas criando 
também um novo problema historiográfico: o da identificação do Mestre de 1515, ou 
Mestre Madre de Deus. A generalidade dos autores aceitou a hipótese de se tratar de 
Jorge Afonso, bem como a possibilidade de se considerarem os retábulos da Madre 
de Deus e da igreja do convento de Jesus, em Setúbal, como base de identificação 
da sua obra109.

Menos unanimidade recebeu a proposta de inclusão, nessa base de identifi-
cação, de todos ou apenas de alguns dos painéis de grandes dimensões da Charola 
do convento de Cristo, em Tomar, conjunto de autoria algo diferenciada, agrupado, 
segundo alguns autores, sob a designação convencional de Mestre da Charola de 
Tomar110.

105 Para bibliografia adicional ver: MARKL e PEREIRA, 1986; B. PEREIRA; CONDEÇO; PACHE-
CO (coord.), 1990; TEIXEIRA, 1991; RODRIGUES, 1995; CAETANO, 2013.
106 Sousa Viterbo, Notícia de Alguns Pintores Portugueses e de Outros que sendo Estrangeiros exer-
ceram a sua arte em Portugal, I série, Lisboa, 1903, p. 9.
107 Adriano de Gusmão, O Mestre da Madre de Deus, Lisboa, Artis, 1960, e Luís Reis Santos, Jorge 
Afonso, Lisboa, 5 Artis, 1966, com indicação do elenco documental referente ao pintor, pp. 11-15.
108 João Couto relata o sucedido na curta notícia «A data num painel da igreja da Madre de Deus», 
Boletim dos Museus Nacionais de Arte Antiga, vol. I, nº 3, Lisboa, 1940, p.129, e voltou a abordar o assunto 
em Aspectos actuais do problema do tratamento das pinturas, Lisboa, 1952, p. 19. Antes disso, porém, o 
próprio Luís Reis Santos havia-se referido ao acontecimento numa das notas finais da sua colectânea Estu-
dos de Pintura Antiga, Lisboa, 1943, p. 278. Ver também Adriano de Gusmão, O Mestre da Madre de Deus, 
cit., p. 6.
109 Cf. Luís Reis Santos, «Jorge Afonso» e «História da Pintura em Portugal», s.v. Pintura, Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, respectivamente vol. 1 e vol. 21, Lisboa, 1950. pp. 516-517 e p. 
875, Martin Soria e George Kubler, Art in Spain and Portugal and their American Dominions (1500-1800), 
1959, p. 329, Adriano de Gusmão, O Mestre da Madre de Deus, cit., pp. 10-12.
110 Ver a história das atribuições em Armando Vieira Santos «Mestre da Charola de Tomar» in AA. 
VV. Dicionário de Pintura Universal. III. Pintura Portuguesa, Lisboa, E. Cor, 1973, p. 244, e uma carac-
terização estilística do Mestre, identificado com Jorge Afonso, em Jorge Henrique Pais da Silva «Mestre da 
Charola de Tomar» in Páginas de História da Arte, I, Lisboa, 1986, pp. 121-122.
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POLÍPTICO DA PAIXÃO DA IGREJA DO PÓPULO 
DAS CALDAS DA RAINHA

c. 1510-1520
Calvário (262 x 129 cm); Cristo a caminho do Calvário (200 x 
124 cm); Deposição no Túmulo (200 x 124 cm)
igreja do Pópulo das Caldas da Rainha
Oficina de Jorge Afonso
Imagens AA

Como nota prévia é necessário referir que a medida de altura, 200 cm, 
atribuída às peças laterais (sendo que a fonte é o Catálogo da Exposição dos 
Primitivos Portugueses, de 1940) parece incorrecta considerando as propor-
ções das obras; para 124 cm de largura (e em comparação com a peça cen-
tral), a altura deverá ser no mínimo 240 cm. 

“Designa-se por Tríptico da Paixão o conjunto de três painéis (…) hoje 
colocados sobre o arco triunfal da igreja do Pópulo das Caldas da Rainha, lo-
cal que não corresponde ao seu destino 
inicial que, conforme provámos oportu-
namente111 (…) era o altar-mor da igre-
ja” (BATORÉO, 2011, p. 129).

Fernando A. B. Pereira defende 
que este tríptico é o que resta de um 
políptico atribuível a Jorge Afonso. No 
Anexo XI citamos a sua tese, bem como 
uma das imagens que sustenta essa teo-
ria, em que compara os três Cristos re-
presentados em Setúbal, nas Caldas da 
Rainha e em Santa Cruz de Coimbra. 
São muito pertinentes também as con-
siderações deste autor no que concerne 

111 Manuel Batoréo, “O Tríptico da Paixão da igreja do Pópulo das Caldas da Rainha. Entre leituras 
e contra-leituras”, Artis – Revista do Instituto de História da Arte da FLUL, nº 2, 2003, pp. 75-93.

Fig. 346 (Figura de B. PEREIRA, 2001) 
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ao redimensionamento das tábuas, a figura 346 exemplifica isso mesmo, na 
reconstituição que o autor sugere. Manuel Batoréo propõe como fontes para 
estas peças duas gravuras de Martin Schongauer e uma de Michael Wolgemut 
(figuras 347 e 348 de Schongauer e figura 349 de Wolgemut) acrescentando 
“tanto o modelo das pinturas como as suas fontes gráficas voltam a surgir, 
cerca de doze a quinze anos depois, no antigo retábulo do altar-mor da igreja 
do convento de Jesus, Setúbal” (BATORÉO, 2011, p.131).

Não podemos deixar de referir ainda a proposta de análise geométri-
ca levada a cabo por Malkiel Jirmounsky (1890-1974), por ser a única que 
conhecemos (figura 350) mesmo que as suas ideias (JIRMOUNSKY, 1940) 
sejam questionáveis, como afirma Manuel Batoréo. No Anexo XI citamos 
as razões porque refuta a proposta de Jirmounsky, as quais subscrevemos; o 
autor nota  ainda uma série de elementos composicionais que nos parecem 
importantes.

Fig. 347 (Gravura de 
Martin Schongauer)

Fig. 348 (Gravura de 
Martin Schongauer)

Fig. 349 (Gravura de 
Michael Wolgemut)

Fig. 350 (Figura de 
J I R M O U N S K Y, 
1940)
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É muito difícil propor uma análise da composição de peças tão frag-
mentadas, muito menos uma proposta de reconstituição ou redimensiona-
mento que se fundamente na composição geométrica. No entanto, assumin-
do a especulação inerente a este caso tão particular, procurámos reunir os 
módulos dos rectângulos composicionais mais aplicados por esta oficina e, 
em função das dimensões destas obras, tentar chegar a conclusões sobre as 
suas dimensões originais. Como já vimos no caso de Setúbal os módulos em 
causa prendem-se com os traçados com o traçado √3. A proporção Φ virá a 
verificar-se no caso das pinturas da Charola de Tomar. Não podemos, para 
este efeito, considerar as obras do retábulo da Madre de Deus já que, cremos, 
também terão sido alvo de cortes e adaptações consideráveis. Ainda assim 
parece haver uma recorrência dos mesmos processos geométricos (mesmo 
que com módulos diferentes) aplicados por parte desta oficina, o que permite 
tecer algumas considerações sobre o caso das Caldas da Rainha. Acreditando 

numa coerência formal de utili-
zação compositiva por parte da 
oficina em causa112 propomos 
com a figura 351 a aplicação do 
traçado √3 desmultiplicado. A 
verde consideramos duas pos-
sibilidades que nos parecem ra-
zoáveis para medidas originais 
da peça, assumindo natural-
mente o carácter especulativo 
destas. Foi considerado, para 
o efeito, o posicionamento da 
obra que melhor parece enqua-
drar os seus elementos compo-
sitivos em função do traçado: o 
corpo de Cristo centrado com as 
pernas e os braços em linha com 

112 Esta é, desde logo, uma possibilidade que deve suscitar algumas reservas, ainda que esta coerência 
exista, como veremos, nos casos de Tomar e Setúbal.

Fig. 351 
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as circunferências maiores e a disposição das figuras que o rodeiam enqua-
dradas pela circunferência menor. O rectângulo verde menor implicaria as 
medidas originais aproximadas de 270 x 140 cm (próximas do Calvário de 
Setúbal, que tem 225 x 155 cm, embora com um módulo diferente), ao passo 
que o maior teria 300 x 210 cm. Em relação às peças de menores dimensões, 
aplicando o mesmo processo, vemos que é provável que as peças fossem 
realmente de menores dimensões que o Calvário, não só pela considerável 
área de céu e chão (ou túmulo no caso da Deposição) ocupado, como pelo 
facto de não haver cortes de figuras pertinentes nos extremos laterais. Assim, 
a verde nas figuras 352 e 353, propomos o hipotético rectângulo de compo-
sição original que, a partir do traçado, poderia ser de aproximadamente 250 
x 140 cm. Optámos por inclinar a imagem digital da Deposição por parecer 
natural que a linha que define o interior do túmulo fosse horizontal; neste 
sentido seria muito importante verificar o reverso desta obra, bem como do 
Caminho para o Calvário para confirmar se de facto houve rotação das pin-
turas, além de corte, por altura da sua adaptação ao local onde ainda hoje se 
encontra.

Fig. 352 Fig. 353 
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CONJUNTO CRISTOLÓGICO
DA CHAROLA DE TOMAR 

Baptismo; Cristo e o Centurião; Ressureição de Lázaro; Entrada 
de Cristo em Jerusalém; Ressureição; Ascenção 
c. 1515 
425 x 264 cm
Oficina de Jorge Afonso; parceria com Francisco Henriques 
convento de Cristo, Tomar 
Imagens AA

“Na realidade, mesmo se nos reportarmos apenas aos retavollos de grandes 
dimensões da Charola, que chegaram até nós íntegros, são detectáveis pelo menos 
duas diferentes personalidades artísticas, pelo que, desde 1997, defendemos que a 
grande empreitada de Tomar foi realizada pelos dois maiores pintores que estavam 
ao serviço de D. Manuel I no início da segunda década do século XVI: Jorge Afonso 
e o seu cunhado Francisco Henriques.” (B. PEREIRA, 2001, p. 333).

“Apesar de os painéis remanescentes, de um total de doze referidos na Col-
lecção de Memórias de Cyrillo Volkmar Machado, serem hoje apenas seis, um dos 
quais incompleto, além de alguns fragmentos de outros, é notório que dos cinco 
íntegros, um é indiscutivelmente de outra mão relativamente aos outros quatro. Isso 
mesmo já notara Luís Reis Santos, que atribuía esse painel, uma Ascensão, ao «pre-
sumível Francisco Henriques».” (B. PEREIRA, 2001, pp. 345-346).

“O facto de termos observado detidamente esses painéis em 2004, então lim-
pos e observados laboratorialmente (…) permite-nos, com alguma segurança, adian-
tar outra proposta. (…) Desconhecemos quem seja o Mestre da Charola de Tomar, 
mas podemos afirmar que o traço do desenho subjacente que as reflectografias a 
infravermelhos revelam é de molde a individualizá-lo de outras produções do tempo 
(…)

“A possibilidade de ter havido fontes gravadas é razoavelmente remota e in-
dicaria a utilização de obras de Albrecht Dürer, sobretudo das séries da Grande e 
da Pequena Paixão, o que julgamos improvável dada a proximidade de edição das 
gravuras (1510-151) e da execução dos painéis.” (BATORÉO, 2011, p. 125).

A considerar um rectângulo que contemple a largura e a altura máxima 
destas obras (até ao topo do arco), o seu módulo será de 1,609, muito pró-
ximo portanto de ф (1.618). Notaremos adiante a recorrência da utilização 
deste traçado em obras da oficina de Jorge Afonso, mas vejamos como isso 
acontece neste caso. A figura 354 ilustra a construção do rectângulo ф a 
partir de um quadrado que tem uma circunferência circunscrita. Esta será a 
estrutura fundamental transversal às obras em causa.
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A mesma estrutura é visível a amarelo na 
figura 355, sobre a Entrada de Cristo em Jeru-
salém, bem como outras linhas compositivas 
(a preto), mais pertinentes. Estas, veremos, 
repetem-se em várias peças do conjunto. A 
tracejado amarelo assinalamos a circunferên-
cia que determina o arco que encima as obras, 
com raio igual à que está patente na figura 354 
sendo tangente ao limite superior da peça; o 
seu centro é o topo de um triângulo tipo fron-
tão (semelhante ao que referimos estar patente 
nas peças que constituiriam o retábulo-mor do 
convento do Espinheiro). Marcámos ainda as duas diagonais113 mais relevan-
tes para a maioria destas peças. Note-se como a diferenciação de momentos 
de acção está perfeitamente integrada na composição (com a acção principal 
dentro da circunferência inferior e as secundárias em função das referidas 
diagonais). Na peça Cristo e o centurião e na obra Ressurreição de Lázaro 
(figuras 356 e 357) é perfeitamente notória a relevância da estrutura compo-
sitiva. A acção principal volta a ser enfatizada pela circunferência inferior 
e as diagonais acompanham elementos da paisagem bem como de disposi-
ção de figuras. A obra Ressurreição (figura 358) inverte esta utilização do 
traçado: a figura de Cristo integra-se nas linhas curvas da parte superior do 
mesmo (curiosamente descentrado na composição, sem que aparentemente 
houvesse necessidade disso) e os soldados acompanham o movimento da 
circunferência inferior. Também aqui as diagonais a preto são  pertinentes, 
em particular para a dinâmica da figura de Cristo. Marcámos ainda a trace-
jado branco as diagonais do rectângulo composicional, que nas últimas três 
peças do conjunto que aqui analisamos são também relevantes. Neste caso, 
além do triângulo que enforma o movimento dos soldados e da forte diago-
nal que a paisagem sobre o túmulo protagoniza, permite também localizar 
intersecções importante para a cruz de Cristo.

113 Diagonais que indo do centro da circunferência inferior aos vértices superiores do quadrado que a 
contém são no fundo as diagonais de construção do rectângulo ф e, portanto, da maior pertinência.

Fig. 354 
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A obra Ascensão, que se supõe ser de mão diferente, parece obedecer 
ao traçado de forma mais conservadora que as restantes. O seu autor fez por 
seguir as linhas do traçado dando-se pouca margem de manobra para ele-
mentos divergentes das mesmas. Isto nota-se nas circunferências e diagonais 
registadas até aqui, nomeadamente na colocação dos anjos ou das figuras ao 
centro, mas também no reforço do traçado com a utilização das duas linhas 
oblíquas (a branco na figura 359) lançadas do topo da composição. 

Curiosamente, embora muito mutilada, a peça Baptismo torna muito 
evidente a utilização das linhas até aqui referidas, incluindo as linhas oblí-
quas a branco que referimos no caso da Ascensão (aqui também presentes 
na figura 360). Note-se como o movimento de S. João Baptista acompanha a 
circunferência inferior (como aliás o seu reflexo na água), como Cristo está 
integrado nas diagonais a tracejado e a mancha da sua figura aliada ao seu 
reflexo está enformada pelo traçado. As oblíquas a branco que partem do 
topo da composição acompanham tanto a posição de S. João como a do Anjo 
numa composição notoriamente marcada pelo traçado mas que, infelizmen-
te, está fragmentada.

Tendo em conta a tão coerente reincidência deste traçado, e consideran-
do a figura 362114, podemos especular inclusivamente que o mesmo pudesse 
ter sido referência da arquitectura que suportava as obras em causa. É inevi-
tável considerar que a relação entre pintura e espaço arquitectónico no caso 
de uma obra com esta magnitude teria sido próxima. A figura 362 propõe 
os moldes dessa relação. Note-se (particularmente no espaço que não tem 
pintura) como, a partir de um traçado recolhido da pintura, chegamos a um 
conjunto de linhas harmónicas que está perfeitamente integrado no espaço 
arquitectónico.

É importante referir que a organização sequencial das obras nesta figura 
não tem em conta o que a historiografia actualmente defende (CAETANO, 
2013; PEREIRA, 2013) em relação ao programa iconográfico; a figura 362 
serve somente a possibilidade de ver as várias obras agrupadas em função do 
traçado e da arquitectura do espaço.

114 Figura adaptada de: HENRIQUES, Frederico, BAIÃO, Ana e GARCIA, Miguel, “The conser-
vation-restoration of the “Charola” paintings of the Convent of Christ in Tomar” in E-Conservation – the 
online magazine no. 14, may 2010.
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Mais, comparando a nossa proposta de traçado com a leitura compo-
sicional arquitectónica elaborada por Paulo Pereira, a harmonia geométrica 
entre pintura e arquitectura é reforçada. Embora o autor procure os módulos 
originados a partir do valor do raio do tambor central pelo traçado ad qua-
dratum, é inevitável notar, na figura 361, a presença da desmultiplicação do 
traçado √3, exactamente como propomos enquanto gerador da composição 
das pinturas. No Anexo XII apresentamos a proposta do autor para as fases 
de edificação da rotunda da Charola de Tomar, sendo que a este propósito o 
mesmo escreve:

“Com base nos desenhos mais antigos que se conhecem, pode reconstituir-se 
o aspecto da Charola já depois das fases de obras de meados do século XIII, prolon-
gadas até ao século XIV e retomadas pelo Infante D. Henrique, na década de 50 do 
século XV, quando era governador da Ordem de Cristo.” (PEREIRA, 2011, p. 1152).

Foi com muito entusiasmo que nos deparámos com a proposta geo-
métrica de Paulo Pereira, posteriormente à elaboração da nossa proposta. 
Arriscamo-nos a afirmar que estamos perante uma das mais importantes 
consubstanciações da ideia de que as oficinas de pintura trabalhavam com 
consciência de metodologias geométricas semelhantes às do projecto arqui-
tectónico.

Fig. 361 (Figura que acompanha o texto 
de citado de PEREIRA, 2011, p. 1152)
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RETÁBULO-MOR DA IGREJA DO CONVENTO DA 
MADRE DE DEUS DE XABREGAS 

Assunção da Virgem (164 x 140 cm); Adoração dos Reis Magos 
(170 x 205 cm); Ascensão de Cristo (167,5 x 200 cm); Aparição 
de Cristo à Virgem (203 x 203 cm); Adoração dos Pastores (160,5 
x 124,5 cm); Anunciação (160,5 x 129,5 cm); Profissão de Santa 
Clara (195 x 174 cm); Pentecostes; (185 x 208 cm) 
1490-1518 
MNAA
Oficina de Jorge Afonso
Imagens arquivo DDF

“A capela-mor da igreja do convento de clarissas da Madre de Deus teve, des-
de o século XVI, um retábulo com características invulgares. As tábuas remanescen-
tes desse grande retábulo estiveram durante muitos anos e desde a sua desmontagem 
arrumadas em diversos pontos da igreja e, mais recentemente, no coro alto de onde 
foram sendo transferidas para o Museu Nacional de Arte Antiga, onde hoje se encon-
tram na totalidade.” (BATORÉO, 2011, p. 132).

“Os referidos painéis da Madre de Deus e de Setúbal constituíram, desde sem-
pre, o conjunto mais homogéneo a partir do qual se poderia traçar a personalidade 
artística da oficina de Jorge Afonso.” (B. PEREIRA, 2001, p. 333).

“Enquanto o número dos painéis do retábulo de Setúbal está há muito fixado, 
sendo relativamente fácil propor a sua reconstituição conjectural, (…) o mesmo não 
sucede com o retábulo da Madre de Deus. Aos sete painéis geralmente aceites (…) 
nem sempre é acrescentado o painel S. Francisco Entregando os Estatutos da Ordem 
a Santa Clara, permanecendo alguns autores na dúvida sobre o número de quadros 
que constituíam primitivamente o retábulo, as suas dimensões originais (alguns qua-
dros foram repintados no final do século XVI e posteriormente adaptados às moldu-
ras barrocas do coro alto) e a disposição original do mesmo na primitiva igreja da 
Madre de Deus.” (B. PEREIRA, 2001, p. 364).

Acresce a estes entraves para a compreensão das obras no seu formato 
original o facto de terem sido introduzidas tábuas de acrescento (sem que se 
saiba ao certo quando) tanto no Pentecostes, como na Assunção da Virgem. 
Mesmo no que às possíveis fontes gráficas concerne parece não ser discerní-
vel uma linha coerente de referências, enfatizando a opacidade de possíveis 
leituras das peças.

Ainda que não possa garantir-se sem margem de dúvida o posiciona-
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mento do conjunto no retábulo-mor, mesmo com as referidas reservas115, 
vale a pena ensaiar algumas propostas sobre a relevância da composição 
geométrica nestas obras. Na sua análise à peça Anunciação, Luís Casimiro 
constata não haver um rectângulo de módulo próximo do da peça que supor-
te a sua construção.

Na proposta final de reconstituição que apresentaremos estará incluído, 
à escala, o Sacrário do florentino Lucca della Robia, datado de 1501-1525, 
proveniente do mosteiro de Xabregas e que bem poderia ter integrado o re-
tábulo. Seria muito interessante verificar se há compatibilidade de compe-
tências geométricas entre a escultura, a arquitectura e as pinturas em causa. 
Esta linha de investigação pode vir a ser possível através de uma análise 
comparativa entre a presente tese e a que Francisco Henriques116 se encontra 
presentemente a realizar, sobre a geometria na escultura nacional da época.

115 Às quais por vezes acresce, infelizmente, alguma falta de cuidado na representação do conjunto 
quanto às proporções entre as várias tábuas: repare-se como na proposta de reconstituição de Luís Casimiro 
a partir das ideias de Reynaldo dos Santos (figura 363) as peças Adoração dos Magos e Ascensão apresen-
tam larguras idênticas à Assunção da Virgem ou à Anunciação (o que não é correcto). 
116 A quem agradecemos a disponibilização da imagem do referido sacrários (por sua vez fornecida 
por Pedro Flor a F. Henriques.

Fig. 363 (Figura de CASIMIRO, 2004: Reconsti-
tuição conjectural segundo Reynaldo dos Santos)

Fig. 364 (Figura de B. PEREIRA, 2013) 
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“(…) constatamos a existência de três casos em que o módulo é relativamente 
próximo do que foi determinado para esta pintura. São eles, o Rectângulo √Φ, com o 
módulo m =1,272; o Rectângulo Composto VIII formado por um quadrado rematado 
por dois Rectângulos √5, dispostos na horizontal, e que apresenta como módulo m = 
1,224; por último, o Rectângulo Sesquiquarto cujo módulo m = 1,25. (…) Todavia a 
estrutura interna deste, bem como dos outros dois rectângulos, não nos proporciona, 
quer do ponto de vista composicional quer geométrico, um suporte credível para os 
elementos mais importantes da pintura.” (CASIMIRO, 2004, p. 1142).

Isto, cremos, é natural sendo que as medidas das várias obras são tão 
variadas e, como referimos, algumas não são já as originais (as peças che-
garam a estar no coro alto da igreja, havendo evidência da sua adaptação 
e, muito provavelmente, consequentes cortes). Acontece que neste tipo de 
situação, procurar considerar o módulo do rectângulo das peças como princí-
pio geométrico pertinente para as mesmas não faz sentido. Daí que na nossa 
investigação tenhamos aqui evitado essa linha processual. O mesmo autor 
prossegue ainda assim propondo a secção de ouro como traçado que rege a 
subdivisão harmónica da peça, o que é de questionar já que se reporta aos 
lados da peça assumindo-os como inalterados, o que, como já referimos, não 
é garantido. Podemos aceitar que “houve uma clara intenção por parte do 
pintor em conduzir para um só ponto as principais linhas que organizam a 
perspectiva linear” (CASIMIRO, 2004, p. 1144) mas questionar que a pro-
posta do autor para o posicionamento do ponto de fuga sobre uma linha de 
divisão dos lados segundo a secção áurea117.

117 A propósito da mesma peça António Trindade refere várias incoerências na representação perspéc-
tica (figura 365), mas a congruência de linhas sobre o mesmo ponto de fuga apontado por Luís Casimiro 
mantém-se quase na íntegra.

Fig. 365 (Figura de TRINDADE, 2008) Fig. 366 (Figura de CASIMIRO, 2004) 
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A fazer jus à ideia de Luís Casimiro 
como a apresenta na figura 366, propo-
mos que talvez fosse interessante consi-
derar a possibilidade de um corte lateral 
esquerdo nesta obra, sendo que assim a 
linha vertical de subdivisão pela secção 
áurea se aproximaria mais do ponto de 
fuga que propõe. Isto é reforçado pelo 
facto de a figura do Anjo estar ela própria 
cortada nesse limite. A figura 367, onde 
o mesmo autor propõe uma triangulação 
compositiva que nos parece pertinente, 
reforça (porque esse triângulo está tão 
descentrado) a ideia de que a peça poderia ter mais extensão do seu lado es-
querdo. Muito útil seria poder confrontar esta nossa proposta com uma aná-
lise do reverso da tábua ou a verificação de rebarbas e rebaixos na mesma, 
como fizemos noutros casos, pela já referida colaboração com o Laboratório 
de Conservação e Restauro do Instituto José de Figueiredo. 

Se olharmos para esta Adoração dos Pastores com a mesma ideia em 
mente vemos que não seria de espantar que também ela fosse mais larga, 
particularmente do lado direito, onde o pastor é bastante cortado; isto levaria 
uma vez mais a um recentramento, tanto do Menino, como do Anjo músico 
mais centralizado. As figuras 368 e 369 propõem, em função de um traçado 
já sobejamente referido por nós118, um redimensionamento destas peças que 
traria mais coerência à composição no que concerne à sua centralidade. As 
novas medidas que aqui propomos (reiteramos, originadas pelo traçado √3) 
são, sem que isso tivesse sido considerado para a sua determinação, iguais à 
da peça Assunção da Virgem.

118 Referimo-nos à desmultiplicação das vesicas obtidas a partir do traçado √3, patente aliás em todo 
o corpus atribuído a Jorge Afonso analisado até aqui.

Fig. 367 (Figura de CASIMIRO, 2004)



324

A figura 370 ilustra a 
aplicação do mesmo tra-
çado sobre a Assunção da 
Virgem. Não pode ser igno-
rado o facto de esta peça ter 
sofrido um acrescento, do 
lado esquerdo do, em altura 
indeterminada. Ainda assim, 
considerando a presença 
composicional da figura da 
Virgem, é natural esperar 
que esta estivesse centrada; 
na sua relação com as res-
tantes personagens e com o 
túmulo, parece-nos razoável 
afirmar que o referido acres-
cento pictórico terá muito 
provavelmente correspondi-
do às medidas que a pintu-
ra ostentasse originalmente. 
Talvez tivesse vindo subs-
tituir tábuas deterioradas. 
Embora a imagem em for-
mato digital que obtivemos 
não corresponda, na figura 
370, ao rectângulo a preto, 
este tem efectivamente a 
proporção da pintura.

Fig. 368 

Fig. 369 
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É interessante verificar como o traçado anteriormente utilizado (que 
como referimos pode trazer maior coerência às medidas de três das tábuas 
do grupo) é perfeitamente integrado também nesta obra. Note-se que o cres-
cente lunar sob a Virgem acompanha a circunferência menor centrada na 
composição, ou como a própria Virgem fica enquadrada pelas linhas das cir-
cunferências maiores numa vesica imperfeita. Também o posicionamento 
dinâmico dos inúmeros anjos músicos (e dos próprios apóstolos) é marcado 
pelas mesmas linhas.

Fig. 370 
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“Foi Reis Santos que, durante a limpeza a que os (…) foram submetidos, no 
final dos anos 30, com vista à sua apresentação na Exposição Os Primitivos Portu-
gueses (1940), identificou a prancha cronografada de 1515 que havia sido retirada ao 
painel Aparição de Cristo à Virgem e aproveitada para acrescento de outra composi-
ção (…)” (B. PEREIRA, 2001, p. 332).

“Qualquer que seja a figuração original contida no escudete – e é importante 
recordar que à época não é habitual assinar ou datar obras – o ano de 1515 não é im-
provável para a execução da obra, quer estilisticamente, quer pela sua proximidade 
com a construção do mosteiro e, por consequência, a sua dotação com as adequadas 
alfaias.” (BATORÉO, 2011, p. 133).

Se é verdade que a prancha 
identificada por Reis Santos au-
mentou a largura da peça em causa, 
não é garantido que este acrescento 
tenha reposto a mesma às suas me-
didas originais. É aceite de forma 
generalizada que entre o escudete 
e a figura de Cristo faltará uma fai-
xa vertical, compensada nos dias 
de hoje com um acrescento, ainda 
que a largura específica que lhe foi 
atribuída não tenha, que nos fosse 
possível constatar, justificação par-

ticular. Lima de Freitas, que havia já proposto uma leitura compositiva desta 
peça a partir do mesmo traçado √3 que temos vindo a propor para o conjunto 
(figura 371), deixa antever a possibilidade de, na cena de exterior (painel 
esquerdo), ter havido um corte (FREITAS, 2003). Se o autor não o refere 
explicitamente, podemos assumir que, pela incompletude da circunferência 
esquerda, isto será uma forte possibilidade. Podemos chegar a esta hipótese 
aliás só pela observação da peça (note-se como as personagens mais à es-
querda são nitidamente cortadas numa composição em que isso não se justi-
ficaria só por opção do autor). No desenvolvimento de traçado que propõe, o 
autor incorre ainda assim num problema com que já nos deparámos anterior-
mente, o assumir das dimensões da peça como se encontra nos dias de hoje 
para alvitrar propostas composicionais. Isto é, que o acrescento vertical res-

Fig. 371 (Figura de FREITAS, 2003)



327

taura a peça às suas dimensões originais. O mesmo acontece com a proposta 
de António Trindade (figura 372), quando considera as linhas de perspectiva 
dos dois painéis como um só plano perspéctico119. Aplicando o mesmo tra-
çado que às outras obras do conjunto, na mesma proporção (como se o mes-
mo desenho de projecto, a mesma malha geométrica, pudesse ter servido as 
várias obras) vemos, pela figura 373, que a distância a que as tábuas foram 
colocadas poderia ser maior. Considerámos o rectângulo a preto como hipo-
tético módulo original da peça (muito próximo do quadrado, contemplando 
espaço à esquerda para colmatar as figuras cortadas e um marginal espaço à 
direita). É de notar o equilíbrio entre dois pontos de grande ênfase na obra, 
simétricos em relação ao eixo da figura de Cristo centrada na composição, 
são eles o escudete onde está a inscrição 1515 e a mão de Cristo que segura 
a Cruz. As três áreas de figuras correspondem a três eixos verticais do traça-
do, o grupo de figuras mais à esquerda está integrado nas linhas do mesmo, 
como Cristo e a Virgem. É notório o enquadramento de todas as figuras nas 
circunferências menores, em particular Cristo.

119 Poder-se-ia argumentar que isso seria suficiente para aceitar aquela distância, no entanto o próprio 
autor refere incongruências na representação perspéctica (TRINDADE, 2008, p. 624), o que fragiliza tal 
argumento.

Fig. 372 (Figura de TRINDADE, 2008)
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Avançar com uma proposta unificadora da composição do conjunto será 
sempre complicado pelas razões já enunciadas, mas também particularmente 
pela desarticulação, pictural e composicional, das duas pinturas que habi-
tualmente são colocadas no patamar inferior: a Profissão de Santa Clara e o 
Pentecostes. Desde logo as suas dimensões são bastante díspares (sendo que 
o Pentecostes terá sofrido acrescento) e, como acontece nos outros casos, 
não temos quaisquer garantias de serem as dimensões originais. As figuras 
374 e 375 apresentam uma hipótese de considerar estas obras em função do 
mesmo traçado utilizado até aqui. Se no caso da Profissão de Santa Clara 
há elementos que parecem consolidar essa utilização, na peça Pentecostes é 
difícil afirmar o mesmo. Na figura 374 vemos como a acção da cena princi-
pal (a entrega dos estatutos da Ordem por S. Francisco) está perfeitamente 
definida pela circunferência menor centrada na composição e a cena secun-

Fig. 373 
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dária, o Calvário representado ao fundo, está também integrada na malha 
composicional, com Cristo num dos eixos verticais de mais relevância e o 
próprio enquadramento do nicho onde a pintura dentro da pintura é colocada 
também de acordo com as linhas da mesma malha. Parece provável que te-
nham havido cortes na tábua dada a incongruência de dimensões das várias 
obras e considerando as aparentes incompletudes das duas personagens mais 
perto dos extremos laterais. A tracejado representámos as potenciais áreas 
que estas ocupariam. Com estas hipóteses, e seguindo o traçado geométrico, 
propomos que as medidas originais pudessem ser de aproximadamente 205 
cm de altura por 220 de largura (medida que se aproximaria da largura das 
peças Adoração dos Reis Magos e Ascensão de Cristo). Este rectângulo (a 
preto na figura 374) é, como na Aparição, muito próximo de um quadrado.

Fig. 374 



330

O caso do Pen-
tecostes é, como re-
ferimos, menos claro; 
lançamos uma pro-
posta (figura 375) de 
integração da obra nos 
mesmo moldes que a 
anterior, mas sem que 
isso torne clara a uti-
lização do traçado na 
peça.

Também no caso das duas peças da fileira superior o traçado parece 
difícil de justificar, mesmo que em alguns detalhes pareça fazer sentido. No 
caso da Adoração dos Reis Magos (figura 376) o movimento dos mesmos 
parece enquadrado pelas linhas de circunferência e, de forma mais clara, a 
Virgem centrada no eixo mais à direita, dentro da circunferência menor. O 
caso da Ascensão de Cristo (figura 377), mais difícil de ligar ao traçado em 
causa, traz novas dificuldades na avaliação das obras enquanto conjunto. Isto 
porque, se estas duas peças são talvez as duas mais congruentes do conjun-
to, o posicionamento da figura de Cristo nesta Ascensão não pode deixar de 
levantar suspeitas sobre hipotéticos cortes da peça no seu limite esquerdo – 
pondo assim em causa a coerência formal entre ambas. Se é verdade que o 
traçado que propomos permite sem dificuldade determinar o rectângulo que 
tem por diagonal a inclinação limítrofe superior destas peças, não é conclu-
sivo no que concerne ao posicionamento de elementos compositivos.

O agrupamento de obras em causa é de difícil ajuizamento na relação 
com a presença de traçados geométricos. Se em algumas peças parece fazer 
todo o sentido e ir de encontro ao trabalho que a História da Arte tem lançado 
sobre as mesmas, noutros casos parece pôr em causa a própria coerência das 
mesmas enquanto conjunto (figura 378). 

Fig. 375 
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Fig. 376 

Fig. 377 
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“Resta abordar a questão da localização do políptico na primitiva igreja da 
Madre de Deus, cujo corpo das naves se supõe ter sido o que é hoje o sub-coro da ac-
tual igreja, em planta, que não em volumetria.  (…) A estrutura do retábulo está feita 
para se adaptar, como «parede de pinturas», a uma ábside tanto abobadada como 
coberta por tecto de madeira, elevando-se logo acima do altar, nunca ultrapassando 
os 5,5m de altura máxima e os 6m de largura.” (B. PEREIRA, 2001, p. 367).

A reconstituição que propomos com a figura 378 implica dimensões   
superiores às propostas por Fernando A. B. Pereira: as peças ficam estrutu-
radas  em função de um quadrado com aproximadamente 6,5 metros de lado 
(parece-nos relevante lembrar que demonstrámos o quadrado como figura 
pertinente para as peças individuais). Ao contrário de outros retábulos coe-
vos, não podemos reportar-nos à arquitectura como referência de apoio às 
propostas composicionais, já que se desconhece o local original para onde 
teriam sido hipoteticamente projectadas, o que, naturalmente, clarificaria al-
gumas das dúvidas inerentes ao carácter especulativo desta reconstituição.

Fig. 378 
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Segundo o documento DES.00019408, disponível no SIPA, podemos 
somente apontar a largura em que se inseriria o retábulo em causa, aproxi-
madamente 7,4 metros (linha vermelha na figura 378a).

Para que a proposta geralmente aceite de disposição deste políptico pos-
sa fazer sentido, este teria de ser colocado a toda a largura da nave da igreja 
original, cuja parede de fundo corresponde ao local onde colocámos a linha 
vermelha na figura. Por ausência de alçados não podemos propor medidas 
aproximadas para a altura, mas sendo que este conjunto de obras não é par-
ticularmente verticalizado não cremos que haja dificuldades em propor a sua 
colocação nesse espaço, não podemos é, infelizmente, fazer uma proposta 
visual nesse sentido.

Quanto à largura, a obra de maiores dimensões em pouco ultrapassa os 
dois metros, o que perfaz, na soma das três fiadas um valor que se situa entre 
os seis e os sete metros como conjunto, o que condiz perfeitamente com o 
espaço em causa.

Fig. 378a (Figura adaptada de DES.00019408, disponível no SIPA)
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RETÁBULO DA CAPELA-MOR IGREJA DO
CONVENTO DE JESUS DE SETÚBAL 

Painéis laterais (196 x 110 cm); Painéis centrais (225 x 155 cm); 
Fiada inferior (180 x 110 cm)
Museu de Setúbal
c. 1520
Jorge Afonso
Imagens AA

“O retábulo encomendado por D. Leonor para o altar-mor, foi executado, de 
acordo com os dados disponíveis, entre cerca de 1517-19 e cerca ou pouco depois 
de 1530.(…)

“A reconstituição do retábulo-mor da igreja do convento de Jesus parece mui-
to mais simples do que a do da Madre de Deus, uma vez que o partido iconográfico 
adoptado se orientou no sentido narrativo linear, com base na criação de episódios 
unitários segundo as regras do espaço/tempo humanista, podendo ser lidas suces-
sivamente três «histórias» (...): a série da Paixão e Ressurreição de Cristo na fiada 
superior, tendo, ao centro, o Calvário (tábua de maiores dimensões); imediatamente 
abaixo, a série da Infância de Jesus ou das Alegrias da Virgem, tendo ao centro, a 
Assunção (painel de dimensões aproximadas das do Calvário); finalmente, definindo 
uma espécie de predela, a série dos Santos Franciscanos, que teria, ao centro, lugar 
para o sacrário. (...)

“Tendo em conta a organização narrativa e as dimensões do retábulo, de 
uma monumentalidade rara ao tempo, é possível conjecturar a sua reconstituição 
na capela-mor da igreja de Jesus, tomando como exemplo o único grande conjunto 
português da época que subsistiu na moldura original – o da Catedral do Funchal 
– e o facto de o modelo de composição retabular de Setúbal ser, de algum modo, 
o resultado da fusão de dois grandes modelos anteriores: o que foi inaugurado por 
Francisco Henriques no retábulo-mor da igreja franciscana de Évora, com um eixo 
central escultórico (...), que teve as suas sequências imediatas no do Funchal (...) e 
no de Santiago de Palmela (...); e o modelo exclusivamente pictórico da Madre de 
Deus, concluído em 1515 (...), que teve continuidade no retábulo do Salvador, de S. 
Francisco de Lisboa, concluído em 1525, ecoando, ainda, como atrás dissemos, no 
retábulo-mor do Espinheiro, de Frei Carlos, concluído em 1529.” (PEREIRA, 2013, 
pp. 33 e 34).

Segundo as imagens disponíveis no Boletim da Direcção Geral dos Edi-
fícios e Monumentos Nacionais nº 47120, as proporções da parede visível na 
figura 379 (DES.00041996 disponível no SIPA) serão sensivelmente de 7,8 
metros de largura por 12,7 metros de altura (do topo do arco ao chão).

120 igreja e Claustro do Antigo mosteiro de Jesus, Setúbal, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, Dezembro 1947 (nº 47), Lisboa: Ministério das Obras Públicas.
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Isto implica um módulo (m=1,62) muitíssimo próximo de ф (m=1,618), 
traçado que Armando Pais de Jesus propõe reger a disposição do retábulo 
e, igualmente importante, do módulo das pinturas da fiada inferior, ainda 
que haja uma diferença na média de dimensões desta fiada para as restantes 
obras. As séries da Vida da Virgem e da Paixão de Cristo têm por módulo 
um valor próximo de √3: m=1,78. As duas obras de maior dimensão têm por 
módulo aproximado m=1,45 (que será analisado adiante), distanciando-se 
das restantes, ainda assim parece-nos relevante a concordância de módulos 
entre arquitectura, obras individuais e conjunto121, bem como a relação entre 
os dois traçados referidos, ф e √3, caso que, como vimos, acontece também 
no caso de Tomar.

O conjunto das larguras das obras segundo a reconstituição aceite hoje 
em dia equivale a pouco mais de 5,5 m e das alturas a pouco mais de 6,5 m. 
Isto quer dizer que, para as dimensões da parede que já referimos, haveria 
espaço para a armação retabular. Isto levou-nos a elaborar uma proposta que 
considerasse este facto e, acima de tudo, se centrasse naquilo que nos pare-

121 Assumimos aqui a proposta de Pais de Jesus nas suas linhas gerais já que vai de encontro à arqui-
tectura, ainda assim viremos a introduzir algumas alterações à mesma mais adiante.

Fig. 379 (Figura DES.00041996, disponível no SIPA)
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cem ser evidentes presenças de círculos, transversais à estrutura geométri-
ca que determina as composições individuais (a figura 380 exemplifica um 
caso paradigmático disso mesmo). Como já referimos, a maioria das obras 
(as duas séries da Vida da Virgem e da Paixão de Cristo) tem por módulo 
aproximado √3; procurámos a desmultiplicação deste traçado que servisse 
simultaneamente composições individuais e uma lógica de conjunto. Não 
pela primeira vez isto acontece como a figura 381 ilustra (o políptico de 
S. Vicente atribuído a Nuno Gonçal-
ves, o retábulo da capela-mor da sé de 
Évora ou o retábulo da capela-mor da 
igreja de S. Francisco de Évora são 
disso exemplo). 

Uma nota particular aproxima 
este conjunto do retábulo de S. Fran-
cisco de Évora: a utilização de três 
tipos de rectângulos compositivos di-
ferentes num conjunto harmonioso re-
gido por traçados comuns. Isto parece 
só acontecer neste dois conjuntos em 
todo o corpus analisado.

Fig. 380 

Fig. 381 
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A figura 382 representa a nossa proposta de reconstituição em função 
deste traçado, veremos de seguida como cada obra individual é afectada pelo 
mesmo e que consequências tem esta disposição no espaço arquitectónico.

Manuel Batoréo (2011) 
sugere que as peças Cristo a 
caminho do Calvário e Cristo 
pregado na Cruz têm por ins-
piração, entre outras, as obras 
aqui reproduzidas na figura 
383, ambas de Michael Wol-
gemut, Der Schatzbehalter (a 
primeira em contraposto).

Fig. 382 

Fig. 383 (Gravuras de Michael Wolgemut; BATORÉO, 2011)
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Optamos por apresentar as peças aos pares, acreditando que a sua leitu-
ra composicional faz assim mais sentido.

Se é notório, na figura 384, o deslocamento deste Cristo a caminho do 
Calvário de uma posição centrada em relação ao traçado, não deixa de fazer 
sentido que assim seja em termos compositivos com a circunferência mais 
pequena da direita a enfatizar a figura de Cristo na sua relação com a figura 
de Verónica e os eixos verticais assumindo enorme importância. Veremos 
que todas as obras colocadas nos extremos laterais do retábulo sofrem uma 
descentralização semelhante. Isto reitera a pertinência do traçado e revela 
um enorme cuidado na sua aplicação em função desta regra, comparável ao 
que demonstrámos no caso da sé do Funchal. A obra Cristo pregado na Cruz 
(como aliás todas as obras junto do eixo central do retábulo) utiliza o mesmo 
traçado de forma semelhante, mas com a circunferência menor centrada. 

Fig. 384 
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O que descreve-
mos para as duas pri-
meiras obras acontece 
novamente de forma 
evidente do outro lado 
do retábulo como a fi-
gura 485 demonstra. A 
disposição circular na 
peça Lamentação sobre 
Cristo Morto marca de 
forma evidente a com-
posição, mesmo que 

Fig. 385 

Fig. 386 (Gravura de Israhel van 
Meckenem; BATORÉO, 2011)

Fig. 387 (Gravura de Martin 
Schongauer; BATORÉO, 2011)
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tenha sido baseada na gravura de Israhel van Meckenem, como Manuel Ba-
toréo (2011) sugere (figura 386). Note-se, no caso da Ressurreição, como a 
possível adaptação da gravura de Martin Schongauer, também sugerida por 
Batoréo (figura 387) é feita em função do traçado, respeitando a já referida 
descentralização122 – evidente no posicionamento da figura de Cristo segun-
do o eixo vertical. 

Luís Casimiro faz uma análise pertinente da composição da Anuncia-
ção deste retábulo, embora fundamentada noutro tipo de traçado:

“Este painel é-nos apresentado com as dimensões de A. 198 x L. 111,5 cm, 
que nos conduzem a um módulo de m = 1,776. (...) verificamos que existem quatro 
tipos de rectângulos que se aproximam deste valor (...). Atendendo à proximidade 
de valores, a opção por um deles, como eventual marco da pintura, teve em conta a 
análise da respectiva estrutura interna e o modo como servia de apoio aos principais 
elementos da composição, designadamente à forte presença da coluna e da pomba 
do Espírito Santo. Assim, tomámos o Rectângulo Composto I, formado por um qua-
drado e dois Rectângulos de Ouro, desenhados na vertical, o que melhor respondia 
às exigências da composição.” (CASIMIRO, 2004, p. 175).

O autor não considera o traçado √3 
(m=1,732), que temos vindo a aplicar. A mais 
valia da sua proposta prende-se com a coinci-
dência de uma intersecção deste traçado com o 
centro da circunferência da auréola de luz do 
Paráclito (figura 388), no entanto nem faz re-
ferência à descentralização que temos vindo a 
referir (aqui notória no caso da Virgem), nem 
testa o traçado noutras composições do con-
junto. O rectângulo duplo sesquitércio parece-
-nos uma aproximação de rigor à casa decimal 
do módulo desta pintura (novamente, seria ne-
cessário fazer o mesmo com todas as outras), 
mas que faz pouco sentido se considerarmos as 
pequenas flutuações de dimensões das obras.

122 Chamamos a atenção para a comparação desta Ressurreição com a da sé do Funchal presente na 
Parte III desta tese, que enfatiza claramente o referido descentramento.

Fig. 388 (Figura que acompanha o 
texto citado de CASIMIRO, 2004) 
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A figura 389, revela as 
gravuras que terão servido 
de inspiração para a Anun-
ciação (Mestre E.S. e para a 
Natividade (Martin Schon-
gauer) respectivamente, 
“sempre na perspectiva de 
que a pintura só parcial-
mente recorre a elementos 
constantes da gravura” (BA-
TORÉO, 2011, p. 193).

A figura 390 demonstra como a nossa proposta de traçado reforça a 
ideia de que as pinturas nos extremos laterais são propositadamente des-
centralizadas. Na Anunciação os eixos verticais correspondem aos eixos da 

Fig. 389 (Gravuras do Mestre E.S. e de Martin Schongauer; 
BATORÉO, 2011)

Fig. 390 
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Virgem e do Anjo, sendo que as duas circunferências menores parecem par-
ticularmente pertinentes para a composição. Na Natividade circunferências 
semelhantes têm o mesmo papel, sustentando a relação entre as três figuras 
principais.

No caso da Adoração dos Magos e da Apresentação no Templo as refe-
rências de gravura (não patentes aqui por falta de imagens reprodutíveis com 
a qualidade necessária) que podem ser consideradas são, respectivamente, 
de Martin Schongauer e de Albrecht Dürer (BATORÉO, 2011, pp. 194-195), 
a sua adaptação ao espaço compositivo faz uso do traçado √3 como a figura 
391 ilustra. Note-se, no primeiro caso, como o posicionamento das figuras 
principais acompanha o círculo central e o eixo vertical faz acompanhar o 
Rei Mago, a arquitectura e a oferenda. O mesmo acontece na Apresentação 
no Templo (respeitando o eixo descentralizado), onde tanto a arquitectura 

Fig. 391 
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como o posicionamento do Menino apresentado seguem esse mesmo eixo. 
Também aqui as figuras (à excepção da Virgem que tem o seu próprio eixo 
vertical) se desenvolvem em função da circunferência menor.

Na fileira inferior constatamos que, embora as dimensões das peças se-
jam diferentes, as características do traçado também se lhes aplicam. É aqui 
particularmente interessante verificar como a proposta de composição do 
todo retabular acaba por determinar, em função das circunferências menores 
que têm vindo a ser referidas, um descimento do posicionamento das figuras 
nesta última fileira – aqui praticamente não há chão visível, a acção passa-se 
mais abaixo do que nas restantes pinturas.

A figura 392 revela isso mesmo, tanto no caso da Aparição do Anjo a 
Santa Clara, Santa Inês e Santa Coleta como no de S. Boaventura, Santo An-
tónio e S. Bernardino de Siena. No primeiro caso note-se o posicionamento 
das três Santas entre os dois eixos verticais e o movimento da figura do Anjo 

Fig. 392 



344

(vestes e inclinação) em função da circunferência menor à direita. Também 
os três Santos da segunda obra parecem ter a sua posição marcada pela cir-
cunferência menor.

A peça Santos Mártires de Marrocos, patente na figura 393, explora as 
linhas circulares do traçado numa impressionante dinâmica de movimentos 
(note-se como as espadas e os dois mártires em primeiro plano acompanham 
a circunferência menor central por exemplo). Tal como vinha a acontecer até 
aqui com as pinturas nos extremos laterais, também a obra S. Francisco de 
Assis recebendo os estigmas, faz um claro uso dos eixos verticais e desvia 
a acção do centro. Tal como acontecia na Aparição do Anjo a Santa Clara, 
Santa Inês e Santa Coleta, S. Francisco está aqui perfeitamente enquadrado 
pela vesica, enfatizando aqui a simetria do conjunto retabular. Se referimos 
recorrentemente a descentralização da composição nas obras das faixas late-
rais, é por crermos que de forma alguma pode ser casual, exploramos breve-

Fig. 393 
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mente a simetria que agora referimos em função dessa descentralização na 
figura 394. Uma hipótese que não parece descabida é que isto aconteça para 
corrigir a visualização das peças laterais, ou evitar distorções de visuali-
zação, sendo que poderiam estar inclinadas em relação ao plano de fundo, 

Fig. 394 
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como acontece no retábulo da sé do Funchal. Outra é a de que isto acontece 
para evitar que as figuras ou cenas principais ficassem demasiado chegadas 
ao limite da parede. Note-se a este propósito que, talvez à excepção do Cristo 
a Caminho do Calvário, as linhas verticais a amarelo ligam harmoniosamen-
te as diferentes peças estabelecendo relações entre figuras. Armando Pais de 
Jesus (2013) tinha já lançado uma pista no sentido deste fenómeno incontor-
nável e que enfatiza o cuidado com a composição no seu todo (figura 395):

“No painel das santas o braço do anjo está 
numa linha de cor violeta. Esta nasce da asa do anjo 
no painel superior, anunciação, e termina no extre-
mo inferior do retábulo, exactamente onde surge a 
vertical, a amarelo, responsável pela construção da 
figura da Virgem a ser anunciada. É claramente a 
continuação da anunciação, transposta para as san-
tas, ligando geometricamente as duas cenas, princi-
palmente porque o anjo, apesar de estar a abençoar, 
aponta, em simultâneo, para o episódio anterior. 
Não é outro anjo. É o mesmo. Na anunciação apa-
rece vindo das esferas celestes, por isso surge do 
exterior, ao contrário do painel das santas, onde se 
vira para a igreja, reflexo do mundo divino e sím-
bolo da virgem, acentuado pelo facto de o anjo ter 
uma coroa na mão – a virgem é a rainha do céu. 
Este simbolismo é salientado pelo facto de a igreja 
ter uma torre sineira, a comunicação e o acesso ao 
céu. Os panejamentos do anjo são mais luxuosos na 
anunciação porque, afinal, em termos de hierarquia 
celeste, a virgem é mais importante das figuras fe-
mininas.” (JESUS, 2013, pp. 53-54).

Falta ainda verificar a pertinência do traçado que propomos nas duas 
composições centrais do retábulo. O Calvário (figura 396) apresenta dois 
grupos de figuras ladeando Cristo, cada um deles desenvolvido em função 
dos eixos verticais assinalados, como aliás a própria figura do Salvador. Este, 
centrado e perfeitamente enquadrado com as linhas circulares superiores, 
tem as suas mãos sobre os eixos que orientam os dois grupos referidos. À 
esquerda, note-se como a figura da Virgem caída (recentemente recuperada 
à sua posição original) está em sintonia com as linhas circulares inferiores 

Fig. 395 (Figura que acompanha o texto citado de JESUS, 2013)
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do lado esquerdo que, dir-se-ia, enfatizam o seu desmaio. As cinco figuras 
têm o seu rosto integrado na circunferência menor, como acontece com as 
três figuras à direita, para as quais as linhas circulares inferiores voltam a ser 
importantes.  O caso da Assunção da Virgem (figura 397) é também muito in-
teressante. Os eixos verticais continuam a marcar o posicionamento de todas 
– incluindo do próprio Deus Pai (figura 399) – as figuras da área superior da 

Fig. 396 
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composição, onde os anjos se vão desenvolvendo no sentido das linhas cir-
culares e a própria Virgem está enquadrada pelas mesmas. É de notar ainda 
como, na parte inferior da composição, todos os Apóstolos se desenvolvem 
horizontalmente segundo as intersecções das linhas circulares.

Fig. 397 
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A nossa proposta de reconstituição do retábulo não é incompatível com 
a de Pais de Jesus (no Anexo XIII), pelo contrário. A figura 398 revela como 
o traçado √3 desenvolvido pela desmultiplicação de sucessivas circunferên-
cias e a subdivisão harmónica por diagonais a partir da secção de ouro são 
conciliáveis. Introduzimos algumas alterações no que diz respeito aos espa-
çamentos entre tábuas, até porque, como já foi referido, as medidas da pa-
rede em causa permitem espaço para a armação retabular, facto importante 
que procurámos aqui ter em conta. Chamamos a atenção para um pormenor 
composicional que nos parece relevante em função do traçado que propo-

Fig. 398 
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mos: a distância entre patamares das doze pinturas menores é exactamente a 
mesma, se notarmos que o patamar inferior de obras tem uma área maior não 
pintada, na parte superior de cada peça, muito provavelmente contemplando 
uma armação retabular que ocuparia um espaço com as mesmas proporções 
entre cada patamar.

A sobreposição excessiva de traços desta figura não implica que o con-
junto de obras tenha sido projectado com todas as linhas implicadas simulta-
neamente: é natural, por hipótese, que um traçado possa ter servido o projec-
to de conjunto e outro as peças individualmente.

Cremos, aliás, que o aprofundamento da ideia deste autor em função do 
traçado que propomos e das medidas da parede é um excelente exemplo do 
trabalho que pode ser feito e do que há ainda por fazer ao nível da compo-
sição visual e geometria plana na pintura portuguesa desta época (acrescen-
taríamos: também na sua relação com a arquitectura). A geometria poderia 
ainda contemplar e definir a presença do Sacrário.

Esta proposta de reconstituição implica que o conjunto das obras fique 
disposto dentro de um quadrado perfeito (a tracejado azul), o que não deixa 
de ser também surpreendente.

A figura 400 propõe a colocação deste retábulo no seu local de origem. 
Aqui é importante reparar que o quadrado onde se insere o conjunto retabular 
pode ser centrado num rectângulo Φ (em coerência com a proposta de Pais 
de Jesus), que equivalendo àquilo que propomos ser a armação retabular, 
tem o seu limite inferior na linha térrea. Incluímos nesta proposta de recons-
tituição a platibanda que encima o retábulo da sé do Funchal; note-se  como 
fica perfeitamente integrada no conjunto, tanto arquitectonicamente como 
na composição retabular, perfeitamente enquadrada pelo traçado proposto. 

Fig. 399 
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Fig. 400 (Figura adaptada de DES.00041996, disponível no SIPA e da fotografia disponível (21.11.2014) 
em: http://imagens1.publico.pt/imagens.aspx/845231?tp=UH&db=IMAGENS)
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É, assim, de considerar a grande probabilidade de que as peças de Setúbal 
fossem, também elas, acompanhadas de uma estrutura semelhante.

A duplicação do traçado a amarelo na figura 400 (com sobreposição 
de uma das faixas rectangulares) perfaz um rectângulo de proporções três 
para um (composto por três quadrados portanto). Sobrepondo este rectân-
gulo à planta da igreja do convento de Setúbal, disponibilizada pelo SIPA 
(DES.00019052) as constatações são dignas de nota. A figura 401 demonstra 
que a área da igreja tem precisamente as mesmas proporções, reforçando 
o quadrado como elemento geométrico comum à disposição retabular e ao 
planeamento arquitectónico. A figura 401 permite ainda avançar com o pro-
vável posicionamento em profundidade da armação retabular (avançada em 
relação à parede testeira da igreja), já que a linha do traçado reforçada a azul 
coincide precisamente com o sítio onde se encontram os dois dos contra-
fortes do edifício. Note-se ainda como, a considerar que as faixas laterais 
do retábulo poderiam ter uma inclinação semelhante às da sé do Funchal, a 
proximidade do janelão (única entrada de luz) vai ao encontro da direcção 
lumínica das obras do conjunto. Este é um exemplo notável de confluência 
entre arquitectura e pintura, como já vimos acontecer no caso da sé do Fun-
chal e no caso do conjunto cristológico da Charola de Tomar.

Fig. 401 (Figura adaptada de DES.00019052, disponível no SIPA)
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VASCO FERNANDES

Pensa-se que o mestre comummente conhecido por Grão Vasco terá 
nascido por volta de 1475 e falecido cerca de 1542, provavelmente em Vi-
seu123. É precisamente a propósito do retábulo da capela-mor da sé desta ci-
dade que advém a primeira documentação referente ao autor, de 1501, onde 
terá colaborado com Francisco Henriques até 1506. Desse ano e até 1511 
terá sido responsável pelo retábulo da capela-mor da sé de Lamego. Por volta 
de 1530 realizou quatro obras para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, 
antes das suas mais reconhecíveis peças, para a sé de Viseu e Paço Episcopal 
do Fontelo. São ainda de referir as peças de Freixo de Espada à Cinta e do 
mosteiro de Salzedas, também atribuídas à sua oficina.

“Vasco Fernandes foi o primeiro pintor do Renascimento Português a ver a 
sua fortuna histórica progressivamente estabelecida depois de a tradição memoria-
lista lhe ter «atribuído» quase tudo o que de pintura antiga logrou recolher ou assi-
nalar. Só com o labor crítico de Raczinsky foi possível fragmentar em diferenciados 
«agrupamentos» tudo o que os memorialistas haviam «classificado» como obra sua 
ou do seu «estilo» .” (B. PEREIRA, 2001, p. 316).

“Durante as duas décadas iniciais, Grão Vasco não teve em Viseu quaisquer 
colaboradores. (…) Mas sensivelmente a partir de 1520, e também de acordo com 
o que alguns factos históricos indicam, assiste-se à emergência de uma nova e mais 
complexa estrutura laboral, marcada, evidentemente, por um pintor já experiente e 
com um espaço de trabalho bem definido, e pela presença de outros pintores meno-
res.” (RODRIGUES, 2007, p. 135).

“(…) é na pintura regional ulterior à sua morte, e até aos primeiros anos do 
século XVII, que justamente podemos avaliar o impacto da sua arte. Através de um 
claro fenómeno de imitação, os pintores locais (...) mostram um apego directo ao 
vocabulário de Vasco Fernandes. Prolongando o seu estilo, reproduzindo os modelos 
da sua obra, os mestres de diversas localidades da reginao, de Lordosa, de Vil de 
Soito de São Pedro de Mouraz, entre outros, constituem, a par de referências manus-
critas, importantes testemunhos da projecção excepcional do Formulário do artista.” 
(RODRIGUES, 1992, p. 30).

123 Para bibliografia adicional ver: MARKL e PEREIRA, 1986; TEIXEIRA, 1991; RODRIGUES, 
1992, 1995, 2000 e 2007.
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RETÁBULO DO ALTAR-MOR DA SÉ DE LAMEGO

1506-1511
Criação dos animais (174 x 92 cm); Anunciação (173 x 92 cm); 
Visitação (177 x 93 cm); Circuncisão (177 x 96 cm); Apresenta-
ção no Templo (183 x 101 cm)
Museu de Lamego
Vasco Fernandes e Oficina de Viseu
Imagens arquivo DDF

“O bispo D. João de Madureira encomendou a Vasco Fernandes um grande 
políptico para a capela-mor da sua sé. O primeiro contrato foi firmado em Lamego 
a 4 de Maio de 1506, ficando o retábulo concluído em 1511.” (RODRIGUES, 1992)

“O retábulo manteve-se no local para que foi destinado até que obras reali-
zadas no séc. XVIII o fizeram apear e desmembrar. Em 1910 encontravam-se os 
painéis na Sala do Capítulo, mas dos vinte painéis iniciais, apenas cinco se viriam a 
salvar. Em 1912, passam para o edifício do antigo paço episcopal e incorporados na 
coleção do Museu [de Lamego] quando este foi criado, em 1917.”124

Do retábulo de Lamego temos “um número muito escasso de pinturas 
remanescentes face às que presumivelmente perfaziam a totalidade. Contu-
do, como é sobejamente conhecido, dispomos dos contratos (...) relativos a 
diversas fases da encomenda, desde uma primeira versão à versão final (...)” 
(B. PEREIRA, 2001, p. 318). Um primeiro contrato que contempla catorze 
peças e um segundo que contempla vinte, no Anexo XIV apresentamos a 
transcrição de RODRIGUES, 1992 destes. Considerando o trabalho desen-
volvido por Manuel Batoréo125, as referências de fontes gráficas para estas 
peças são escassas e parecem pouco significativas para o sentido global das 
composições em causa. Cremos que as palavras de Dalila Rodrigues sobre 
a peça Circuncisão  são pertinentes e podem ser consideradas para as outras 
obras de características formais idênticas no conjunto (excluindo portanto 
somente a Criação dos animais). Quando complementadas pela análise de 
António Trindade, oferecem redobrada clareza na forma de encarar o proces-
so de elaboração destas obras:
124 Texto de apresentação ao conjunto de pinturas, patente no sítio do Museu de Lamego:
http://www.museudelamego.pt/?page_id=527.
125 BATORÉO, 2011, pp. 96-106.
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Fig. 402 (Figura que acompanha o texto 
citado de TRINDADE, 2008)

Fig. 403 (Figura que acompanha o texto 
citado de TRINDADE, 2008) 

 

“[O] desenho das arquitecturas e do pavimento, em algumas situações execu-
tado com o auxílio de um instrumento de marcação, por ventura a corda, e com uma 
ponta seca, que se traduz em linhas incisas ao longo do pavimento, assume também 
um nível notável de precisão, sendo quase sempre seguido no estádio pictural. Nos 
nichos laterais do pequeno retábulo de fundo, algumas alterações indicam hesitações 
quanto à sua escala figurativa. E o facto de marcar as linhas de arquitectura do fundo 
até às cabeças das figuras do primeiro plano, mostra que a construção se faz do pri-
meiro para o plano de fundo.” (RODRIGUES, 2000, p. 342).

“O desenho por nós efectuado [figura 402] e sobreposto a esse sector da pin-
tura, respeitando a geometria registada pelos autores, mostra de facto o rigor na 
representação dos arcos (…). O pavimento, certamente desenhado noutro momento, 
é registado de forma coerente, (…) mas detectamos ainda assim pormenores que 
revelam que os autores desconheciam a verdadeira regra da perspectiva, ou a cons-
trução legítima de Alberti.” (TRINDADE, 2008, p. 726).

“Noutra obra do mesmo retábulo de Lamego, verificamos novamente desfa-
samentos e incorrecções nos traçados perspécticos, apesar de num primeiro olhar os 
mesmos pareçam estar correctos. Referimo-nos à pintura que representa uma Apre-
sentação do Menino no Templo que, tal como na Circuncisão, novamente nos apre-
senta os erros semelhantes na divergência para vários pontos de fuga utilizados para 
a mesma direcção de linhas diagonais [figura 403].” (TRINDADE, 2008, p. 731).
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O mesmo autor resume:

“É interessante verificar a maturidade desenvolvida pelo círculo deste pintor 
no campo da perspectiva linear, mais especificamente na passagem das obras de 
Viseu para as de Lamego, realizadas posteriormente, (…) o tratado de Viator, ou 
algumas gravuras soltas, terão circulado pelas oficinas de pintura da Beira (...). De 
facto, o borgonhês Ângelo Ravanel (...) colaborou com Vasco Fernandes e com o 
flamengo João de Utrecht no retábulo e nas tábuas de Lamego, a partir de 1506, ou 
seja, um ano depois da publicação da primeira edição do tratado do cónego de Toul, 
que Ravanel podia (...) ter trazido para Portugal.” (TRINDADE, 2008, pp. 716-717).

Luís Casimiro experimenta (sendo disso exemplo a figura 404) de forma 
sustentada as metodologias perspécticas, de Jean Pélerin, ou Viator (c.1445 
- c.1524) ou o método «abreviado» de Leon Battista Alberti (1404 - 1472) 
na peça que representa a Anunciação do conjunto. Apoiado ainda na com-
paração das dimensões desta peça com as restantes, avança com a hipótese 
“bastante sustentável e que surge pela primeira vez entre todos os estudos 
efectuados sobre este painel, que pintura da Anunciação do retábulo-mor 

da sé de Lamego deveria apresentar 
inicialmente as dimenções de 176 cm 
de altura por 98 cm de largura.” (CA-
SIMIRO, 2004, p. 1399), mesmo que, 
como veremos adiante, se possam 
considerar outros redimensionamen-
tos segundo os mesmos princípios. 
Sobre esta obra acrescenta:

“Nela, Vasco Fernandes evi-
dencia toda a sua maturidade artís-
tica, plena capacidade técnica, um 
domínio perfeito do desenho, da 
aplicação da cor e das noções de 
perspectiva linear. Todavia, a icono-
grafia empregue demonstra conhe-
cimentos de obras de arte do Norte 
da Europa, mais precisamente, da 
Alemanha, tornando patente que 
a sua formação sofreu influências 
gemânicas ainda que as vias pelas 
quais tal influxo ocorreu não sejam 
perfeitamente conhecidas.” (CASI-
MIRO, 2004, p. 1381).

Fig. 404 (Figura que acompanha o 
texto citado de CASIMIRO, 2004)
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Fig. 405 (Figura de 
CASIMIRO, 2008)

Aplicando a este redimensionamento a estrutura 
composicional que ilustra com a figura 405, o autor 
prossegue a exploração das subdivisões harmónicas 
em função de Φ, propondo um traçado regulador de 
subdivisão harmónica regular.

Vejamos como uma análise individual de cada 
uma das obras, considerando-as sempre como parte 
integrante de um todo, pode ainda trazer novas lu-
zes sobre as composições em causa. Antes de mais 
é importante notar que uma das cinco peças rema-
nescentes, a Apresentação no Templo, tem medidas 
superiores às restantes (183 x 101 cm). Sendo que 

tendencialmente as obras de um conjunto desta importância e coerência for-
mal tinham dimensões muito aproximadas em virtude da sua colocação na 
estrutura retabular, não é de estranhar que a análise geométrica de Luís Ca-
simiro o tenha levado a propor que a peça Anunciação fosse ligeiramente 
maior que as medidas que hoje detém. Partimos para a nossa análise conside-
rando, mesmo que a obra de maiores dimensões possa também ela não deter 
já o seu módulo original, que as restantes terão muito provavelmente sofrido 
cortes posteriores à sua elaboração original. Isto leva a que a análise compo-
sicional tenha de partir ‘de dentro para fora’, isto é, de elementos particulares 
(objectos representados, disposição arquitectónica, ou posicionamento das 
figuras) para uma visão global e não o contrário, como aliás já aconteceu 
noutros casos analisados neste corpus. Adicionalmente, há que assumir a 
irresolução da incógnita quanto às dimensões originais das peças. A hipótese 
que proporemos contempla um rectângulo de aproximadamente 190 x 118 
cm como módulo, um rectângulo Φ.

Partindo dessa ideia e apoiando-nos na hipótese levantada por Luís Ca-
simiro em relação à pertinência da secção de ouro no caso da Anunciação, 
aplicámos à peça de maiores dimensões, a Apresentação do Menino no Tem-
plo, uma malha regular, de subdivisão pela secção de ouro de um rectângulo 
também ele de ouro (Φ), como ilustra a figura 406.
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Fig. 406 

A determinação do rectângulo global advém da colocação das linhas 
de subdivisão no que parecem ser as linhas mais importantes da composi-
ção: o eixo gerador da arquitectura de fundo (sobre o centro do óculo) ou 
a horizontal superior ordenando o topo das figuras principais são exemplo 
disso. A vermelho incluímos também as verticais de subdivisão pela metade 
dos lados menores do rectângulo global. É interessante verificar como estas 
parecem pertinentes para a vincada verticalização da arquitectura de fundo, 
a título de exemplo note-se como um deste eixos (o que contempla o óculo) 
comporta o ponto de fuga da representação perspéctica, segundo a determi-
nação de António Trindade (como é demonstrada na figura 402).
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Parecem aceitáveis as áreas de corte aqui propostas considerando a in-
completude das figuras junto aos limites laterais. Veremos como este traçado 
regulador pode ser aplicado nas restantes peças do conjunto. 

No caso da Visitação a cena principal continua a desenvolver-se na fai-
xa horizontal central determinada pelas duas linhas de subdivisão pela sec-
ção áurea. A tracejado são também marcadas linhas que parecem pertinentes, 
determináveis em função do traçado em causa. Semelhante à forte diagonal 
marcada pela vara aos pés das figuras (muito embora esta não pareça defi-
nida pelo traçado), marcámos uma diagonal ascendente na parte superior da 
composição (determinada a partir da subdivisão por Φ) que, além de acom-
panhar o movimento dos anjos ou mesmo o desenvolvimento da paisagem, 
permite definir o ponto superior de um triângulo que claramente enquadra as 

Fig. 407 
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Fig. 408 

duas figuras principais. Isto traz credibilidade ao rectângulo composicional 
proposto inicialmente. Uma vez mais, parece fazer sentido também que as 
áreas de corte correspondam a elementos de composição ou figuras que pa-
recem incompletas.

A subdivisão harmónica aplicada à peça Circuncisão corrobora o traça-
do com o mesmo tipo de situação que verificámos nas anteriores. O triângulo 
parece novamente pertinente para a colocação das figuras. A descentraliza-
ção do tríptico esculpido ao fundo revela-se interessantemente enquadra-
da pelas linhas verticais do traçado (tal como acontece, como veremos, na 
Anunciação do conjunto). Também aqui, a determinação do ponto de fuga 
proposta por António Trindade (figura 403) está colocada sobre um dos ei-
xos verticais que apresentamos na figura 408. Mais, referimo-nos a um eixo 
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Fig. 409 

que é simétrico ao que mencionámos no caso em que a mesma coincidência 
se verificou, no episódio da Apresentação do Menino no Templo.

No caso da Anunciação, além dos cortes propostos por Luís Casimi-
ro, mantendo as dimensões e estrutura geométrica por nós proposta (figura 
409), deparamo-nos com a possibilidade de mais e maiores cortes na pintura 
original. De facto, parece realista que, perante a incompletude da figura do 
anjo de Adão no baixo relevo, ou mesmo da proximidade da mão da Vir-
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Fig. 410 

gem do limite da obra, as margens de pintura perdida sejam maiores. Este 
traçado reitera a relevância do ceptro do Anjo (cujo topo fica centrado na 
composição), acompanhando a diagonal do rectângulo composicional. Tam-
bém o triângulo já presente noutras peças surge aqui como relevante para a 
dinâmica das figuras, assim como os eixos verticais para o posicionamento 
de alguns elementos arquitectónicos (note-se o eixo da janela maior). Uma 
primeira comparação deste traçado com o ponto de fuga determinado por 
Luís Casimiro (à semelhança do que referimos nos casos da Apresentação 
do Menino no Templo e da Circuncisão com o estudo de António Trindade) 
não indicou que este ponto de fuga se encontrasse sobre um dos eixos do tra-
çado; no entanto quando nos propusemos a prolongar as linhas perspécticas 
que determinam os ladrilhos (a branco na figura 410), deparámo-nos com um 
ponto de fuga ligeiramente acima e à direita do que Casimiro propõe e, este 
sim, sobre a linha vertical do traçado. Não queremos com isto afirmar que a 
proposta deste autor está errada, mas sim chamar a atenção para a dificuldade 
de prolongar linhas (por vezes várias vezes 
o comprimento que apresentam na obra) que 
nem sempre são absolutamente claras, sem 
correr o risco de haver desvios.126 

Um elemento como o fogareiro (im-
portante não só pela significação de Cristo 
como Luz do mundo, como pela solução 
muito sofisticada de ser o terceiro ponto de 
luz na obra, além da exterior que vem da ja-
nela ao fundo e da natural que banha as figu-
ras), centrado sobre um ponto de intersecção 
do traçado, corrobora o mesmo. É ainda fun-
damental referir a linha oblíqua a tracejado 
amarelo, que parece suportar a direcção em 
que aponta Eva no baixo-relevo, indicando a 
figura de Maria.

126 Não seria de estranhar que o ponto de fuga estivesse sobre o eixo vertical sendo que isto já acon-
tece em duas outras obras do conjunto, mas não vemos que isto seja determinante para a pertinência da 
proposta composicional em causa.
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A última peça do conjunto, a Criação dos Animais é significativamente 
diferente das restantes em termos compositivos, no que diz respeito às di-
mensões da(s) figura(s), bem como na importância dada ao desenvolvimento 
espacial do fundo. Neste sentido, sendo que dificilmente podemos assegurar  
que o traçado rege a disposição composicional da obra, resta procurar ver se 
as dimensões que propusemos para o rectângulo original das peças fazem 
sentido em função dos elementos que habitam a obra. A figura 411 mostra 
como as margens laterais de hipotético corte seriam provavelmente suficien-
tes para a completude do cavalo e do Padre Eterno.

Fig. 411 
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Fig. 412: Figura adaptada de: “Revis-
ta Semestral de Edifícios e Monumen-
tos nº 19” (Set. 2003).

Fig. 413 (Figura FOTO.01001850, disponível no SIPA)

“A sé de Lamego remonta ao século XII, com obras no século XII e um sig-
nificativo movimento de trabalhos de acrescento de capelas funerárias ou privativas 
nos séculos XIII e XIV. A torre mostra os indícios dos antecedentes românicos, mas 
o edifício foi objecto de modificações dramáticas, logo em 1445 (…) a renovação da 
“fábrica” – e depois, em 1508, com a contratação da nova fachada (…), cujos traba-
lhos retomam em 1513. Os trabalhos na crasta vão continuar até muito depois, para 
ser, por fim, remodelada no seu interior em 1737-1738, quando já possuía, desde o 
século XVII, uma nova capela-mor.” (PEREIRA, 2011, p. 1271).

Mesmo sendo as plantas do edifício disponíveis referentes a uma ar-
quitectura posterior à data de encomenda do retábulo em causa, vale a pena 
tecer algumas considerações sobre as dimensões do espaço e a possibilidade 
de inclusão do conjunto de pinturas no mesmo.

A vermelho na figura 412 marca-se a largura do nicho, de aproxima-
damente 3 metros; a verde marca-se a largura do coro (aproximadamente 5 
metros). Considerando esta planta e a imagem da figura 413  disponibilizada 
pelo SIPA (FOTO.01001850), podemos arriscar propor (estabelecendo pro-
porções) uma medida para a altura da parede de fundo de aproximadamente 
6,6 metros.
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Fig. 414 (Figura de B. PEREIRA, 2001)

É difícil perceber como estariam dispostos vinte painéis (mesmo com 
as dimensões que os cinco remanescentes apresentam e não considerando 
os redimensionamentos que propomos) num espaço com estas dimensões. 
Segundo a reconstituição de Fernando António Baptista Pereira (figura 414), 
a soma das dimensões de todas as obras127 resultaria num conjunto na ordem 
dos 6 metros de altura por 8 metros de largura. 

Se a altura parece cor-
responder às possibilidades 
do espaço, a largura deve ser 
questionada. Mesmo que hou-
vesse inclinação de fiadas late-
rais como sucede no retábulo 
da sé do Funchal, cremos que 
esta largura em muito ultra-
passa as condições que a igre-
ja comporta. Mesmo a ideia de 
um contrato com 14 peças con-
templa, segundo esta reconsti-
tuição, medidas aproximadas 
de 6 x 6 m. Isto quer dizer que 
a inclinação teria de ser consi-
derável e provavelmente apli-
cada a todas as peças que não 
as centrais, tal como a figura 
propõe.

Ainda assim, a crer que o 
segundo contrato foi finaliza-

do com as vinte obras, então a sua disposição tem de ser reconsiderada. Com 
a figura 415 propomos três formas de colocação das peças que permitiriam 
que as obras ocupassem o espaço em causa. Estas, aliás, vão de encontro à 
ideia de uma capela original rectangular, que só posteriormente terá tido as 

127 Para este efeito considerámos especulativamente para as duas pinturas centrais as dimensões de 
2,5 x 2 m, a partir da reconstituição.
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Fig. 415 

Fig. 416  (Figura adaptada de: “Revista Semestral de Edifícios e Monumentos nº 19” (Set. 2003).

suas paredes arredondadas. O trabalho de Rafael Moreira sobre a capela-mor 
dos Jerónimos consubstancia de forma clara esta hipótese:

 “[A capela-mor], onde o D. Manuel dispusera por testamento ser enterrado 
em campa rasa ao pé do altar, «de maneira a que se possa andar por cima dela», 
devia originariamente ser de planta quadrada como as outras duas [do transepto], 
sabendo-se apenas que tinha oito janelas com vitrais, já colocados em 1523. D. João 
III decorou-a ao gosto renascentista, mandando finalmente fazer ai em 1551 a trans-
ladação dos ossos de seus pais e irmãos (...)”  (MOREIRA, 1987, p. 13).

O que sucede quando sobrepomos o traçado geométrico na planta da sé 
revela-se, à semelhança de casos já expostos anteriormente, da maior perti-
nência. A capela-mor tem exactamente as mesmas proporções do módulo das 
obras (segundo a nossa proposta de redimensionamento)128, até aos janelões 
(figura 416). Mais, a duplicação do traçado perfaz as proporções da nave e 
capela-mor juntas, exactamente até ao mesmo ponto, à semelhança do que já 
tínhamos realçado no caso do convento de Jesus em Setúbal.

128 Note-se que só se verificou esta coincidência à posteriori; isto é, para chegar ao redimensionamen-
to em causa, as proporções do espaço arquitectónico não foram tidas em conta
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TRÍPTICO  COOK

1510-1530
Lamentação (131 x 67 cm); S. Francisco (121 x 51,5 cm);
Santo António (121 x 51,5 cm)
MNAA 
Vasco Fernandes e Oficina de Viseu
Imagens arquivo DDF 

“O Tríptico, uma das duas obras de Vasco Fernandes que ostenta a assinatura 
do mestre (a outra é o Pentecostes de Santa Cruz de Coimbra, numa versão latiniza-
da), é proveniente do convento de Orgens, cenóbio dos arredores de Viseu, e encon-
tra-se hoje no MNAA, tendo sido executado cerca de 1520, segundo Reis Santos, 
datação que não tem sofrido contestação.” (B. PEREIRA, 2001, p. 326).

Embora, na mesma página, o autor se refira ao painel central como ten-
do sido “ostensivamente cortado”, a nossa investigação porá isso em causa, 
de qualquer forma a ideia de um tríptico atípico, de painéis laterais fixos (e 
não voltantes móveis que justificariam um painel central mais largo) que o 
autor defende, será reiterada pela aplicação do método geométrico.

“Além de constituir, no percurso da oficina, um momento de plenitude expres-
siva e de domínio total da depuração espácio-temporal humanista do Alto-Renasci-
mento, o retauollo representa a primeira (e já tardia) incursão de Vasco Fernandes no 
modelo de prestígio da «pala de altar».” (B. PEREIRA, 2001, p. 327).

Uma primeira análise às peças deste tríptico (figura 417) revelou de for-
ma quase evidente a presença de dois traçados distintos, raramente utilizados 
em simultâneo: √3 e √2. A estranheza desta aplicação é reiterada pelo facto 
de em nenhum outro caso nos depararmos com qualquer um destes traçados 
em obras desta oficina. Poder-se-ia afirmar que a utilização do quadrado, 
pertinente nos dois painéis laterais, surge noutros casos, mas o mesmo não se 
passa no caso da vesica ou √3 (visível no painel central). Ainda assim, sendo 
que o módulo composicional da Lamentação é aproximadamente de m=1,95 
(praticamente um duplo quadrado), vale a pena dar importância a esta figura, 
mesmo que, como veremos, as linhas circulares também sejam pertinentes.
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Fig. 417 

Embora nada indique cortes evidentes, além de uma ligeira descentra-
lização do Sto António (que pode perfeitamente ser justificada no sentido 
de dar enfase à presença dos peixes), talvez seja arriscado assumir que estas 
eram as medidas originais das peças. No entanto, se assim as considerarmos, 
é interessante verificar como podem relacionar-se não só na continuidade da 
paisagem (particularmente na relação da Lamentação com o Sto António) 
como nas diagonais dos quadrados de maior impacto na dinâmica das pe-
ças. A figura 418 demonstra como o conjunto pode ser considerado coeren-
te em função das medidas que as obras hoje apresentam. Note-se como as 
diagonais dos quadrados superiores das peças laterais culminam nos cantos 
inferiores da peça central e que as diagonais dos quadrados inferiores, com 
esta disposição, culminam em pontos dos limites laterais da Lamentação que 
correspondem à altura das peças laterais. É especulativa a aplicação do tra-
çado aqui apresentado como regulador das obras, no entanto é inegável que 
a presença destas diagonais a tracejado, todas com 45º, está vincada nas três 
obras, particularmente nas paisagens. Cremos que a validade do que aqui se 
propõe tem a ver com a possibilidade de rever estas peças enquanto pinturas 
que pouco foram alteradas quanto às suas dimensões originais e disposição 
como conjunto.
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Fig. 419 (Figura que acompanha o texto citado de TRINDADE, 2008) 

TRÍPTICO DA ÚLTIMA CEIA

1535
Conjunto como se encontra hoje exposto: 167 x 233 cm
MGV (proveniente da capela do Paço do Fontelo)
Vasco Fernandes e Oficina de Viseu 
Imagens arquivo DDF 

“No tríptico da Última Ceia, da mesma oficina de Vasco Fernandes, realizado 
cerca de 1540, proveniente da capela do paço do Fontelo e hoje no Museu Grão Vas-
co em Viseu, as incoerências e os erros da perspectiva acentuam-se, com a sugestão 
de, pelo menos, cinco Linhas do Horizonte para a mesma representação.” (TRIN-
DADE, 2008, p. 743).

A muito pertinente correcção de espaçamento entre tábuas que António 
Trindade propõe em função do planeamento perspéctico (figura 419) levou-
-nos a considerar uma análise composicional do tríptico como conjunto coe-
rente. Neste sentido procurámos verificar se o traçado aplicado no conjunto 
Cook se aplicaria a este, mesmo que os módulos dos rectângulos indepen-
dentes das peças também tivessem a sua particularidade, como demonstra a 
figura 420. Segundo esta proposta, a obra central parece ser constituída por 
um triângulo equilátero justaposto a um quadrado (em que a linha horizontal 
da mesa está precisamente sobre a aresta que os une), com um módulo de 
aproximadamente m=1,866. As peças laterais detêm uma proporção próxima 
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Fig. 420 

de 3(√3/2), que é o mesmo que referirmo-nos a três hexágonos adjacentes 
cujo lado (1) equivale à largura da peça. Esta proposta, muito embora os mó-
dulos referidos, não se revelou pertinente em termos de subdivisão harmóni-
ca das obras além do referido (e importante) detalhe da mesa. Por não termos 
tido acesso às medidas exactas das três peças individualmente, não podemos 
calcular os seus módulos; é de notar no entanto que para a descrição que 
acabámos de fazer, a aplicação do traçado não é inteiramente fidedigna aos 
limites das obras. 

Já a aplicação de um traçado semelhante ao do Tríptico Cook revelou 
alguns aspectos interessantes. Desde logo é de voltar a referir a adaptação 
do traçado aos limites das obras, por ausência de dados sobre as medidas das 
obras individuais. Neste caso a peça central apresenta um módulo dependen-
te da vesica (m=√3, aproximadamente 1,732), diferente portanto do que se 
considerou com a primeira proposta. Embora as peças laterais não tenham a 
mesma largura, a sua disposição segundo o espaçamento proposto por Antó-
nio Trindade, que na figura 421 foi respeitado, parece fazer sentido segundo 
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este traçado (note-se por exemplo como, nos dois casos, a arquitectura segue 
fielmente o eixo vertical da vesica).

As linhas da vesica central parecem pertinentes para o enquadramento 
das figuras e, embora a arquitectura de fundo não esteja centrada na compo-
sição (como não está o ponto de fuga do planeamento perspéctico, assina-
lado a branco), a figura de Cristo não só está centrada como se encontra no 
cruzamento das linhas a tracejado. Estas, semelhantes às que apresentámos 
no caso do Tríptico Cook, marcam a dinâmica de várias figuras, particular-
mente nas peças laterais.
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RETÁBULO DA MATRIZ DE FREIXO
DE ESPADA À CINTA 

c. 1520-1535
Calvário (83,5 x 73,5 cm); Lamentação (86 x 74 cm); Ressurreição 
(84,5 x 74 cm); Pentecostes (83 x 72,5 cm); Última Ceia (100 x 74,5 
cm); Oração no Horto (95,5 x 74,5 cm); Prisão de Cristo (95 x 74,5 
cm); Ecce Homo (91,5 x 72,5 cm); Apresentação no Templo (74 x 72,5 
cm); Fuga para o Egipto (75,5 x 75 cm); Menino entre os Doutores 
(76 x 75,5 cm); Assunção (76,8 x 75 cm); Encontro na Porta Dourada 
(70 x 74,5 cm); Anunciação (70 x 75,5 cm); Natividade (73,5 x 77,5 
cm); Epifania (66,5 x 72 cm)
igreja matriz de Freixo de Espada à Cinta 
Vasco Fernandes e Oficina de Viseu
Imagens: Direção de Serviços dos Bens Culturais da Direção Re-
gional de Cultura do Norte (autor: Manuel Correia).

Nota: as medidas associadas a cada obra foram determinadas por pro-
porções a partir da única peça para a qual nos foi possível encontrar dimen-
sões: a Anunciação tendo 70 x 75,5 cm (CASIMIRO, 2004).

Na Parte III desta tese apresentamos uma análise comparativa de várias 
das obras deste conjunto com peças do corpus estabelecido com caracte-
rísticas formais aproximáveis. As conclusões dessas comparações estão no 
mesmo capítulo.

“Sobre o historial destes painéis quase nada se conhece, pois não há documen-
tos que venham esclarecer as circunstâncias que rodearam a sua execução, quem foi 
o respectivo comitente ou o local para onde eventualmente foram destinados. Inicial-
mente Reynaldo dos Santos conferiu a sua paternidade a Vasco Fernandes, atribuição 
que predominou durante décadas. Recentemente, num estudo aprofundado sobre as 
pinturas, realizado no local com captação de fotografias, demonstra a inviabilidade 
desta atribuição e propõe, também, uma datação diferente. 

“Assim, atribui os painéis a um discípulo do lendário Grão Vasco, que realiza 
uma «espécie de síntese de todo o percurso criativo de Vasco Fernandes»129. Do 
mesmo modo, atendendo às características dos painéis considera a datação mais pro-
vável entre os anos de 1535 a 1540. 

129 Para um estudo completo das pinturas de Freixo de Espada à Cinta, Dalila Rodrigues esclarece 
devidamente o «estado da questão» no trabalho mais recente e mais aprofundado. Veja-se RODRIGUES, 
Dalila — Modos de expressão na pintura portuguesa, pp. 463-491.
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Fig. 422 (Figura que acompanha o texto citado de CASIMIRO, 2004) 

Fig. 423 (Figura que acompanha o texto citado de CASIMIRO, 2004) 
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“Os painéis deveriam ter sido destinados à capela-mor da igreja matriz de 
Freixo de Espada à Cinta, templo que teve o início da sua construção nos princípios 
do século XIII. Hoje encontram-se dispostos sem ordem pelas paredes laterais da ca-
pela-mor totalmente fora do alcance visual que pretenda observar as pinturas. A sua 
disposição original segundo Dalila Rodrigues deveria reparti-los por quatro fiadas: 
as duas inferiores correspondendo a passos da vida da Virgem Maria, e as duas 

superiores a cenas relacionadas com a Paixão de Cristo, tal como se ilustra na 
figura [422]130. Por outro lado, Fernando Pereira, atendendo aos temas e às caracte-
rísticas da capela-mor, entende que o políptico se organizaria como uma «parede de 
pinturas» contínua, propondo a reconstituição ilustrada na figura [423]131.” (CASI-
MIRO, 2004, p. 1793).

“O espaço não foi, pois, organi-
zado segundo as leis da perspectiva li-
near, mas de uma forma intuitiva, oca-
sional e pouco coerente, o que nos leva 
a colocar a hipótese do pintor poder, 
eventualmente, não dispor de conheci-
mentos aprofundados ou muito claros 
sobre a estruturação perspéctica do 
espaço pictórico.” (CASIMIRO, 2004, 
pp. 1796-1797).

Embora Luís Casimiro aponte a presença de uma armação igual à da 
figura 424, afirma: “Apesar da aparente complexidade da estrutura, os cál-
culos geométricos parecem-nos reduzidos a uma dimensão muito elementar, 
(…) a geometria da pintura assenta sobre poucos elementos da complicada 
estrutura (…)” (CASIMIRO, 2004, p. 1793).

As médias, por fileira horizontal (de cima para baixo), dos módulos 
composicionais segundo estas dimensões, são aproximadamente de m=1,15 
para a fiada superior, m=1,3 para a segunda fiada e de m=1 para as duas in-
feriores (em que todas as peças têm medidas muito próximas do quadrado). 

As obras da primeira fileira podem ser aproximadas de um rectângulo 
composto por dois rectângulos √5 (m=1,18) e as da segunda de um rec-
tângulo composto por um quadrado encimado por dois rectângulos de ouro 
horizontais (m=1,3), figuras 425 e 426 respectivamente, mas em nenhum 
130 Cf. RODRIGUES, Dalila — Vasco Fernandes e a oficina de Viseu. In Grão Vasco e a Pintura Eu-
ropeia do Renascimento, pp. 182-183. 
131 PEREIRA, Fernando António Baptista — Imagens e histórias de devoção, vol. I, pp. 336-337.

Fig. 424 (Figura que acompanha o 
texto citado de CASIMIRO, 2004) 
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Fig. 425 

Fig. 426 

Fig. 427 

dos casos se verificou que as subdivisões 
que seriam mais evidentes nestas estruturas 
tenham pertinência para as peças em causa. 
Já a subdivisão harmónica segundo o qua-
drado, como aliás já Luís Casimiro tinha 
denotado, parece ser importante para todos 
os casos, inclusivamente nas duas primeiras 
fiadas. Seja por uma subdivisão dos lados e 
consequentes diagonais como aponta132 a fi-
gura 424 ou explorando simplesmente a re-
lação entre quadrado e circunferência como 
a figura 427 sugere. Esta aplicação compo-
sicional tem particular relevância quando 
confrontada com as grande peças de Viseu. 
Veremos caso a caso a pertinência destes 
traçados.

O Calvário é, desde logo, exemplo 
paradigmático da pertinência da utilização 
do círculo e do quadrado neste conjunto de 
obras. Note-se como, na figura 428, as figu-
ras mais próximas de Cristo estão enqua-
dradas no quadrado menor e a própria cruz 
está delimitada pelo maior, sendo que toda 
a acção principal está dentro da circunfe-
rência a branco. Considerando a subdivisão 
harmónica do traçado a preto (que divide 
sucessivamente o rectângulo compositivo 
em metades e marca as suas diagonais), é 
interessante verificar como as diagonais pa-
recem marcar a disposição das figuras em 
torno de Cristo. Esta espécie de triangula-

132 É de notar que este caso tem relevância quando considerado um rectângulo equivalente ao de cada 
peça individualmente – o que sugeriria não ter havido qualquer tipo de cortes nas mesmas.



378

Fig. 428 

ção invertida, a tracejado preto na figura, será verificada noutras peças do 
conjunto, como veremos adiante. Talvez o pormenor mais interessante a re-
parar seja o facto de este rectângulo compositivo, aparentemente sem ex-
pressão significativa, ver a mediatriz horizontal da metade superior coincidir 
precisamente com o lado superior do quadrado menor a branco, visível na 
mesma figura e já anteriormente referido. Isto reforça precisamente a presen-
ça do quadrado, não só para esta peça em particular, como para a coerência 
formal do conjunto. A mesma coincidência faz com que a linha superior do 
quadrado maior a branco (onde tão relevantemente se encontra a horizontal 
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Fig. 429 

do topo da Cruz), corresponda à mediana da secção superior horizontal de-
finida por esta subdivisão (a pequena diagonal a tracejado no canto superior 
esquerdo da figura serve para ilustrar esta afirmação).

A mesma sobreposição de traçados parece fazer sentido também no 
caso da Lamentação (figura 429), em que as diagonais a tracejado na me-
tade superior da obra enfatizam tanto a disposição da figura de S. José de 
Arimateia, como da paisagem (tanto no caso da arquitectura à direita como 
da própria Cruz à esquerda). Neste caso a pertinência do elemento circular é 
reforçada pela circunferência menor, a branco na imagem, que enquadra as 
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Fig. 430 

figuras mais perto do centro, mas também pela disposição de Maria Madale-
na, que tem a sua face à mesma linha da de Cristo.

A Ressurreição do mesmo conjunto é paradigmática na aplicação das 
duas circunferências que referimos no caso anterior. Note-se como as três 
personagens que rodeiam a figura de Cristo acompanham, não só no posicio-
namento como no seu movimento individual, as duas circunferências a bran-
co na figura 430. Cristo, exemplarmente centrado na composição, também 
está dentro das mesmas, o seu rosto enquadrado pela intersecção do topo do 
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Fig. 431 

quadrado menor com a vertical mediana da obra e o centro da Cruz que se-
gura também sobre o topo do quadrado maior a branco.

A quarta peça com as mesmas medidas, o Pentecostes, reforça a ideia 
da circunferência como elemento fundamental para estas composições. Cha-
mamos à atenção para o movimento das duas figuras mais perto do observa-
dor, rigorosamente dispostas segundo a circunferência menor, tanto no que 
diz respeito aos corpos como aos panejamentos. Ainda segundo este traçado 
vemos que, além do topo das colunas ao fundo respeitar também o topo do 
quadrado maior a branco, se considerarmos a linha a amarelo vemos que não 
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só as duas figuras já referidas como a estante sobre a qual a Virgem se ajoe-
lha respeita a mesma. Muito importante é o facto de esta reforçar também a 
hipótese que levantámos inicialmente que considera, além destes elementos 
composicionais, a subdivisão do rectângulo geral segundo pontos médios 
dos seus lados. Note-se como as colunas que definem a entrada para o espaço 
de fundo estão perfeitamente enquadradas pelas linhas verticais deste traça-
do. Se é verdade que esta obra é ligeiramente menor que as três peças que 
analisámos até agora, também parece fazer sentido que a ter havido cortes 
na tábua original, estes tenham sido efectuados do lado esquerdo e do lado 
inferior da composição, considerando a total harmonia com o traçado em 
causa segundo a figura 431.

Muito interessante é verificar o que acontece quando confrontamos es-
tes traçados com as peças de maiores dimensões. No canto inferior esquer-
do da figura 432, a tracejado branco, estão dois pequenos rectângulos que 
demonstram como esta oficina terá possivelmente chegado ao módulo das 
obras da segunda fiada: duplicando o espaçamento entre os dois quadrados 
principais a branco. Isto, quando se tinha verificado já que os módulos das 
peças de um modo geral não pareciam ter influência na subdivisão harmóni-
ca aplicada, pode explicar porque tal fenómeno acontece. Este é um achado 
que cremos ser inovador na forma de encarar soluções composicionais que 
não se prendem ao módulo, mas sim à disposição do traçado, sendo o primei-
ro consequência do segundo e não o contrário (que é mais comum).

Nesta obra em particular há outro elemento importante de notar. Na 
figura 432 é notório que, para que Cristo fique centrado, bem como o dossel 
que o enquadra e mesmo os limites da parede de fundo (claramente colo-
cados sobre linhas do traçado), como seria de supor que a peça tenha sido 
projectada, parece haver um deslocamento lateral da composição final em 
relação ao traçado. Este fenómeno, embora curioso, não é inédito no corpus 
por nós analisado133 e pode dar pistas sobre metodologia oficinal. Neste mes-
mo conjunto encontraremos outro caso em que isto acontece134.
133 Referimo-nos às situações verificadas no caso do Santo Franciscano do conjunto de obras atribuí-
do a Nuno Gonçalves ou às peças Natividade e Adoração dos Magos da capela-mor da igreja de S. Francis-
co de Évora, muito embora nesses casos o deslocamento é muito superior e parece propositado, o que nesta 
obra nada indique que seja.
134 Avançamos com a possibilidade, ainda que especulativa, de se poder considerar que o desenho 



383

Fig. 432 

Finalmente, chamamos a atenção para o facto de a primeira linha hori-
zontal de ladrilhos estar situada precisamente sobre o lado inferior do qua-
drado que circunscreve a circunferência maior do traçado.

preparatório da pintura possa ter sido realizado fora da tábua e, no processo de decalque, se tenha dado 
este deslocamento – isto apontaria para a utilização de decalques directos, o que não é garantido que fosse 
comum.
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Fig. 433 

Aplicando o mesmo traçado e respeitando um posicionamento deste em 
relação às dimensões destas obras de maiores dimensões semelhante à peça 
que anteriormente analisámos, é notório que esta Oração no Horto reforça 
a ideia que apresentámos de prolongamento do rectângulo compositivo em 
função do traçado. Note-se o desproporcional espaço despido de elementos 
do lado inferior da obra, que aliás se voltará a verificar na peça Prisão de 
Cristo. O enquadramento de Cristo no quadrado menor parece evidente, bem 
como a relevância da diagonal ascendente que determina a dinâmica da re-
lação entre a figura central e o anjo. É portanto o quadrado e não o círculo a 
figura geométrica mais pertinente nesta obra.
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Fig. 434 

Na obra Prisão de Cristo, a figura do Salvador volta a estar centrada 
composicionalmente, rodeado pelas personagens principais, sendo que as 
duas que lhe estão mais próximas parecem aproveitar a dinâmica das dia-
gonais do traçado a tracejado preto e as duas personagens mais afastadas 
fazem uso do círculo a branco na figura 434. Também aqui, como referimos 
anteriormente, o autor parece ter menosprezado soluções pictóricas para a 
área inferior da composição. A última peça das quatro que têm maiores di-
mensões, um Ecce Homo, parece fazer uso do traçado principalmente no que 
diz respeito à arquitectura.
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Fig. 435 

Tanto o limite lateral do edifício como o da porta estão enquadrados 
pelas verticais do traçado. O topo da escadaria corresponde à mediana ho-
rizontal da composição e o topo do lintel está sobre o lado superior do qua-
drado maior. Note-se que a figura de Cristo, mesmo que não centrada, volta 
a estar dentro do quadrado menor a branco na figura 435. À semelhança do 
que acontecia na fiada superior com o Pentecostes, também aqui parece ter 
havido um ligeiro corte na obra (desta feita do lado direito), que justifica a 
sua ligeiramente menor largura que as restantes e a incompletude da figura 
mais à direita na composição.
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Fig. 436 

A primeira das quatro peças da terceira fiada, a Apresentação no Tem-
plo, é também a primeira de uma sequência de oito obras com um módulo 
muito próximo do quadrado, que, como já referimos, é figura essencial na 
composição de todo o conjunto. Nestas oito obras não vimos que a aplicação 
da subdivisão pelas medianas dos lados (a preto nas figuras 433 a 435) tivesse 
qualquer pertinência, pelo que não o representámos135. A circunferência e o 
quadrado continuam presentes, como é notório na colocação das figuras cen-
trais e de vários elementos arquitectónicos. Note-se como o plano da parede 
atrás das figuras centrais é quebrado sobre a mediana vertical do quadrado, 
como o limite inferior do dossel à direita está sobre a mediana horizontal do 
mesmo quadrado ou como a coluna que está sobre o lado esquerdo deste.

135 Isto pode ser outro elemento a considerar quanto à metodologia oficinal, já que é possível que esse 
traçado tivesse servido, no fundo, a adaptação do esquema compositivo baseado na circunferência e no 
quadrado, para obras de módulo diferente.
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Fig. 437 

Fig. 438 

A representação 
da Fuga para o Egip-
to, mesmo que bastante 
despida de elementos 
compositivos, tem o 
conjunto de figuras en-
quadrado pela circun-
ferência menor. O pró-
prio burro parece estar 
integrado no quadrado 
menor a branco na figu-
ra 437. Incluímos ainda 
um quadrado menor, a 
amarelo, que parece re-
forçar o enquadramento 
das figuras. Este voltará a ser pertinente noutras obras com módulo seme-
lhante no conjunto.

A peça Menino entre os Doutores é exemplo do que acabámos de afir-
mar, tanto o panejamen-
to verde de fundo como 
a colocação dos livros 
no chão (ou mesmo os 
limites exteriores das 
colunas no fundo) pa-
recem corresponder aos 
limites do quadrado me-
nor, a branco na figura 
438. Também o movi-
mento das duas figuras 
sentadas mais perto do 
observador parece res-
peitar a linha do círculo 
menor.
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Fig. 439 

A última obra desta fiada, embora infelizmente bastante mutilada, deixa 
discernir a relevância do traçado. Toda a mancha de luz que enquadra as fi-
guras corresponde à circunferência menor, bem como a dinâmica de algumas 
das próprias figuras: exemplo disso são as asas do anjo no canto superior 
esquerdo do quadrado menor. Na figura 439 marcámos ainda um triângulo, 
definido pelo quadrado menor do traçado, onde a figura da Virgem está cla-
ramente enquadrada. Curiosamente, também aqui parece haver um desloca-
mento do traçado em relação à peça, tal como foi descrito no caso da Última 
Ceia.
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Fig. 440 

Fig. 441 

A obra Encontro 
na Porta Dourada não 
apresenta a mais eviden-
te aplicação do traçado 
em causa, mas podemos 
discernir a importân-
cia das circunferências 
menores, tanto a bran-
co como a amarelo136. 
Também aqui o traçado 
faz sentido só consoante 
um ligeiro deslocamen-
to, muito semelhante ao 
verificado na peça que 
analisámos anteriormente, a Assunção da Virgem. 

Embora as peças da última fiada horizontal sejam consistentemente me-
nos altas que as da fiada anterior, verificaremos que o traçado fundamentado 
no uso do quadrado e da circunferência se mantém. Isto acontece de for-
ma notória desde logo 
na Anunciação, onde o 
círculo menor suporta o 
movimento do Anjo em 
direcção à Virgem, ou 
onde o quadrado maior 
concentra vários ele-
mentos fundamentais: 
no topo o limite do tec-
to, no lado direito a co-
luna e no lado inferior 
o limite do tapete onde 
está a Virgem. 

136 Vai repetir-se esta solução de uma nova circunferência, menor, noutras obras da última fiada. Pro-
vavelmente por estas peças terem dimensões menores que as restantes, terá havido necessidade de reforçar 
a composição dessa forma. 
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Embora de forma 
menos evidente, também 
a Natividade do conjunto 
parece fazer uso do traça-
do, sendo que neste caso 
o deslocamento da aplica-
ção do traçado (já regis-
tado por duas vezes neste 
conjunto) é por demais 
evidente. A figura 442 de-
monstra isso: deslocando 
a o traçado da sua centra-
lidade habitual torna-se 
claro a congruência das 
figuras em função do quadrado menor, bem como a colocação de elementos 
arquitectónicos como o limite do tecto e os limites da coluna e da parede, co-
locados em função do quadrado maior. É no entanto o círculo que marcámos 
a amarelo, claramente a marcar o véu onde o Menino está deitado, que com 
mais veemência reforça a 
ideia de deslocamento de 
traçado apresentada.

A última peça do 
conjunto, uma Epifania, 
faz uso do traçado, não 
só para alguns elementos 
arquitectónicos do fun-
do como para reforçar a 
importância da cena re-
presentada, perfeitamen-
te desenvolvida dentro 
da circunferência menor 
(tanto os panejamentos vermelhos, a ser entregues pelo Mago como a colo-
cação da Virgem são exemplo disso mesmo). 

Fig. 442 

Fig. 443 



392

Fig. 444 (Figura DES.00005420, disponível no SIPA)

Fig. 445 (Figura DES.00005401, disponível no SIPA)

C o m p a r a n d o 
as imagens disponí-
veis no Boletim da 
Direcção Geral dos 
Edifícios e Monu-
mentos Nacionais nº 
70137 com o documen-
to DES.00005420, 
disponibilizado pelo 
SIPA, seria possível 
chegar a valores apro-

ximados para as medidas de largura e altura do retábulo para onde terão sido 
pensadas as peças deste conjunto. No entanto nenhum dos documentos tem 
uma escala gráfica e não nos foi possível ter acesso aos originais (só assim 
seria possível chegar a valores concretos) nem, infelizmente, deslocar-nos 
à localidade para tirar medidas no próprio edifício. No entanto, mesmo sem 
poder tirar ilações sobre o posicionamento das tábuas ou a sua disposição 
original no espaço, algo pode ser dito a partir destes documentos. É bastante 

evidente a recorrência 
do quadrado como figu-
ra fundamental na plan-
ta apresentada na figura 
445. Ora, se é verdade 
que essa foi também a 
figura mais pertinente (a 
par da circunferência) 
nos traçados regedores 
das pinturas do conjun-
to, chamamos a atenção 

para mais um exemplo em que a coerência entre pintura e arquitectura não 
pode ser ignorada.

137 igreja de Freixo de Espada à Cinta, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Na-
cionais, Dezembro 1952 (nº 70), Lisboa: Ministério das Obras Públicas.
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Fig. 446 (Figura que acompanha o 
texto citado de TRINDADE, 2008)

PENTECOSTES

1530-35
166,5 x 165 cm
mosteiro de Santa Cruz de Coimbra
Velasco
Imagem AA

“Actualmente ostenta uma admirável moldura coeva, no entanto, esta não será 
a original. Novos resultados avançados pelo exame radiográfico credibilizam esta 
teoria, visto que estão presentes no painel marcas nos cantos superiores pertencentes 
à volumetria da talha da estrutura que o emoldurara. A pintura provém da encomenda 
realizada para o retábulo da capela do Espírito Santo do Claustro da Portaria do mos-
teiro de Santa Cruz de Coimbra, sendo este a “pala” central do mesmo (...)

“Após várias reformas acentuadas no mosteiro, o Claustro da Portaria foi de-
molido à data da construção dos Paços do Concelho, e esta obra, único sobrevi-
vente dessa encomenda, foi transferida para a sala da Sacristia onde permaneceu 
exposta por alongadas décadas. Desde 2003, ano em que decorreu a comemoração 
de Coimbra Capital Nacional da Cultura, o Pentecostes foi novamente deslocado e 
colocado em destaque na sala principal da exposição à data intitulada “Memórias 
de Santa Cruz”, decorrente na Sala do Refeitório do mosteiro, e onde se deteve até 
à actualidade, não tendo sido desmontada a estrutura desde então.” (SALOMÉ DE 
CARVALHO, 2009, p. 117)

“As incorrecções pers-
pécticas prolongam-se noutras 
obras atribuídas à oficina de 
Vasco Fernandes, como na série 
de dois Pentecostes, muito idên-
ticos ao nível da composição, 
mas onde o primeiro é muito 
mais bem conseguido em termos 
de perspectiva linear plana, onde 
apenas pequenos pormenores no 
sector inferior nos mostram er-
ros de maior. No primeiro, reali-
zado cerca de 1530-35 e perten-
cente à Sacristia do mosteiro de 
Santa Cruz em Coimbra [figura 
446], conseguimos verificar uma 
grande atenção e cuidado que os 
autores ou o autor da obra foca-
ram na representação das arqui-
tecturas de fundo (…)”(TRIN-
DADE, 2008, p. 747).
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“Duas fotografias de infravermelhos fornecidas pela historiadora Dalila Ro-
drigues [RODRIGUES, 2002; no Anexo XV], permitem-nos, de facto, observar no 
desenho ou nos traçados preliminares das arquitecturas de fundo que foram utiliza-
dos, sem dúvida, instrumentos de precisão, como a régua, o esquadro e o compasso e 
muito provavelmente cordas esticadas apoiadas em centros para o desenho correcto 
dos arcos de circunferência.

“Nas fotos a infravermelho, contudo, não verificamos a continuidade, em ter-
mos gráficos, das linhas perspécticas – que se apresentam interrompidas –, como 
as ortogonais por exemplo, mas um estudo sobreposto às direcções registadas pelo 
pintor mostram que houve um correcto prolongamento dessas linhas geométricas. É 
muito provável que o pintor tenha assinalado essas linhas com um material gráfico 
bastante leve e pouco acentuado e que as camadas pictóricas e as próprias tintas 
tenham consumido, digamos assim, esses vestígios de marcação, como eventuais 
pontos de fuga.” (TRINDADE, 2008, p. 748).

Este Pentecostes parece fazer um uso particularmente relevante do tra-
çado que apresentámos em relação às obras da igreja de Freixo de Espada à 
Cinta. O outro Pentecostes138 (MGV), formalmente muito idêntico, corres-
ponde também ao traçado, embora de forma menos rígida, como veremos. 
Comparando as figuras 447 e 448 chamamos a atenção para a forma como 
na segunda peça os arcos arquitectónicos ou o nicho não correspondem a 
quaisquer circunferências que o traçado permite determinar, nem têm os seus 
centros sobre intersecções do mesmo, o que acontece de forma clara na pri-
meira obra. Acresce a este exemplo uma série de elementos que no primeiro 
caso reiteram a importância do traçado para a pintura e que não se verificam 
na obra do MGV: as verticais do quadrado menor delimitam os planos da 
parede; a linha horizontal superior a tracejado corresponde aos frisos da pa-
rede de fundo; as verticais que saem dos limites laterais da circunferência 
intermédia (do arco que encima a composição) enquadram a cena principal, 
destacando-a das restantes personagens; a direcção (expressiva) dos braços 
das duas personagens mais perto do observador é dada também por diago-
nais do traçado.

138 “Noutro Pentecostes mais tardio, pintado entre 1535-40, hoje no Museu Grão Vasco em Viseu, 
provavelmente realizado por autores mais amadores e que constitui uma cópia, com algumas variantes, da 
versão anterior, como o arco central da arcaria, que já não corresponde a uma semicircunferência, mas antes 
a um arco de elipse, os erros agora acentuam-se novamente com grande evidência” (TRINDADE, 2008, p. 
751).
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Fig. 447 
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Fig. 448 
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RETÁBULOS COLATERAIS DA SÉ DE VISEU

1530-1535
Baptismo (211,5 x 232 cm); Calvário (242 x 239,5 cm);
S. Pedro (213 x 231,5 cm); S. Sebastião (220,5 x 237 cm);
Pentecostes (237,5 x 216 cm)
MGV
Vasco Fernandes em parceria com Gaspar Vaz
Imagens arquivo DDF

“A execução dos cinco grandes retábulos deve ter ocupado o chefe da oficina 
e o seu mais destacado colaborador no último lustro da presença do prelado em Por-
tugal, antes da sua partida para Roma, ou seja, de 1535 a 1540. Os cinco retábulos 
chegaram íntegros até aos nossos dias e expõem-se no MGV, em Viseu. São todos 
constituídos por um grande painel central, do tipo pala, tendo cada um deles uma 
predela tripartida.” (B. PEREIRA, 2001, p. 327).

Fausto Sanches Martins139, no âmbito de uma comunicação apresentada 
no III Congresso Histórico de Guimarães, propõe:

 “Se a personalidade de D. Miguel da Silva foi determinante, em nosso enten-
der, na adopção do modelo das pale para as capelas da Catedral de Viseu, defende-
mos, igualmente, que desempenhou um papel decisivo na organização do programa 
iconográfico das cinco pale, aparentemente desconexas, imprimindo-lhes um fio 
condutor unitário, visando um objectivo bem preciso: transformar a sé Catedral de 
Viseu na “Roma Sancta” ou “Secunda Roma”, onde os fiéis, na impossibilidade de 
se deslocarem a Roma, poderiam acorrer a fim de lucrarem as indulgências jubilares, 
particularmente, dos anos santos.

Eis, em síntese, a nossa interpretação iconológica das cinco pinturas de Vasco 
Fernandes, distribuídas pelas capelas de sé Catedral de Viseu: As cinco pale repre-
sentavam, simbolicamente, cinco das basílicas romanas, incluídas no itinerário espi-
ritual dos jubileus:

- Pala de São Pedro Basílica de São Pedro
- Pala da Crucifixão Basílica de Santa Cruz de Jerusalém
- Pala do Pentecostes Basílica de Santa Maria Maior
- Pala do Baptismo de Cristo Basílica de São João de Latrão
- Pala de São Sebastião Basílica de São Sebastião”

139 Fausto Sanches Martins, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Sob o mecenato de 
D. Miguel da Silva, Vasco Fernandes transformou a catedral de Viseu na “Secunda Roma”, disponível 
(13.06.2014) em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4845.pdf.
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Fig. 449 

É difícil apresentar um traçado que, sem margem para dúvidas, seja co-
mum e pertinente de forma semelhante nas cinco peças provenientes dos re-
tábulos colaterais da sé de Viseu. Talvez isto se deva à partilha de autoria das 
várias peças. A falta de coerência formal entre as obras está patente em vá-
rios pormenores; faremos referência aos que se prendem com a composição 
visual, mas basta notar, por exemplo, a divergência da predela do Calvário 
em relação às restantes para ter uma ideia do queremos dizer. Como veremos 
há, ainda assim, elementos comuns dignos de nota, especialmente quando 
comparamos o uso do traçado aplicado nas pequenas peças do retábulo de 
Freixo de Espada à Cinta (como demonstrámos já no caso do Pentecostes), 
em que o quadrado e a circunferência eram claramente dominadores do es-
quema compositivo. A acreditar na datação atribuída a estes dois conjuntos 
esta recorrência de traçado faz sentido, mesmo que aplicado em peças de 
dimensões tão díspares. 

A forma como o qua-
drado e a circunferência 
interagem neste traçado 
está patente na figura 449. 
A circunferência circuns-
crita ao quadrado compo-
sicional: ao intersectar as 
diagonais deste, permite 
desenhar um quadrado 
menor. O quadrado inter-
médio é determinado a 
partir da intersecção das 
medianas (a tracejado) da 
metade superior ou infe-
rior do quadrado maior 
com a circunferência. Os três quadrados e a circunferência são concêntricos.

Tendo já apresentado uma análise comparativa do Pentecostes deste 
conjunto com o do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, vejamos o que acon-
tece nas restantes obras:
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O Baptismo de Cristo é notável na forma como o traçado é aplicado, 
particularmente no uso de linhas oblíquas de determinação simples que este 
permite. É notória a descentralização vertical da figura de Cristo, descido so-
bre a mediana vertical do traçado (figura 450), como se estivesse suportada 
na linha inferior do quadrado menor. A linha superior do mesmo quadrado 
parece suportar de igual maneira a Pomba do Espírito Santo. Entre estas 
duas figuras, sobre a referida mediana, cruzam-se duas diagonais da metade 
superior da composição (a tracejado branco) que, embora não estivessem 
patentes na figura 449 estarão patentes em três das cinco obras em causa. 
Neste caso parecem ser relevantes para a dinâmica do braço de S. João no 
acto principal da acção, o baptismo. Também a tracejado estão marcadas as 
duas verticais medianas de cada metade do quadrado compositivo, que pa-
recem importantes para a colocação dos enormes penedos que enquadram a 
parte superior da paisagem. Não podemos deixar de chamar a atenção para 
o posicionamento e dinâmica dos anjos, perfeitamente colocados dentro das 
diagonais140 e enquadrados tanto pelas verticais dos dois quadrados menores 
como pela própria circunferência.

Uma última nota prende-se com a disposição da peça em relação às três 
obras que constituem a predela. Também a tracejado sobre as três peças colo-
cámos uma sequência de quatro quadrados, que juntos perfazem a largura do 
quadrado compositivo141. Mesmo que a altura do Baptismo não corresponda 
às dimensões do quadrado maior do traçado, isto acontece com a largura, 
pelo que faz sentido referir a forma como estes quatro quadrados interagem 
com as três obras que constituem a predela.

140 Estas são determinadas pelas intersecções entre a circunferência e o quadrado intermédio.
141 Sendo que as dimensões das várias peças maiores do conjunto não são todas idênticas e não há 
prova evidente de corte ou de esta ser a sua disposição original (na relação com as respectivas predelas) 
ignoraremos para o caso o facto de o limite inferior do quadrado compositivo do Baptismo corresponder ao 
topo das peças da predela, até porque isto não acontece da mesma forma com outros casos.
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Fig. 450 
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“Comparando a pintura com a estampa 
de Dürer [figura 451] veremos que a figura do 
“bom ladrão”, de cabea pendente sobre o pei-
to, obedece em boa parte ao modelo gráfico 
que propomos (…). Algumas opções icono-
gráficas, como o soldado a cavalo à esquerda, 
tanto na pintura como na gravura, e o grupo 
da Virgem com S. João Evangelista e as San-
tas Mulheres decorrem também da obra de 
Dürer.” (BATORÉO, 201, pp. 257-258).

A aplicação formal do traçado neste 
Calvário é muito semelhante à que aca-

bámos de analisar, com maior incidência na importância dos dois quadrados 
menores, que suportam de forma marcante o posicionamento das verticais 
das cruzes do bom e do mau ladrão, que ladeiam Cristo. A cruz deste, cen-
trada na composição, vê o limite inferior da barra horizontal corresponder 
ao topo do quadrado intermédio do traçado. As cruzes das outras duas per-
sonagens seguem as linhas diagonais a tracejado, já referidas no caso do 
Baptismo, que aqui parecem também servir a disposição das figuras da mul-
tidão. No caso desta obra, por ter medidas mais próximas de um quadrado, 
o traçado parece corresponder ao seu módulo, o que reforça a ideia lançada 
inicialmente do quadrado como figura central para a coerência compositiva 
do conjunto. Mesmo que não possamos garantir as medidas originais das 
peças, isto contribui para admitir que as medidas com que as peças que che-
garam até aos dias de hoje serão muito próximas das originais. Em relação 
às peças da predela142, não nos foi possível encontrar qualquer traçado que 
pareça reger as composições individuais em causa. No entanto, na Parte III 
desta tese pomos, lado a lado, o Ecce Homo desta predela e o Ecce Homo do 
retábulo da igreja matriz de Freixo de Espada à Cinta (invertido), propondo 
que se aprofunde um estudo comparativo das duas obras.

142 Dentro do conjunto de retábulo colaterais, só mencionamos esta predela por, sendo diferente de 
todas as outras, apresentar composições de cenas narrativas.

Fig. 451 (Gravura de Albrecht Dürer; 
BATORÉO, 2011)
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Fig. 452 
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Fig. 454 (Figura que acompanha o 
texto citado de TRINDADE, 2008)

Fausto Sanches Martins pro-
põe, no trabalho já citado, uma rela-
ção entre este S. Pedro e o de Hans 
Burgkmair, para a Basílica de São 
Pedro, de 1501 (figura 453) que 
nos parece pertinente, particular-
mente num visível enquadramento 
triangular da figura do Santo (pa-
tente aliás, também no outro S. Pe-
dro, geralmente atribuído a Gaspar 
Vaz, a que faremos referência mais 
adiante).

“Noutra obra atribuída à oficina de pintura de Vasco Fernandes, que represen-
ta um São Pedro, c.1530, e hoje no Museu Grão Vasco em Viseu, encontramos um 
enorme cuidado por parte do pintor em representar uma perspectiva coerente, mas 
onde mesmo assim surgem incoerências [Figura 454] (...)

“esta é, talvez, a obra que se conheça mais coerente, em termos de perspectiva 
linear plana, realizada pela oficina de Vasco Fernandes. (TRINDADE, 2008, pp. 
735-736).

A coerência que Antó-
nio Trindade refere, no que 
diz respeito à perspectiva li-
near, parece não se verificar 
da mesma forma quanto à 
geometria plana. Se nos dois 
casos anteriores não só o tra-
çado proposto parecia supor-
tar uma série de elementos 
pictóricos como a própria 
composição parecia equili-
brada independentemente do 
traçado, no caso do S. Pedro 

Fig. 453 (Obra de Hans Burgkmair; disponível (11.05.2015) em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e6/Burgkmair_%E2%80%93_S._Pietro_%E2%80%93_Basilica_Cycle_2.jpg)
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Fig. 455 

há opções picturais que dificilmente se compreendem. É notório o enquadra-
mento da base do trono segundo as linhas verticais a tracejado, no entanto 
a construção do mesmo em altura vai sofrendo um progressivo desvio para 
a esquerda, resultando na descentralização do mesmo. Ainda assim, o Santo 
mantém a centralidade na composição, mesmo que não de forma tão clara 
como nas obras anteriormente analisadas. Se a colocação do livro, aberto 
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sobre o colo de S. Pedro, parece fazer jus às diagonais a branco, isto não 
acontece com nenhum outro elemento compositivo. Nem o parapeito das 
vedute corresponde à mediana horizontal, o que talvez fosse de esperar dada 
a força da sua presença na composição. É portanto de questionar a relevância 
atribuída ao traçado geométrico proposto no desenvolvimento do processo 
criativo desta peça quando comparada com as anteriores.

No entanto, aplicando o mesmo traçado à peça S. Pedro (atribuída a 
Gaspar Vaz), de características formais muito semelhantes, vemos que há 
uma maior preocupação com a simetria, e que, mesmo tendo um módulo 
distinto do da primeira peça, o traçado parece fazer mais sentido no caso de 
Tarouca que no caso de Viseu. Este facto curioso é comum aos dois Pente-
costes já analisados e será abordado na Parte III desta tese.

Fig. 455a
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Estamos perante duas encomendas para destinos muito diferentes, a pri-
meira obra uma sé (Viseu) e a segunda para um mosteiro (Tarouca); na pri-
meira S. Pedro representa o Chefe da igreja e antecessor de todos os bispos e 
padres e na segunda representa o primeiro Papa e chefe das ordens religiosas. 
Isto pode implicar diferenças iconográficas para as quais devemos estar aten-
tos, mas também a diferença de disponibilidade financeira dos encomenda-
dores pode ter consequências ao nível da execução ou da disponibilidade dos 
artistas responsáveis. Fazemos esta nota porque cremos que estas pequenas 
diferenças devem ser tidas em conta na comparação quaisquer duas ou mais 
obras, não só neste estudo mas em quaisquer análises comparativas.

Fig. 456 
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As dúvidas sobre a aplicação deste traçado à peça S. Sebastião man-
têm-se. Naturalmente procurámos, como sempre, traçados alternativos, mas 
sem resultados que merecessem atenção. Pouco mais que algumas linhas 
arquitectónicas e o posicionamento do anjo no fundo podem ser considera-
dos como tendo referências do traçado. Perante a grande diferença dos dois 
primeiros casos analisados para esta obra e o S. Pedro, é inevitável especu-
lar sobre a possibilidade de mãos diferentes no processo criativo das várias 
obras.

Das peças atribuídas a Vasco Fernandes seleccionadas para o nosso cor-
pus de análise composicional, algumas conclusões de interessem podem ser 
avançadas. O caso do retábulo da sé de Lamego (1506-1511) levou-nos a 
propor o redimensionamento de várias peças em função das dimensões da 
maior peça do conjunto e de um traçado baseado em Φ; este é, no entan-
to, um caso excepcional no contexto da oficina em causa. Os dois trípticos 
Cook e Última Ceia (1510-1530 e 1535 respectivamente), parecem fazer uso 
de uma mesma estrutura compositiva, apoiada no traçado √3 e em linhas 
oblíquas fortes, apesar das diferenças formais evidentes dos dois conjuntos. 
Embora de dimensões muito diferentes, os casos do retábulo da matriz de 
Freixo de Espada à Cinta e das capelas colaterais da sé de Viseu apresentam 
uma notável semelhança na aplicação geométrica de soluções compositivas, 
fazendo uso recorrente e marcado de circunferências circunscritas a quadra-
dos. Esta metodologia revelou-se presente ainda no Pentecostes de 1530-35 
(Santa Cruz de Coimbra) e no S. Pedro de 1530 (convento de São João de 
Tarouca) atribuído a Gaspar Vaz, reiterando a importância deste traçado para 
a oficina em causa e apoiando a tese de colaboração no caso da última peça 
referida.
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PARTE III

PERCURSOS NA AQUISIÇÃO DO ESPAÇO PLÁSTI-
CO RENASCENTISTA NA PINTURA PORTUGUESA 

(1411-1525)
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Esta tese não ficaria concluída com as análises até aqui efectuadas e 
as resumidas constatações que apresentámos para cada agrupamento ofici-
nal. Com o intuito de esclarecer os vários percursos de competências geo-
métricas evidenciados, esta Parte III é um capítulo de síntese de todas as 
constatações verificadas, no seu conjunto, que procura ilustrar como se ve-
rificou a aquisição do espaço plástico renascentista na pintura portuguesa 
entre 1411 e 1525. Exporemos os mais importantes exemplos do papel da 
geometria e composição na estruturação de modelos compositivos pictóricos 
e retabulares, em três subcapítulos. Um primeiro de constatações de natu-
reza material e técnica relativa aos traçados onde elencamos: contributos 
para a compreensão das aplicações de competências geométricas; exemplos 
de propostas de redimensionamento de obras, bem como dos conceitos de 
deslocamento individual e colectivo na composição; um desenvolvimento 
sobre a importância da relação entre arquitectura e pintura e duas propostas 
de reordenamento de disposição retabular. Um segundo que é composto por 
uma série de comparações de obras com modelos iconográficos semelhan-
tes (e consequentes constatações). O terceiro subcapítulo desenvolve a ideia 
dos percursos reconhecíveis na aquisição do espaço plástico renascentista na 
pintura portuguesa apoiado por um quadro síntese presente no final do mes-
mo e apresenta ainda duas importantes constatações a partir de uma leitura 
transversal dos grandes grupos retabulares analisados.
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CONSTATAÇÕES DE NATUREZA MATERIAL
E TÉCNICA RELATIVA AOS TRAÇADOS

I  Contributo para futuras investigações sobre aquisição e apli-
cação de competências geométricas

Uma das mais importantes constatações que adveio de todas as análises 
composicionais efectuadas foi de natureza metodológica: concluímos que 
a mesma oficina pode aplicar traçados ou recorrer a módulos diferentes de 
uma forma coerente. O processo como é aplicado pode ser o mesmo. Há que 
ter em conta na análise composicional o método geométrico: não só o traça-
do que é utilizado mas a forma como é aplicado. Utilizar, por exemplo, um 
rectângulo de módulo √2 ou Φ pode ser diferente mas é fundamental ter em 
conta que o rebatimento da diagonal que define a proporção do rectângulo 
em qualquer um dos casos, define uma linha curva que muitas vezes é tida 
em conta para a composição da obra.

Ter isto em conta permite explicitar melhor o que une e distingue me-
todologias oficinais.

Esta elucidação, embora pudesse parecer evidente à partida, mostrou-se 
cada vez mais relevante no decurso do nosso processo investigativo e só se-
ria possível chegar a ela através de uma metodologia que se apoia na práxis 
geométrica e artística, no fazer como parte do processo de investigação. Cre-
mos que lhe deve ser dada a maior importância em quaisquer investigações 
futuras na área.
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II Exemplos de proposta de redimensionamento de obras a 
partir da compreensão da estrutura composicional:

- Painel da Assunção da Virgem do políptico de Santa Clara a Velha 
(Oficina de Coimbra), redimensionamento também sustentado pelas dimen-
sões das tábuas visíveis em reflectografia; figuras 457 e 458.

- Retábulo do Salvador (Oficina de Coimbra), hipótese menos evidente.
- Ceia de Cristo em Emaús (Oficina de Coimbra), redimensionamento 

também sustentado pelas dimensões das tábuas visíveis em reflectografia.
- Nossa Senhora das Neves do Retábulo de S. Francisco de Évora (Fran-

cisco Henriques).
- Nossa Senhora com o Menino entre S. Bento e S. Bernardo (Francisco 

Henriques).

Fig. 457 (Figura adaptada da imagem de 
Luís Piorro, para o Projecto Hércules) 

Fig. 458 



414

- S. João Baptista no Deserto (Mestre da Lourinhã), figura 459.
- S. João Evangelista em Patmos (Mestre da Lourinhã), figura 460.

- Pentecostes (Mestre da Lourinhã), redimensionamento também sus-
tentado pela análise perspética de António Trindade.

- Entrega da bandeira da ordem ao Mestre D. Pedro Fernandes do Re-
tábulo-mor da igreja de Santiago (Mestre da Lourinhã).

- Aparição de Cristo à Virgem e Adoração dos Pastores do Retábulo-
-mor da igreja do convento do Espinheiro (Frei Carlos), redimensionamentos 
também sustendados pelas dimensões das tábuas, visíveis em reflectografia 
ou no reverso da obra, figuras 461, 462, 463 e 464.

Fig. 459 Fig. 460 

Fig. 461 

Fig. 462 (Figura adaptada da dispo-
nibilizada pelo Projecto Hércules - 
Instituto José de Figueiredo)
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- Lamentação, Ressurreição e Anunciação das capelas laterais de con-
vento do Espinheiro (Frei Carlos), redimensionamento também sustentado 
pelas dimensões das tábuas visíveis no reverso da obra.

- Ajustes marginais e redimensinamentos consideráveis em todas as 
obras que compõem o retábulo.mor da igreja do convento da Madre de Deus 
de Xabregas (Jorge Afonso).

- Redimensionamento de todas as obras que compõem o Retábulo do 
altar-mor da sé de Lamego (Vasco Fernandes), figuras 465 e 466.

- Ajustes marginais em algumas das peças que constituem o Retábulo 
de Freixo de Espada à Cinta (Vasco Fernandes).

Fig. 463 (Figura adaptada da dispo-
nibilizada pelo Projecto Hércules 
- Instituto José de Figueiredo)

Fig. 464 

Fig. 465 Fig. 466 
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Além dos redimensionamentos, é importante ainda referir o re-espaça-
mento que propusemos no caso da Aparição de Cristo à Virgem do Retábulo 
da Madre de Deus em Xabregas (Jorge Afonso), que pretende corrigir o res-
tauro através do método geométrico (figura 467).

Fig. 467 
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III Deslocamento individual:

Quando nos referimos a um deslocamento da composição em determi-
nadas obras queremos com isto dizer que, perante uma análise comparativa 
da composição de um conjunto de obras com características formais seme-
lhantes (como um retábulo), há uma peça que apresenta um traçado coerente 
com o conjunto mas desviado, vertical ou horizontalmente, da forma como 
habitualmente é aplicado. O caso do Santo Franciscano de Nuno Gonçal-
ves é disso paradigmático: o Santo está dentro do mesmo enquadramento 
triangular dos Santos das outras três obras de características idênticas, mas 
claramente deslocado para o lado para dar protagonismo à Cruz que segura, 
como a comparação entre as figuras 468 e 469 indica.

Outros exemplos disto são a Natividade e a Adoração dos Magos da 
capela-mor de S. Francisco de Évora, onde parece haver também um deslo-
camento vertical propositado.

Fig. 468 

Fig. 469 
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Noutros casos isto acontece sem motivo aparente e com um desloca-
mento marginal; nestes, pode presumir-se que: i) tendo havido um decalque 
de desenho prévio para o suporte da pintura, este tenha sido desviado da 
localização original; ii) pode ter havido cortes no módulo original da pin-
tura. Cada caso levanta questões – ou mesmo conclusões – interessantes, o 
primeiro implica a ideia de decalques como procedimento metodológico co-
mum (já que acontece em muitos casos) e o segundo implica que seja possí-
vel propor o redimensionamento de determinadas obras àquilo que poderiam 
ser as suas medidas originais.

Exemplos de i) A Última Ceia, Assunção da Virgem ou a Natividade de 
Freixo de Espada à Cinta (figura 470).

Exemplos de ii) Os S. João Baptista e S. João Evangelista do convento 
da Berlenga ou outros casos já abordados nos exemplos de redimensiona-
mento. 

Fig. 470 
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IV Deslocamento colectivo

Quando nos referimos a um deslocamento de várias obras no mesmo 
retábulo o que está em causa é uma implicação diferente, mas muito inte-
ressante, cremos que a mesma é também inédita. O caso da capela-mor da 
igreja do convento de Jesus ostenta de forma coerente um desvio horizontal 
de todas as composições das fiadas verticais exteriores (figura 471); isto é 
imediatamente verificável na Ressurreição do conjunto, onde Cristo não está 
centrado na composição e, imediatamente por baixo, acontece o mesmo ao 
Menino da Apresentação no Templo, estando ambos sobre o mesmo eixo 
vertical. Tendo em conta o que acontece com as fiadas verticais exteriores 
do Retábulo da sé do Funchal (onde todas as obras são mais estreitas que as 
das fiadas interiores, respeitando o traçado), denota-se em cada composição 
individual, um cuidado no planeamento do conjunto retabular em função da 
arquitectura que só poderia ser possível com apoio de métodos geométricos.

A grande importância do que 
a nossa investigação aqui revelou 
está nas repercussões para investi-
gações futuras na área que, perante 
o desafio de propor reconstituições 
conjecturais de retábulos, podem 
(e devem) ter este fenómeno em 
conta como elemento de apoio a 
essa actividade.

Fig. 471 
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V Relação entre arquitectura e pintura 

O cuidado na relação directa entre pintura e arquitectura, evidente na 
ideia que acabámos de expor, está patente noutros casos. Além de apoiar o 
que teorizámos sobre o deslocamento de várias obras no mesmo retábulo,  
isto enfatiza a pertinência da aplicação do método geométrico na pintura 
já que, no caso do Conjunto Cristológico da Charola de Tomar, no caso do 
retábulo da sé do Funchal ou no caso da igreja do convento de Jesus de Se-
túbal este é coerente com o que se verifica no planeamento arquitectónico do 
espaço para onde as obras são projectadas. Parece-nos fundamental lembrar 
a este propósito que os resultados da investigação composicional na arqui-
tectura e pintura, foram elaborados de forma independente (por vezes mes-
mo por outros autores, como é o caso de Paulo Pereira) e as congruências, 
quando encontradas, foram sempre determinadas a posteriori. É importante 
ainda referir a este propósito as inclinações de faixas verticais da disposição 
retabular, semelhantes ao caso in situ do Funchal que propomos: sé de Viseu, 
sé de Lamego e igreja do convento de Jesus em Setúbal.

Casos em que a harmonia entre arquitectura e composição retabular é 
evidente (mesmo que não se prove a utilização do traçado de forma idêntica) 
são ainda o políptico de Santa Clara, o retábulo-mor da igreja matriz de Cas-
cais e o retábulo da igreja  matriz de Freixo de Espada à Cinta.

Porque implicam uma leitura cuidada caso a caso, optámos por não re-
petir neste capítulo imagens que exemplificam o que afirmamos, remetendo 
para a explanação individual que oferecemos no decurso da tese.

Não nos parece haver equívoco algum em afirmar que a ideia de ofi-
cinas de pintura a trabalhar com consciência de metodologias geométricas 
semelhantes às do projecto arquitectónico, é uma das mais importantes de-
monstrações desta tese.
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VI Propostas de reordenamento da disposição retabular

Sendo que este não era um dos objectivos centrais da nossa investiga-
ção, é com alguma cautela que levantamos as duas sugestões de reordena-
mento em causa. No caso da matriz de Cascais sugerimos que as duas peças 
de menores dimensões devem colocar-se por baixo das outras, em função 
do traçado geométrico determinado e da harmonia resultante da colocação 
do conjunto sobre o alçado arquitectónico. O caso da sé de Évora depende 
também do que os traçados identificados propõem, mas, acima de tudo, das 
dimensões totais do retábulo e do espaço para que teria sido projectado. Cal-
culando a relação entre estes dois valores chegamos a proposta de disposição 
patente na figura 472, que aliamos a uma adaptação da leitura iconográfica 
de Joaquim Oliveira Caetano.

Fig. 472 (Proposta de reconstituição com leitura narrativa horizontal, em patamares, de baixo para cima)
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COMPARAÇÕES DE TRAÇADOS EM OBRAS DE
DIFERENTES AGRUPAMENTOS A PARTIR DE
MODELOS ICONOGRÁFICOS SEMELHANTES

As seguintes análises comparativas procuram identificar semelhanças e 
divergências nas competências geométricas de obras aproximáveis pelo mo-
delo iconográfico ou características formais. Estas análises devem ser com-
plementadas com as já estabelecidas no corpo de texto para os Pentecostes e 
os S. Pedro no capítulo dedicado a Vasco Fernandes e a que faremos referên-
cia no final deste subcapítulo.

Virgem entre Santa Julita e S. Querito de S. Francisco de Évora e 
Nossa Senhora com Menino entre S. Bento e S. Bernardo

Aplicando na primeira peça o traçado que reconhecemos como perti-
nente para a segunda143 e vice-versa (figuras 473 e 474) vemos que a coerên-
cia é evidente, considerando que as obras têm módulos diferentes. A impor-
tâncias das circunferências, muito evidente na Nossa Senhora com o Menino 
entre S. Bento e S. Bernardo, está também patente na Virgem Rainha entre 
Sta Julita e S. Querito, como as figuras demonstram. O facto de as peças para 
as capelas laterais de S. Francisco de Évora serem de um formato mais dis-
tante do quadrado e de maiores dimensões que a obra da Ribeira Brava (que 
se relaciona com a circunferência de forma mais sintomática ao longo do 
corpus), bem como o facto de serem um grupo de pinturas que requisitariam 
determinada consistência formal, pode ter levado o autor a fazer uso da ma-
lha regular na peça Virgem Rainha entre Sta Julita e S. Querito. É provável 
que, perante a encomenda que se sucedeu (possivelmente com mais liberda-
de nas opções compositivas já que se trata de uma peça independente), tenha 
podido aplicar de forma mais clara um traçado dependente da circunferência, 
relacionada com o quadrado. Cremos que as competências geométricas pa-
tentes na obra de S. Francisco de Évora possam ter sido como que ensaiadas 
para posteriormente serem exploradas na obra da Ribeira Brava.

143 Adaptado às dimensões da nova obra e tendo em conta o provável corte que determinámos no caso 
da Nossa Senhora com Menino entre S. Bento e S. Bernardo.
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Fig. 473 

Fig. 474 
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Descida da Cruz da sé do Funchal e de S. Francisco de Évora

Embora à primeira vista estas duas composições sejam algo próximas 
(uma invertida em relação à outra), não há, nos traçados que identificámos 
como importantes para as obras, pontos comuns que levem a crer que as 
competências geométricas das oficinas responsáveis por cada peça sejam se-
melhantes.

Ressurreição da sé do Funchal e da igreja do convento de Jesus de 
Setúbal

O que foi expresso em relação às duas Descida da Cruz pode ser man-
tido em relação às duas Ressurreição. No entanto, embora estejamos perante 
duas obras de características formais razoavelmente distantes, é muito evi-
dente a descentralização da figura de Cristo na composição: nos dois casos, 
chegado para a esquerda do observador. Isto deve-se ao fenómeno que iden-

Fig. 475 
Fig. 476 
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tificámos na presente tese (aliás comum a várias outras obras, devidamente 
identificadas), que se prende com o desvio da cena fundamental, ou das fi-
guras mais importantes para uma posição não centrada, devido ao posiciona-
mento da obra no conjunto retabular.

Fig. 477 

Fig. 478 
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Análise comparativa de algumas obras do Retábulo de Freixo de 
Espada à Cinta com peças que ostentam o mesmo tema e algumas 
características formais semelhantes.

As conclusões das análises comparativas patentes neste grupo podem 
ser avançadas já no início do mesmo, sendo que parecem comuns a todas. 
Não parece haver uma recorrência clara de competências geométricas, trans-
versal às várias hipóteses colocadas. Mesmo nos casos em que além de tema 
semelhante, estamos perante soluções formais relativamente próximas, a 
comparação dos traçados que propomos presidirem ao desenho de cada obra 
não evidencia pontos comuns que, inegavelmente, aproximem as obras do 
Retábulo de Freixo de Espada à Cinta das restantes.

Referimo-nos às figuras 749 a 488, que incluem temas como Ecce 
Homo, Lamentação, Última Ceia, Oração no Horto.

Fig. 479 (Ecce Homo do Retábulo de Freixo de 
espada à cinta)

Fig. 480 (Ecce Homo, pormenor da predela 
invertida do Calvário das capelas colaterais 

de Viseu)

Fig. 480a (direcção correcta)
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Fig. 481 (Lamentação do Retábulo de Freixo de 
espada à cinta)

Fig. 482 (Painel central do Tríptico Cook)

Fig. 483 (Última Ceia do Retábulo de Freixo de 
espada à cinta) Fig. 484 (Última Ceia da sé do Funchal)



428

Fig. 485 (Cristo no Horto da sé do Funchal) Fig. 486 (Cristo no Horto da capela-mor da 
igreja de S. Francisco de Évora)

Fig. 487 (Oração no Horto do Retábulo de Frei-
xo de espada à cinta)

Fig. 488 (Cristo no Horto da sé deViseu)
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Em relação às comparações entre o traçado patente nos dois Pentecos-
tes e nos dois S. Pedro, no capítulo dedicado a Vasco Fernandes, o curioso 
facto de em ambos os casos que não das capelas colaterais da sé de Viseu o 
mesmo traçado ser mais rigidamente respeitado, leva-nos a propor a possi-
bilidade de estes serem ambos anteriores aos colaterais. Isto é apoiado ainda 
pelo facto de o traçado em causa ser recorrente e utilizado de forma bastante 
rígida nas obras da matriz de Freixo de Espada à Cinta, que se confirma se-
rem anteriores às da sé de Viseu. Se considerarmos, então, ainda o Pentecos-
tes de menor dimensões, desta igreja, vemos que pode traçar-se uma espécie 
de evolução em três tempos no que às competências geométricas diz respeito 
(Freixo, Coimbra e Viseu). Uma análise comparativa das figuras 489, 490 e 
491 leva-nos a propor que, cronologicamente, se nota um progressivo des-
prendimento da rigidez do traçado utilizado, que é acompanhada pela intro-
dução de elementos pictóricos.

Outra questão deve ser apontada: há semelhanças formais entre as peças 
de Freixo de Espada à Cinta e Viseu que não se verificam na peça de Coim-
bra. Dois casos paradigmáticos: ao centro temos apenas duas personagens, 
em relação com o ambão (os três elementos estão invertidos horizontalmente 
mas são muito semelhantes); a personagem mais perto do observador, à es-
querda, é praticamente idêntica, ao passo que na obra de Coimbra há diferen-
ças claras nas vestes e no comportamento corporal.

A primeira ideia avançada (de uma espécie de evolução cronológica no 
tratamento do tema) leva-nos a sugerir que o mesmo autor foi trabalhando as 
peças de forma semelhante e tomando cada vez mais iniciativa de se libertar 
do traçado geométrico em prol da sua criatividade individual. A segunda 
leva-nos registar outra hipótese, que nos parece mais provável, até por ser 
corroborada por uma peça que tem por módulo um quadrado praticamente 
perfeito (Santa Cruz de Coimbra): há um mesmo autor para a peça de Freixo 
de Espada à Cinta e Viseu e outro para a de Coimbra. Este segundo mais 
preso ao traçado geométrico e às suas implicações compositivas. Sugerimos 
que este segundo seja Vasco Fernandes (até porque este fenómeno como já 
afirmámos se denota também nos S. Pedro) e as outras obras sejam oficinais; 
embora tenham, mas não de forma exclusiva, a sua mão e compromisso.
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Fig. 489 

Fig. 490 

Fig. 491 
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PERCURSOS NA AQUISIÇÃO DO ESPAÇO PLÁSTICO 
RENASCENTISTA NA PINTURA PORTUGUESA

Nota preliminar:
Na análise comparativa de traçados e metodologias considerando ofi-

cinas, naturalidade de autores e época de actividade artística, todas as con-
siderações expostas são tiradas posteriormente às análises efectuadas. Em 
nenhum momento houve a tentativa de fazer apropriar traçados em função 
de uma linha programática ou de uma coerência previamente determinada. 
Isto justifica as aparentes incoerências mas, acima de tudo, consolida leituras 
de resultados. Queremos com isto dizer que, em momento nenhum, a expe-
rimentação e a análise composicional foram reféns de ideias previamente 
definidas de metodologias possíveis das oficinas em causa.

É importante referir, no início deste capítulo, que se todo o trabalho 
de investigação foi de análise, não estilística ou iconográfica, mas sim da 
aquisição de competências composicionais ao nível da geometria plana e 
sua aplicação, tanto em obras individuais, como em conjuntos retabulares, 
as conclusões que avançaremos reflectem, naturalmente, esse foco. A figura 
547 acompanha o capítulo, servindo de apoio a uma leitura cronológica e 
comparativa (em termos de competências geométricas).

Os três conjuntos mais antigos de obras que abordámos nesta tese mar-
cam desde logo a tónica daquilo que nos parece ser uma das mais impor-
tantes constatações de toda a investigação. A coerência formal na aplicação 
de uma competência particular, o tão importante uso das propriedades da 
circunferência144, especialmente na aplicação do traçado √3 (que compõe a 
chamada vesica piscis). O trabalho desenvolvido por Álvaro Pires de Évora 
e por João Gonçalves na região de Florença diferem não só pelo suporte e 
estilo pictural (o primeiro sobre madeira e o segundo autor de frescos), como 
pela aplicação da competência geométrica referida. No entanto há que res-

144 Que aliás é perfeitamente coerente com a herança imagética gótica, onde a circunferência é recor-
rentemente usada, tanto na na arquitectura como na escultura.
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salvar a proximidade temporal e regional da sua obra, bem como o facto de 
estarmos perante aplicações diferentes de uma tipologia de traçado comum, 
que dá a maior importância à circunferência como elemento geométrico. No 
primeiro caso utilizando clara e vincadamente as vesicas do traçado √3 e no 
segundo pondo a circunferência em relação com o rectângulo 2/3 (particu-
larmente devedor do quadrado), numa realização que denota grande cuidado 
na harmonia com a arquitectura.

Se é verdade que outra distinção evidente entre estes autores é o facto 
de Álvaro Pires de Évora estar associado à maneira greca e João Gonçalves 
a um modelo emergente, em Florença, com Masaccio e o seu contemporâneo 
Fra Angelico, é muito interessante verificar que a aplicação de competências 
geométricas que se verificaram em Nuno Gonçalves e mesmo posteriormen-
te (como adiante reforçaremos) são mais próximas de uma linhagem antiga, 
como a da escola de Siena, do que da linguagem emergente de Florença145.

O grande pintor nacional de sobrenome comum ao autor dos já abor-
dados frescos, Nuno Gonçalves, trabalha num período posterior aos dois 
autores referidos e em Portugal, mas nem por isso as suas competências geo-
métricas estão desligadas das notadas nos Florentinos. A forte presença do 
traçado √3 e o provável cuidado que a sua grande obra (o políptico de S. 
Vicente) teria em harmonizar pintura e arquitectura (a dimensão física e im-
portância deste projecto, além da reconhecida qualidade da pintura em cau-
sa, implicariam necessariamente esse mesmo cuidado), tornam-no epígono 
de uma herança que deve as suas convenções à relevância do círculo como 
elemento geométrico de maior importância para a composição pictural.

Esta é, então, uma linha comum, fulcral, que abarca uma dimensão tem-
poral (além de espacial, já que se manifesta tanto em Itália como em território 
nacional) alargada e que se revela uma das mais importantes competências 
geométricas manifestas nas peças em causa. O facto de esta ser reencontra-
da em inúmeras obras de autores posteriores, com maior enfâse em grandes 
encomendas (como veremos), reforça a relevância desta constatação na in-
vestigação em causa. 

145 Note-se que esta elação é tirada a partir das análises por nós elaboradas no que diz respeito às obras 
de Álvaro Pires de Évora; seria, naturalmente, muito importante uma análise comparativa com outras obras 
desta escola, para explorar o que aqui notamos.
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O corpus atribuído à Oficina de Coimbra e outras oficinas arcaizan-
tes parece, segundo as datações mais comuns, sofrer uma alteração de pa-
radigma na aplicação de competências geométricas. Os polípticos de Santa 
Clara e da Assunção da Virgem de Santa Clara a Velha assumem a utilização 
de √3 de uma forma clara mas com uma ressalva pertinente que veremos.

O conjunto da matriz do Sardoal e a peça Ceia de Cristo em Emaús pa-
recem ser de um momento transitório: o primeiro ainda dando importância 
à circularidade, mas já menos preso a um traçado definido, onde a malha 
pode também estar presente; o segundo claramente marcado por uma malha 
e de solução pictórica mais consistente. As peças S. Domingos e Santiago 
abençoando freira e os conjuntos de Montemor-o-Velho, Ameal e Várzea 
parecem utilizar uma malha, mas esta proposta é mais hipotética – a geo-
metria não rege de forma determinante, ou pelo menos não tão clara como 
nos primeiros casos que referimos. Numa primeira análise poderia parecer 
fazer sentido repensar a datação atribuída ao conjunto de Santa Clara a Ve-
lha, no sentido de o considerar como anterior ao do Sardoal. Assim podía-
mos assumir dois momentos cronológicos diferentes, marcados pelo virar do 
século, dentro desta oficina: um primeiro em que a geometria é importante 
na composição e rege obras como Santa Clara e da Assunção da Virgem de 
Santa Clara a Velha ou a Ceia de Cristo em Emaús e um segundo em que 
isso parece praticamente não acontecer (contemplando Montemor-o-Velho, 
S. Domingos, Santiago (possivelmente S. Bento do Funchal), Ameal e Vár-
zea e ainda Sardoal como possível transição)146

Uma outra leitura que justifica a heterogeneidade de competências geo-
métricas notada. Se destacámos os dois conjuntos de pinturas para o conven-
to de Santa Clara e a Ceia em Emaús147 como casos diferentes, é de notar que 

146 Podemos chegar a sugerir que se repense a atribuição das capelas laterais de S. Francisco de Évo-
ra e do conjunto de peças de Lamego – este último faria sentido, do ponto de vista da composição, como 
próximo do círculo da oficina de Coimbra. Neste caso, podíamos sugerir que a oficina de Coimbra teria três 
momentos diferentes:
1. Políptico da assunção e de Santa Clara, bem como Ceia em Emaús (com a referida ressalva de mudança 
ligeira de método);
2. Sardoal, Montemor-o-Velho, S. Domingos e Santiago e freira;
3. Lamego, Ameal e Várzea (que se distingue um pouco por ser praticamente na íntegra baseado em gravu-
ras de forma muito directa como Manuel Batoréo notou).
147 Que, como Batoréo (2002) notou, seria provavelmente parte de um conjunto maior, possivelmente 
encomendado para o mesmo convento.
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estas encomendas, para um convento de tal importância teriam maior aten-
ção por parte da oficina que encomendas de menores dimensões (devocio-
nais) ou para igrejas de menores dimensões. Queremos com isto sugerir que 
a chefia da oficina (Manuel Vicente e Vicente Gil) estaria em plena detenção 
das convenções geométricas e consequentes competências, ao passo que os 
restantes colaboradores podiam ficar responsáveis por encomendas “secun-
dárias”, onde o grau de sofisticação é notoriamente menor. Haveria portanto 
uma hierarquia autoral, notada tanto nas competências composicionais como 
na própria realização pictórica, que era aplicada consoante a relevância da 
encomenda148. Não estaríamos então perante uma mudança de paradigma na 
aplicação do conhecimento geométrico, mas sim perante diferentes níveis 
de conhecimento, detidos por diferentes indivíduos a trabalhar sob alçada de 
uma oficina. Isto explicaria, como referimos, de forma muito interessante, a 
heterogeneidade de competências geométricas patente neste Grupo Oficinal. 
Esta ideia terá a maior relevância na compreensão do corpus atribuído ao 
Mestre da Lourinhã como veremos mais adiante.

Ainda assim, talvez a hipótese mais provável será uma que considera 
as duas que explanámos até aqui: i) As peças S. Domingos e Santiago aben-
çoando freira podem, pelas características arcaizantes no domínio da geome-
tria (e não só), ser atribuídas a colaboradores da oficina ou pintores de menor 
importância; ii) o políptico de Santa Clara e a Ceia de Cristo em Emaús (o 
primeiro pela importância da encomenda e ambos pelo cuidado composicio-
nal revelado) podem ser atribuídos a um primeiro momento da oficina em 
causa, provavelmente inteiramente da responsabilidade do seu pintor maior 
Vicente Gil; ii) finalmente, os conjuntos do Sardoal (que já referimos como 
possível momento de transição), de Montemor-o-Velho e da Assunção da 
Virgem podem ser atribuíveis a um segundo momento cronológico, talvez da 
responsabilidade já de Manuel Vicente, que só na encomenda para a Santa-
-Clara a Velha revela uma maior maturidade na aplicação de competências 
geométricas, próximas até da herança patente no outro retábulo para a mes-
ma igreja (que segundo esta lógica teria sido responsabilidade de seu Pai).

148 Este fenómeno verifica-se na História da Arte em inúmeros casos, em que autores reconhecidos 
assumem a autoria, assinam, mesmo sendo o trabalho realizado por discípulos ou colaboradores
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São do virar de século, os dois grandes conjuntos da sé de Évora e 
de Viseu, também marcados pelas linhas circulares. No caso de Évora isto 
acontece em função do traçado das vesicas, ou de √3, em plena comunhão 
com a herança de competências geométricas comum a Álvaro Pires de Évo-
ra, Nuno Gonçalves e a algumas obras da oficina de Coimbra. No caso de 
Viseu acontece recorrendo a uma solução composicional semelhante, mas 
dependente da linha circular de construção do rectângulo de ouro, módulo 
das obras em causa. Os dois casos revelam enorme interesse na compreen-
são das assimilações de competências geométricas em território nacional, 
o primeiro porque reforça a já referida linha de herança na utilização de 
vesicas e o segundo porque é inédito na introdução de proporções áureas 
em obras nacionais; novidade que, desde logo, é de relevância evidente. É 
fundamental chamar a atenção para a ideia de que estes mestres flamengos, 
perante as encomendas em causa, se terão adaptado à estrutura retabular ibé-
rica de políptico149. Estamos portanto perante uma espécie de miscigenação 
de competências e saberes, coerente aliás com as alterações estilísticas e de 
competências perspécticas da viragem do século.

Na mesma senda de aplicação de um traçado √3 e muito próximo cro-
nologicamente temos o retábulo da igreja de S. Francisco de Évora, atribuí-
do a Francisco Henriques. Curiosamente isto não se verificará em obras 
posteriores, atribuídas ao mesmo autor. Parece haver uma inequívoca linha 
comum de aplicação de competências geométricas desde Nuno Gonçalves 
precisamente até este retábulo de S. Francisco de Évora, que não se voltará a 
verificar até chegarmos às oficinas de Jorge Afonso e Vasco Fernandes. Isto 
leva a crer que o colaborador150 de Francisco Henriques é que estaria em ple-
na detenção das competências notadas no retábulo de S. Francisco de Évora. 
Podemos inclusivamente especular que este colaborador poderia ser o mes-
tre flamengo responsável pelo trabalhos da sé de Évora já que, em termos 
de aplicação de competências geométricas, os dois casos são confluentes. 
Pode até fazer sentido, assumindo o pendor especulativo desta proposta, que 
talvez depois da aprendizagem com este mestre na obra em causa, Francis-

149 Ver a propósito da tipologia retabular ibérica, a obra de Judith Berg Sobré Behind the Altar Table.
150 Presume-se que haveria pelo menos um outro autor já que uma carta do Rei de 1509 manda apron-
tar e pagar duas camas de roupa para o pintor.
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co Henriques tenha sentido necessidade de ir à Flandres, em 1512 trazer os 
oficiais de pintura que estão em Portugal até 1518 (quando morrem de peste) 
para implementar a sua própria oficina.

Outra possibilidade é a de ter sido o próprio Francisco Henriques a tra-
zer para Portugal esta nova competência, notada na sé de Viseu. Mas o que 
o levaria a optar, na obra que se seguiu – retábulo-mor de S. Francisco de 
Évora –, a utilizar o traçado mais comum em território nacional (a vesica)?

Parece-nos mais razoável a ideia de Francisco Henriques como jovem 
aprendiz (aliás como Vasco Fernandes) de um mestre flamengo responsável 
pela sé de Viseu.

As duas peças mais tardias, também atribuídas a Francisco Henriques 
(Pentecostes e Nossa Senhora entre S. Bento e S. Bernardo), revelam o mes-
mo tipo de competências geométricas, mas aplicadas de forma diferente, 
dando mais enfâse à relação entre a circunferência e o quadrado, sem recor-
rer a √3.

A forma como essas competências são exploradas nesta última obra é 
muito semelhante às peças atribuídas a Frei Carlos para as capelas laterais 
do convento do Espinheiro. De tal forma que seria interessante avançar com 
a ideia de haver aqui proximidade entre os autores ou a aplicação idêntica 
de um conhecimento geométrico simples mas muito claro. O facto de ambos 
terem sido realizados, segundo se pensa, na mesma década reforça esta ideia.  
Esta formulação geométrica só volta a surgir de forma tão idêntica na obra de 
Vasco Fernandes (nomeadamente no retábulo da matriz de Freixo de Espada 
à Cinta e nas peças para as capelas colaterais da sé de Viseu). 

Isto leva-nos a referir, desde já, que do corpus analisado que é atribuído 
a Vasco Fernandes ficamos com a ideia de um movimento de mudança da 
aquisição e aplicação de competências geométricas muito semelhante à de 
Francisco Henriques, isto porque os dois trípticos Cook e Última Ceia são 
também exemplos paradigmáticos da utilização das vesicas patentes num 
traçado √3. Há portanto, cerca de duas décadas depois do funcionamento da 
oficina de Francisco Henriques, uma mudança de paradigma de aplicação 
geométrica muito idêntica na oficina de Vasco Fernandes; ideia que viremos 
a clarificar e explorar.
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Curiosamente, ainda no que diz respeito à obra de Francisco Henriques, 
as obras para as capelas laterais de S. Francisco de Évora não parecem apre-
sentar qualquer continuidade do ponto de vista da aplicação de regras compo-
sicionais nem com o retábulo da mesma igreja, nem com as obras posteriores 
do autor; aplicam uma malha regular independente de quaisquer movimen-
tos circulares. Isto pode implicar que se repense a atribuição das mesmas, ou 
pelo menos que se contemple a possibilidade de ter sido uma obra realizada 
com maior liberdade de projecto ou com ambição de alteração do paradigma 
composicional, depois de uma primeira encomenda razoavelmente presa às 
concepções geométricas que até aí estavam instituídas. É importante referir a 
proximidade destas, em termos de aplicação de conteúdos geométricos, com 
as primeiras peças atribuídas a Vasco Fernandes, para a sé de Lamego (aliás 
exactamente da mesma época): ambos os casos aplicam uma malha regular 
que contempla a utilização de rectângulos de ouro no módulo (nas duas si-
tuações estamos perante rectângulos compostos) da obra.

Quem sabe se, embora realizando obras para locais tão distintos como 
Évora e Lamego, estes dois autores não se terão cruzado precisamente no 
período de realização destas peças e Vasco Fernandes possa ter acolhido co-
nhecimentos composicionais por parte do autor mais velho, ou, mais pro-
vavelmente, que perante a encomenda de Lamego, o autor tenha procurado 
adquirir competências geométricas que viria a desenvolver de forma seme-
lhante ao que havia sucedido com Francisco Henriques.

É fundamental referir que, perante o que explanámos até aqui, há um 
claro movimento de mudança da aplicação de competências geométricas nos 
três casos oficinais abordados. A oficina de Coimbra, a de Francisco Henri-
ques e a de Vasco Fernandes têm a reger as primeiras obras, composições 
muito ligadas àquilo que denominamos como herança das competências do 
traçado √3; num segundo momento as obras tendem a desligar-se, ou a des-
prender-se dessa aplicação. A oficina de Coimbra passa a aplicar traçados 
menos claros, aparentemente regidos somente por malhas regulares, de for-
ma pouco coerente enquanto conjunto, quase como se o conhecimento des-
sas competências geométricas particulares tivesse sido perdido. As obras da 
oficina de Coimbra não chegam a sofrer influência da já referida novidade do 
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virar do século, a da aplicação de Φ, na sé de Viseu. A oficina de Francisco 
Henriques tem nas capelas laterais de S. Francisco de Évora uma proposta 
diferente da do retábulo-mor, provavelmente já detentoras das particularida-
des que o conhecimento do rectângulo de ouro e suas propriedades detêm, 
tal como sucede em Lamego, nos mesmos anos. Tanto no caso de Francisco 
Henriques como no de Vasco Fernandes, as obras que sucedem a estes dois 
casos (Lamego e capelas laterais de S. Francisco de Évora) vão voltar a ba-
sear-se nas propriedades de √3 e na relação circunferência-quadrado151. 

Esta ideia leva-nos a propor a hipótese de que durante a estada dos 
mestres flamengos responsáveis pela empreitada da sé de Viseu, estes dois 
mestres acompanharam o projecto ou tiveram acesso às novas competên-
cias geométricas nele patente tentando, nas encomendas que imediatamente 
se seguiram, aplicar metodologia semelhante152. Depois disso, a Francisco 
Henriques são somente atribuídos, de cerca de 1515, duas peças isoladas, o 
Pentecostes e a Nossa Senhora entre S. Bento e S. Bernardo, a que já nos re-
ferimos e ainda duas peças do retábulo da igreja do Funchal (que analisamos 
no contexto desse conjunto). No que diz respeito a Vasco Fernandes, depois 
da encomenda de Lamego, vemos que os dois trípticos denominados Cook 
e Última Ceia153 demonstram que o autor detinha plenamente competências 
ligadas ao traçado √3, mas interessante é verificar o que acontece nos dois 
conjuntos de obras que lhe são atribuídos (os mais tardios por nós analisa-
dos), o retábulo de Freixo de Espada à Cinta e as peças para as capelas cola-
terais da sé de Viseu. Em ambos os casos, como aliás também no do Pente-
costes de 1530-35 (Santa Cruz de Coimbra) e no S. Pedro de 1530 (convento 
de São João de Tarouca) atribuído a Gaspar Vaz, a importância do quadrado 
na sua relação com a circunferência é fulcral e por demais evidente, muito à 

151 Nenhum destes casos de competência geométrica é inconciliável com a aplicação de Φ: são, natu-
ralmente, conhecimentos que se complementam e completam, não que interfiram mutuamente.
152 O que propomos tem de pressupor ainda que o conhecimento era transmitido verbalmente e prati-
camente, de forma muitíssimo eficaz e célere, sem necessidade de manuais, tratados ou textos de referência 
que servissem de apoio a aprendizes. Isto vai, no que diz respeito à transmissão de competências geomé-
tricas, de encontro ao pouco que se sabe de como esse conhecimento era passado entre mestres-pedreiros, 
arquitectos, ou pintores enquanto mestres de oficina. (autores como Ghyka, Hambidge, ou Lawlor expõem 
por escrito, centenas de anos mais tarde, conhecimentos, reservados a poucos, que eram detidos por corpo-
rações ou instittuições de arquitectos, desenhadores e construtores).
153 Tríptico que, no seguimento de aquisição de competências geométricas que propomos nos parece 
ser de data anterior à que habitualmente se lhe atribui (tido como de 1935).
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semelhança do referido Nossa Senhora entre S. Bento e S. Bernardo (e como 
apontámos das peças das capelas laterais do convento do Espinheiro, atribuí-
das a Frei Carlos).

A obra atribuída a Frei Carlos não revela qualquer espécie de ausên-
cia dos pressupostos compositivos que temos vindo a referir. Mesmo que se 
considere a sua produção menos “central” do ponto de vista geográfico, em 
nenhum momento deve ver-se o conjunto de trabalho desta oficina como 
periférico. Veremos que, trabalhando essencialmente pouco tempo depois de 
Francisco Henriques e pouco tempo antes das maiores encomendas de Vas-
co Fernandes, a obra atribuida a Frei Carlos, mesmo que contida num curto 
período cronológico, tem um percurso de grande interesse. Além das capelas 
laterais do convento do Espinheiro (a que já nos referimos), vemos que os 
dois polípticos que lhe são atribuídos (Tríptico do Calvário, ou Vilhena e o 
retábulo para a igreja do convento do Espinheiro) aplicam, de forma muito 
consistente, competências geométricas ligadas ao rectângulo de ouro. A peça 
Bom Pastor, menos elaborada em termos compositivos, tem por módulo √2 
e usa uma malha regular. Talvez por serem condicionadas espacialmente a 
locais muito específicos, as obras para as capelas laterais não tenham permi-
tido explorar este traçado, mas o facto é que estamos perante uma das mais 
coerentes linhas de aplicação de competências geométricas numa só oficina, 
absolutamente ligada ao conhecimento de Φ. O retábulo do Espinheiro, o 
Bom Pastor e o Tríptico de Vilhena, próximos das soluções geométricas re-
feridas visíveis em Lamego ou nas capelas laterais de S. Francisco de Évora 
(usando malhas de rectângulos, nos casos do Espinheiro e Vilhena compostos 
a partir de Φ) e as capelas laterais do Espinheiro mais próximos da tradição 
de aplicação de circunferências (caso mais aproximável, como referimos, 
das peças de Freixo de Espada-à-Cinta e das capelas colaterais de Viseu).

A coerência da aplicação de competências geométricas ligadas à cir-
cunferência e a Φ, aliada à mais apurada representação estereométrica de 
espaços interiores dos pintores flamengos em Portugal (como António Trin-
dade notou), levam a crer que este autor estaria na posse dos conhecimentos 
geométricos mais avançados do seu tempo, possivelmente a par de Jorge 
Afonso, como veremos de seguida.
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O traçado Φ, do maior interesse na História da Arte como é sabido, está 
também presente na obra de Jorge Afonso. Desde logo isso é notório nas 
grandes peças para a Charola de Tomar, de módulo Φ. Estas dão também 
considerável relevância à circunferência como elemento gerador de harmo-
nia composicional, o que é visível também no retábulo da igreja de Jesus em 
Setúbal (que, como Pais de Jesus tinha notado, empregam também compe-
tências geométricas de Φ). Se no caso da igreja do convento da Madre de 
Deus de Xabregas não detectámos a utilização deste traçado, é também ver-
dade que Luís Casimiro o estipulou como essencial no caso da Anunciação 
do conjunto e, se no caso do muito mutilado políptico do Pópulo é difícil 
afirmar peremptoriamente conclusões dado o seu estado, é também verdade 
que a circunferência se revela de provável importância no projecto das obras 
originais. Cronologicamente, as competências geométricas aplicadas no cor-
pus atribuído ao autor parecem sofrer uma ligeira inflexão com o tempo, de 
uma herança que advém da linha de aplicação de √3 ligado à importância das 
circunferências geradoras (Xabregas e Pópulo), para uma muito interessante 
assimilação (sem perder referência a essa herança) das propriedades do rec-
tângulo e proporção de ouro. É portanto, a par de Frei Carlos, um exemplo 
de oficina muito ciente das competências geométricas adquiridas e muito 
consistente na sua aplicação.

A forma como isso se revela na confluência entre os traçados √3 e Φ 
(aliás sem par em autores coevos), particularmente nos casos de Tomar e 
Setúbal, faz de Jorge Afonso um caso único em território nacional. Tanto na 
manutenção de uma herança de competências geométricas antiga, ligada às 
vesicas, como na apropriação da novidade que surge na viragem de século, 
com a introdução das propriedades da razão de ouro. A forma como este au-
tor consegue fazer interagir dois traçados tão importantes é, reforçamos, não 
tem comparação em Portugal à época.

Analisar a obra do Mestre da Lourinhã como conjunto coerente reve-
la-se mais complexo. Só uma das peças habitualmente atribuída a este autor 
segue a linha metodológica de um traçado √3, o Retábulo de Almeirim; este 
revela no entanto uma aplicação paradigmática do mesmo (particularmente 
a obra central do tríptico a que este retábulo está reduzido). Isto, aliado ao 
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facto de ser uma peça tão divergente das restantes em termos de competên-
cias geométricas leva-nos a questionar se a atribuição é correcta154. A nossa 
análise ao retábulo de Santiago, embora discutível (assumimos a dificuldade 
de apresentar inequivocamente um traçado que seja claro na definição com-
posicional), sugere a presença de uma malha regular, patente também no 
Pentecostes e no retábulo para a matriz de Cascais; mas uma comparação 
entre os três casos não revela aplicações de competências geométricas de 
forma suficientemente coerente para que se possa com isso estabelecer uma 
linha metodológica oficinal. O mesmo pode ser dito dos dois painéis para 
o convento da Berlenga que revelam a presença do triângulo como único 
elemento que talvez possa servir como identificador (já que parece estar pre-
sente também no caso do retábulo de Santiago e do Pentecostes) embora a 
malha não pareça definir a composição.

É neste sentido que surge a inevitável questão do posicionamento do 
retábulo da sé do Funchal quanto a autoria(s). Num notável exemplo de har-
monia entre aplicação de pressuposto geométricos na arquitectura e na pintu-
ra, baseado nas linhas circulares de construção de um rectângulo √2 (módulo 
das obras) e enfatizando a presença do quadrado, este retábulo não parece 
enquadrar-se naquilo que, mesmo não completamente coerente, parece ser 
competência geométrica da oficina associada ao Mestre da Lourinhã. Esta-
mos em crer que, mesmo que a mão deste mestre tenha estado presente no 
projecto retabular da sé, dificilmente terá sido no contexto das competências 
compositivas, sendo mais provável que Jorge Afonso ou Francisco Henri-
ques pudessem ter sido os responsáveis pela elaboração composicional (o 
primeiro pela coerência formal de aplicação compositiva próxima da que se 
verifica no Funchal e o segundo pelo enquadramento histórico que o posi-
ciona como pintor mais velho, de carreira já constituída, mais provavelmente 
surgindo como referência para a dimensão e importância do projecto).

154 Poderíamos ligar esta peça à linha autoral do retábulo de S. Francisco de Évora por exemplo.
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Uma constatação muito interessante é a da diferença de aplicação de 
competências geométricas em grupos de pinturas e peças individuais, inde-
pendentemente da oficina em causa. Salvo poucas excepções que referiremos 
nota-se que quando estamos perante conjuntos retabulares com algum grau 
de sofisticação há uma preferência por modelos de desmultiplicação de tra-
çados circulares, maioritariamente ligados às vesicas, ao passo que em obras 
que não integram conjuntos isto não acontece tanto (peças individuais não 
implicam a necessidade de harmonização em prol de um conjunto). Este fe-
nómeno transversal a tempos e oficinas nota-se, dos trípticos de Álvaro Pires 
de Évora aos trípticos de Vasco Fernandes, passando pelo conjunto atribuído 
a Nuno Gonçalves, o políptico de Santa Clara da oficina de Coimbra, a sé de 
Évora, o retábulo de S. Francisco de Évora, a igreja da Madre de Deus ou o 
retábulo de Setúbal; mesmo o caso da sé do Funchal, embora não aplique um 
traçado √3, usa uma desmultiplicação de circunferências em função de √2. 
Excepções evidentes são as obras atribuídas a Frei Carlos, o que pode indicar 
que esta não era uma competência com a qual estaria familiarizado. De resto, 
talvez só em Lamego, nos poucos conjuntos atribuídos à oficina de Coimbra 
e ao Mestre da Lourinhã estejamos perante casos que não evidenciam estas 
características.Um elemento que pode reforçar a ideia que aqui avançámos é 
o facto de os grupos de pinturas (e aqui a distinção entre grupo e conjunto é 
pertinente) para capelas laterais – referimo-nos às obras para a sé de Viseu e 
para a igreja de S. Francisco de Évora – embora formalmente coerentes entre 
si, não fazem uso da referida desmultiplicação, o que faz sentido, já que não 
seria necessário contemplar cada peça em função da relação com as restan-
tes. Há ainda um caso em que o conjunto retabular é tratado desta mesma 
forma, o de Freixo de Espada à Cinta, o que pode justificar-se por, como já 
vimos, servir de certa forma de ensaio (em termos de competências) para as 
grandes peças de Viseu.

Outro elemento, da maior importância, que pode ajudar a perceber e 
reforçar a importância deste método de harmonização de várias peças numa 
composição coesa é o facto de em alguns casos o mesmo traçado servir, de 
forma clara, módulos diferentes em pinturas do mesmo retábulo. Referimo-
-nos ao políptico de Santa Clara, ao retábulo de S. Francisco de Évora e ao 
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retábulo de Setúbal. Não só o que revelámos sobre a coesão destes conjuntos 
em função do traçado é muito pertinente como, especialmente, o facto de 
acontecer com oficinas diferentes e em função do mesmo traçado.

Outra constatação de grande relevância que se retira da uma leitura 
transversal dos grandes grupos retabulares analisados, paralela à ideia an-
teriormente explanada é a enorme importância do quadrado para a coesão 
composicional dos conjuntos. Note-se como os casos da sé de Évora155, do 
Funchal e da igreja de Setúbal (uma vez mais um fenómeno transversal a ofi-
cinas distintas) ostentam de forma clara um quadrado que sustenta os limites 
da disposição do conjunto das obras. Da maior importância é o facto de nos 
três casos este mesmo elemento geométrico estar presente nas plantas dos es-
paços para onde eram projectados os retábulos, reforçando em absoluto não 
só a referida importância do quadrado como a sua relevância para a comu-
nhão entre pintura e arquitectura. Podemos explorar esta ideia: Os retábulos 
de Santiago e da Madre de Deus, segundo as reconstituições que propusemos 
não estão contidos em quadrados perfeitos, mas por rectângulos muito próxi-
mos do quadrado, o que nos leva a pensar que essas reconstituições poderão 
vir a ser ajustadas em função deste dado. O mesmo poderia ser avançado 
para o retábulo da  sé de Viseu. Embora não tenhamos avançado com uma 
proposta de reconstituição para o retábulo de Freixo de Espada à Cinta – por 
razões que avançamos no capítulo que lhe é dedicado – a importância do 
quadrado para cada uma das peças é clara e as reconstituições de outros auto-
res que apresentamos estão também muito próximas do quadrado. Isto aliado 
à presença do mesmo na planta da igreja que notámos leva-nos a pensar que 
este seria mais um caso do que descrevemos.

Estas constatações reforçam positivamente uma ideia que nos parece 
já não levantar equívocos: estamos perante oficinas que sofrem evoluções e 
mudanças, que têm pontos comuns e divergentes entre elas, tanto na aquisi-
ção como na aplicação de competências geométricas, mas acima de tudo es-
tas competências são constatáveis e a sua análise é rica em informação sobre 
a pintura portuguesa da época.

155 Aqui é de notar que isto acontece em função de uma proposta de reconstituição retabular nova, que 
só depois foi confrontada com o facto que estamos aqui a descrever.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

Estamos finalmente em condições de elencar de forma sintética os pon-
tos conclusivos que nos parecem mais importantes no cômputo geral desta 
investigação.

Antes de mais cremos que são fundamentais algumas contribuições que 
este estudo trouxe para esclarecimentos sobre o tema, e que terão repercus-
são em qualquer tipo de investigação no mesmo campo:

i) O revelar de inúmeros casos de aquisição e aplicação de competên-
cias geométricas baseadas nas linhas de construção dos traçados (particular-
mente as circulares) contribuindo para uma renovada visão das mesmas. O 
método prático de construção de determinados traçados tem eco claro nas 
composições pictóricas e permite com maior solidez abordar cada obra do 
ponto de vista das competências geométricas presentes presentes (há casos 
disto transversalmente a todo o corpus, mas S. Francisco de Évora, a Sé do 
Funchal, ou a Igreja de Setúbal são dos exemplos claros);

iii) As várias propostas de redimensionamento de obras segundo a com-
posição visual (exemplificadas na Parte III, páginas 412-415), as noções de 
deslocamento composicional, tanto em peças individuais como no contex-
to de conjuntos retabulares (Parte III, páginas 416-418). Bem como duas 
propostas de reordenamento de disposição retabular (Parte III, página 420) 
e ainda duas constatações importantes sobre elementos técnicos presentes 
em vários retábulos, que são transversais a diferentes oficinas (como a so-
fisticação da desmultiplicação de circunferências em sucessivas vesicas em 
retábulos como o de S. Francisco de Évora, da igreja da Madre de Deus ou 
da igreja de Setúbal; mas também a importância do quadrado que define o 
posicionamento do conjunto nos casos da Sé de Évora, Funchal ou igreja de 
Setúbal. Estas ideias são exploradas na Parte III, páginas 441-442).

iv) A coincidência de aplicação de competências geométricas na arqui-
tectura e na pintura. Isto implica duas importantes conclusões (Parte III p. 
419): 1) É importante reperspectivar do papel do mestre de oficina como 
alguém que, ou trabalha em parceria com arquitectos, ou tem acesso aos con-
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teúdos teóricos que estes têm; não é um mero executante, mas sim um pintor 
que detém competências geométricas elaboradas e procura pô-las em prática 
nas encomendas a que responde. 2) Se já era tido em conta o facto relativa-
mente comum da incidência da luz sobre as peças ser coerente com a luz 
dos espaços para onde foram projectadas (Setúbal e Funchal são exemplos 
disso), passa a ser importante também ter em conta a adequação da estrutura 
retabular ao espaço tridimensional em função das competências geométricas 
das pinturas, em conformidade com as exibidas na arquitectura (exemplos 
disto são o caso da Sé de Viseu ou da Sé de Lamego).

v) A contribuição no que concerne os múltiplos dados históricos e técni-
cos das obras do corpus, que eram muitas vezes incompletos ou se encontra-
vam erroneamente registados (medidas, datas ou imagens digitais de pouca 
qualidade), contribuindo para o melhoramento das bases documentais. Bem 
como o cruzar de dados com medidas de plantas e alçados no sentido de pro-
duzir imagens de propostas de disposições retabulares à escala, os casos da 
matriz de Cascais e a Sé de Évora são só dois exemplos disso. 

vi) Algumas das análises comparativas que exploramos na Parte III (pá-
ginas 421-429) propõem considerações inéditas sobre a natureza temporal e 
autoral de algumas obras, sendo exemplo claro disso uma leitura que rela-
ciona os três Pentecostes habitualmente dados à oficina de Vasco Fernandes.

vii) O reforço da importância do carácter pluridisciplinar de investiga-
ções neste âmbito. Compreender a composição geométrica de uma obra ou 
retábulo implica conhecimentos teórico-práticos que permitam entrecruzar a 
práxis da geometria com um conhecimento estruturado da História da Arte. 
Mas uma investigação destas implica ainda o importante conhecimento dos 
técnicos de conservação e restauro como complemento que permite confron-
tar as ideias avançadas com os desenhos preparatórios e os estudos de supor-
te que, no nosso caso, permitiram corroborar problemas da integridade dos 
suportes detectados pela geometria compositiva (as propostas de redimen-
sionamento das peças para as capelas laterais do convento do Espinheiro 
são exemplo paradigmático disso mesmo, outros encontram-se na Parte III, 
páginas 415).
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A análise comparativa das constatações específicas de cada caso do cor-
pus permitiu-nos avançar com várias conclusões sobre as quatro principais 
competências verificadas entre o início do século XV e o primeiro quartel do 
século XVI, descritas ao longo das páginas 430 a 442 da Parte III. Os vários 
movimentos da aquisição do espaço plástico renascentista na pintura Portu-
guesa entre 1411 a 1525 que identificámos na levam-nos a sublinhar quatro 
pontos claramente identificados e relacionados no quadro que apresentamos 
no final da Parte III, na página 443::

i) a importantíssima linhagem do uso do traçado √3 (e consequentes 
vesicas), que se estende ao longo de todo o período cronológico em causa 
(senão note-se os casos de Álvaro Pires de Évora, Nuno Gonçalves, Sé de 
Évora, S. Francisco de Évora ou os trípticos atribuídos a Vasco Fernandes, 
entre outros);

ii) a relevância do virar de século na entrada de uma nova competência 
(crucial na história da arte internacional), o uso de Φ, bem como a sua as-
similação e miscigenação com traçados já utilizados em território nacional, 
depois de trazida pelos mestres flamengos responsáveis pela empreitada das 
sés de Viseu e Évora (o uso de Φ surge pela primeira vez na pintura portu-
guesa na Sé de Viseu e tem aplicações posteriores – e de forma heterogénea - 
nos casos da Charola de Tomar, Tríptico Vilhena ou Retábulo do Espinheiro, 
entre outros);

iii) a importância relativa das malhas regulares, muito utilizadas inter-
nacionalmente, quando comparada com o uso do traçado que relaciona cir-
cunferências concêntricas e quadrados (predominantemente notada em dife-
rentes obras da Oficina de Coimbra ou outras oficinas arcaizantes, bem como 
em várias peças atribuídas ao Mestre da Lourinhã);

iv) a crescente relevância da figura do quadrado em relação com o cír-
culo, particularmente como apoio à composição de grandes projectos reta-
bulares, corroborada recorrentemente pela presença de traçados semelhantes 
na pintura e arquitectura (referimo-nos a casos retabulares como Setúbal ou 
Funchal e obras como as realizadas para as capelas laterais do Convento do 
Espinheiro, Freixo de Espada à Cinta ou capelas colaterais da Sé de Viseu).
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Os resultados deste trabalho identificaram e abriram ainda portas para 
algumas linhas de investigação que, cremos, poderão vir a ser desenvolvidas 
em trabalhos subsequentes da maior utilidade:

i) Um estudo aprofundado das competências geométricas presentes na 
pintura de fresco parece-nos importante como complemento à tese que apre-
sentamos (sendo que a análise às obras atribuídas a João Gonçalves trouxe 
constatações de grande interesse); este trabalho pode ser feito recorrendo a 
um estudo comparativo que contemple a nossa tese e o trabalho de Luís Ur-
bano Afonso A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional e o 
fim do Renascimento: Formas, Significados, Funções, de 2009.

ii) Outro estudo que merecerá a maior atenção será o de análises com-
parativas entre pintura e escultura da época. Decorre presentemente a inves-
tigação doutoral de Francisco Henriques sobre a composição visual na escul-
tura do classicismo Português e, embora se refira a um período cronológico 
adiante do que aqui estudamos, as duas teses poderão, num futuro próximo, 
servir de apoio ao referido estudo comparativo.

iii) O trabalho que realizámos teria sempre de ser balizado temporal e 
espacialmente. Cremos que os resultados obtidos permitem concluir que o 
estudo das competências geométricas em território nacional antes, e parti-
cularmente depois, dos limites cronológicos que definimos seria fundamen-
tal. Estes estudos poderiam consequentemente ser confrontados com a nossa 
própria investigação no sentido de encontrar pontos de convergência e diver-
gênciade competências geométricas.

iv) Além disso uma investigação sobre o mesmo tema em territórios 
europeus com linhas comuns em termos de herança pictórica (Espanha, Itália 
ou Flandres por exemplo) seria da maior importância. Um trabalho destes, 
envolvendo instituições académicas e centros de investigação de vários paí-
ses em projectos comuns no quadro da FCT e do CIEBA (onde nos inseri-
mos) permitiria contemplar influências de estrangeiros que por passaram por 
território nacional. Clarificando que traçados eram utilizados tanto em Itália 
como no Norte da Europa, neste período por exemplo levaria a uma análise 
comparativa com o caso português. Analisar, por exemplo, a obra de Van 
Eyck no contexto da composição geométrica seria afinal um trabalho meritó-
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rio por si só, equiparável ao que elaborámos na nossa investigação, que seria 
do maior interesse. Só depois desse trabalho ser realizado é que poderíamos 
passar à análise comparativa. No decurso da nossa investigação tornou-se 
claro que não haveria tempo ou espaço para nos desviarmos daquilo que se 
revelou um riquíssimo rol de competências geométricas, só nos autores a que 
demos primazia.

v) Fica ainda por realizar um estudo igualmente aprofundado das obras 
que ficaram fora do corpus que definimos, (por não os julgarmos, neste con-
texto, tão pertinentes, já que o nosso objectivo não era o da exaustividade, 
mas sim o de abordar uma amostra que fosse o mais significativa possível).

vi) Uma das conclusões que mais nos surpreendeu pela riqueza de re-
sultados foi sem dúvida o reconhecer da proximidade de competências geo-
métricas presentes entre pintura e arquitectura. Seria ainda muito importante 
explorar aprofundadamente esta relação, nomeadamente através de um estu-
do comparativo que contemplasse a nossa investigação e a de Paulo Pereira 
A “Fábrica” medieval. Concepção e construção na arquitectura portuguesa 
(1150-1550), de 2011.
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