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4.8. Gárgulas lavradas durante o reinado de D. João III (1521 a 

1557). Persistências versus a mudança de paradigma artístico e 

estético 

 

Do seu longo reinado podemos dizer que foi pautado pela vontade de 

mudança, a todos os níveis, embora nem sempre os resultados desse 

radicalismo se tornassem imediatamente visíveis, ou com consequências a 

curto prazo. D. João III ambicionava uma mutação de paradigma, um corte 

com tudo aquilo que havia caracterizado ou feito parte do reinado do seu pai, 

ancorado ainda em alguns valores característicos da mundividência 

medieval. 

D. João III, herdeiro de um império vasto e muito cobiçado, tomou 

algumas medidas de consolidação da presença portuguesa nos territórios 

anteriormente descobertos, começando um tímido processo de colonização, 

em paralelo com uma grande actividade diplomática com as potências 

europeias da época.   

A grave crise religiosa, que se vinha arrastando desde a segunda 

metade de Quatrocentos e que havia ganho contornos graves no reinado 

anterior, estava agora no seu auge, situação à qual D. João III não foi de 

modo algum indiferente, e que tentou debelar através da presença de 

reformadores da sua confiança, que desempenharam um importante papel 

na renovação artística nacional. Também em 1536 o Tribunal da Santa 

Inquisição chegou a Portugal, bem com os Jesuítas, quatro anos depois, 

duas medidas obscurantistas que tiveram graves consequências junto dos 

intelectuais e humanistas da época, quer portugueses, quer eruditos 

estrangeiros convidados anteriormente pelo próprio rei. Por estes motivos, as 

obras patrocinadas por este monarca estavam profundamente entrosadas 

com o espírito reformista, numa época em que a crise religiosa e as heresias 

de Erasmo e de Lutero não deixavam ninguém indiferente.  
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Neste reinado, vamos ter dois grandes tipos de modelos artísticos a 

coexistir, até de forma epigonal: um diz respeito a empreitadas iniciadas 

ainda no reinado anterior e que mantiveram as orientações artísticas 

manuelinas, presas a persistências que caracterizaram o tardo-gótico, 

aplicando, na sua maioria, elementos decorativos à romano sem a 

compreensão dos princípios de proporção e ordenação próprios do contexto 

clássico. Por outro lado, temos um outro modelo artístico, que diz respeito a 

edificações que estavam directamente associadas aos sítios de maior 

preferência de D. João III, como Coimbra, Évora e Tomar, que aproveitaram 

a estada do rei, da corte e da universidade para operar uma renovação 

estética, consubstanciada com princípios clássicos e humanistas. Quer num 

caso, quer noutro, verificamos ainda neste período uma certa saturação 

ornamental do exterior dos edifícios, sem atender a normas, da qual fazem 

parte as gárgulas. 

Apesar de D. João III ter tido por mestres da sua confiança homens 

educados em contexto manuelino, detectamos um certo desprezo e 

abandono pelas edificações iniciadas por D. Manuel: o seu sucessor queria 

assumir-se como um classicista, queria identificar-se com uma estética de 

valores humanistas, mas acima de tudo diferente da época anterior.  

No que concerne às gárgulas, temos também dois cenários distintos, 

grosso modo: por um lado detectamos programas onde se manteve a 

validade pedagógica das gárgulas, que as caracterizou nos reinados 

anteriores, mas com importantes actualizações, quer do ponto de vista 

formal, quer temático, quer de ambos. O seu valor didáctico foi posto ao 

serviço de princípios clássicos (mais notório a nível temático), embora as 

gárgulas figurativas fossem só por si elementos anti-clássicos. Por outro 

lado, surgiram alguns casos de arcaísmos formais, da responsabilidade de 

imaginários locais, que em termos plásticos estavam mais relacionados com 

a escultura românica do que com as tendências artísticas dos meados do 

século XVI. Foi também um fenómeno relacionado com persistências 
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artísticas, mas que atestava a pouca tradição escultórica entre nós, quando 

em locais afastados dos grandes centros cosmopolitas.  

Importante é referir o número, bastante significativo, de gárgulas 

lavradas neste período, resultado não só da continuidade dos estaleiros 

(temos um número considerável de edificações iniciadas no reinado de D. 

Manuel que, embora ficassem concluídas no reinado D. João III, são 

manuelinas em termos artísticos), como também por causa do seu papel 

moralizante e catequético desempenhado junto das populações e de 

algumas comunidades religiosas.  

Em alguns núcleos, os programas tornaram-se ainda mais complexos 

e eruditos que nos reinados anteriores, o que atesta a validade discursiva 

das gárgulas num período de mudança, num fenómeno relativo à 

persistência artística versus a mudança de paradigma estético e artístico a 

que se assiste neste reinado. 

 

 

4.8.1. Igreja Matriz de Monção 

 

 O início da construção desta igreja remonta a 1308, mas as duas 

únicas gárgulas que exibe estão inseridas na Capela de São Sebastião, 

também chamada de Capela Tumular dos Marinhos, instituída em 1521 por 

Vasco Marinho, valido de D. Manuel e do Papa Leão X. Esta capela, situada 

na fachada norte, tem cunhais contrafortados e pináculos, com platibanda 

rendilhada a rematar, num efeito decorativo exuberante que se destaca do 

resto do edifício e que evoca a cabeceira da Sé bracarense e da Matriz de 

Caminha – uma influência que decerto justifica também a colocação de um 

par de gárgulas. 

Estas são zoomórficas, um dragão e um leão, antropomorfizados ao 

nível da cabeça: do ponto de vista plástico revelam alguma expressividade 

(talvez por influência do estaleiro de Santa Maria de Belém) e foram dotadas 
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de movimento explícito, embora estejam um pouco deterioradas e sujas. Em 

termos temáticos estão inseridas na tradição tardo-medieval no que concerne 

às gárgulas bestiário e às suas funções moralizantes, mas a conjugação 

dragão-leão reporta directamente à simbologia de Cristo e à Igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 166 Gárgulas da Capela Tumular dos Marinhos na Igreja Matriz de Monção 
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 4.8.2. Igreja Matriz de Viana do Alentejo 

 

 Esta igreja matriz, dedicada a Nossa Senhora da Assunção, é um 

exemplo de arquitectura manuelino/mudéjar alentejano e a sua edificação 

teve início nas primeiras décadas de Quinhentos. A historiografia artística 

atribui a sua coordenação aos irmãos Diogo e Francisco de Arruda: esta 

atribuição relaciona-se com a nomeação, em 1521, de Diogo de Arruda como 

“mestre de todas as nossas obras que mandamos fazer em todo o alemtejo”1 

talvez uma confirmação de D. João III a partir de uma benesse atribuída por 

D. Manuel. Por este motivo decidimos incluir este núcleo já no reinado de D. 

João III, apesar das características da igreja e das suas gárgulas. Cremos 

que esta edificação foi iniciada depois da estada de Diogo de Arruda em 

Tomar e que tivesse ficado concluída algures entre o início da construção do 

castelo de Vila Viçosa (cerca de 1525) e o castelo de Évora Monte (cerca 

1531). 

 A igreja exibe três gárgulas figurativas na fachada principal, em 

articulação com gárgulas-canhão nas fachadas laterais. Duas gárgulas estão 

inseridas nos gigantes cilíndricos da parte lateral do pano saliente da fachada 

principal e a terceira encontra-se no contraforte oblíquo NO. Esta última 

parece um leão, pelo tipo de textura, a sugerir pêlo em torno do pescoço, 

mas foi somente representado até ao tronco. 

 A gárgula do lado esquerdo do corpo central, apesar de estar partida 

na zona da cabeça (o que não permite uma identificação rigorosa), deixa 

perceber que era um animal e pelas asas e peito escamado, deveria ou ser 

um dragão ou um grifo, representada a corpo inteiro. Por último, a mais 

interessante, colocada no lateral direito do pano da fachada, virada para a 

muralha do castelo de Viana, representa um frade, com o seu capuz, bigode 

e que com a mão segura algo que está pendurado num fio (talvez um 

                                                 
1
 SERRÃO, Vítor - História da Arte em Portugal. Renascimento e Maneirismo. Lisboa: 

Editorial Presença, 2001, p. 40 
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crucifixo). Foi representado somente até à cintura e parece interagir com o 

observador. Quer em termos formais, quer nos aspectos temáticos, esta 

gárgula atesta a familiarização do, ou dos imaginários, no que diz respeito à 

realização de gárgulas e às tendências das mesmas nos núcleos 

cosmopolitas.  

 

   

 

Fig. 167 Gárgulas da igreja Matriz de Viana do Alentejo 

 

 

Os Arrudas, em particular Diogo, haviam coordenado intervenções 

onde existem núcleos bastante significativos no que concerne aos programas 

da escultura monumental e também nas incumbências reais de vistoriar 

obras realizadas por outros mestres. Apesar do número diminuto de gárgulas 

figurativas, o seu tema espelha bem as tendências nacionais relativas aos 

temas nelas representados: a figura humana articulada com o bestiário, com 

funções catequéticas. Por outro lado, é significativa a colocação de gárgulas 

figurativas somente em torno da entrada na igreja: há claramente uma 

intenção ligada ao significado simbólico da sua presença, em que o público-

alvo seria o que acedia ao espaço interior do templo.  

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

543 

 

4.8.3. Igreja Matriz da Golegã 

 

 Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, a sua construção é do 

início do século XVI e atribuída pela historiografia artística a Boytac. Exibe 

quatro gárgulas na torre: três gárgulas-canhão e uma figurativa, que se 

encontra voltada para o interior, por cima da cobertura da igreja (ângulo NE), 

de inspiração zoomórfica. Poderia a igreja ter tido mais gárgulas, entretanto 

danificadas ou por catástrofes naturais, ou pela acção humana (Contra 

Reforma, campanhas de restauro)? 

 Esta gárgula parece representar um cão, que transporta na boca um 

osso: exibe a sua coleira, mas não tem membros superiores, somente as 

patas traseiras. No peito tem esculpido uma espécie de folhagem. Pensamos 

que representaria a metáfora do pecado da inveja, por causa da posse do 

osso e de não ter membros superiores. 

 

 

 

Fig. 168 Gárgula orientada a NE da torre da igreja Matriz da Golegã 
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 4.8.4. Igreja da Misericórdia de Silves 

 

 Esta igreja deve ter sido iniciada durante o reinado de D. Manuel (por 

causa do portal lateral, caracteristicamente manuelino) mas as obras 

prolongaram-se pela segunda metade de Quinhentos, indo beber influências 

maneiristas. Exibe três gárgulas inseridas nos cunhais, em cantaria de grés 

avermelhado: as duas da fachada são gárgulas canhão, embora com 

decoração na sua parte inferior. A da esquina da cabeceira é figurativa e 

representa um estranho animal, longilíneo, de grande boca (ou bico), embora 

se revele, em termos formais, dependente do formato inicial da pedra. Possui 

alguma caracterização plástica ao nível da cabeça e do tronco. Decerto que 

a sua colocação aconteceu como um eco das gárgulas da Ermida dos 

Mártires e da Sé de Silves, que lhe fica fronteira, embora em termos 

temáticos e formais, nada a relacione com as gárgulas da catedral.  

 

 

 

Fig. 169 Gárgula da cabeceira da Igreja da Misericórdia de Silves 
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4.8.5. Igreja do Convento de Santa Clara de Vila do Conde 

(2ª campanha de colocação de gárgulas) 

 

A igreja do convento vila-condense de Santa Clara possui mais duas 

gárgulas fruto de uma campanha quinhentista: uma delas está colocada 

numa capela adossada ao alçado lateral Norte, instituída em 1526 (uma 

iniciativa das abadessas D. Isabel de Castro e D. Catarina de Lima, 

destinada a abrigar os túmulos dos fundadores do convento), designada por 

Capela dos Fundadores ou Capela da Conceição. É uma gárgula 

interessante do ponto de vista plástico: o corpo, alongado e bem destacado 

do suporte, recebeu um tratamento dinâmico, texturado com estrias e 

escamas e tem uma das patas superiores apoiada na boca. A outra gárgula 

está numa dependência da fachada oposta e foi representada somente até 

ao tronco: parece um leão, antropomorfizado, com a juba a envolver o 

pescoço. Apesar do número modesto, estas duas gárgulas revelam uma 

sintonia com os estaleiros mais significativos do panorama nacional.  

 

 

Norte 

    

 

Fig. 170 Disposição das gárgulas quinhentistas na Igreja de Santa Clara de Vila do 

Conde (Planta da DGEMN) 
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4.8.6. Capela dos Coimbras, Braga 

 

 A actual construção, também designada Capela da Nossa Senhora da 

Conceição, mandada erigir por D. João de Coimbra cerca de 1525, fez parte 

da Igreja de São João do Souto, templo românico desaparecido durante 

obras efectuadas nos séculos XVIII e XIX (era uma das capelas laterais). 

Actualmente reduz-se a uma torre quadrada com galilé, suporte para um 

conjunto de esculturas de vulto atribuídas a Hodart: segundo Viterbo2 ainda 

decorriam trabalhos na capela em 1527 e em 1530 foi instituído um morgadio 

no intuito de se sustentar o seu culto. 

 As gárgulas, em número superior a duas dezenas (embora algumas 

estejam partidas) distribuem-se pelo coroamento da torre e nos extremos da 

galilé. Começamos por esta última, onde temos do lado esquerdo uma figura 

masculina nua, com asas e do lado direito uma figura feminina, igualmente 

nua e com asas, que exibe os seios, numa pose descontraída, mas com a 

cabeça partida. Pensamos que estas duas figuras poderiam representar ou 

um par de anjos, ou pese embora a incoerência das asas, Adão e Eva: ao 

lembrar o Pecado Original, aludem em simultâneo à redenção e ao papel de 

Cristo. No coroamento temos somente gárgulas dragão (com algumas 

partidas): a meio e nas extremidades são dragões grandes e que suportam o 

escudo dos Coimbras. Apresentam-se bastante trabalhados do ponto de 

vista plástico, com colares de contas, peito estriado e expressões 

dialogantes, exibindo as bocas bem abertas com os respectivos dentes. Nos 

meios, temos pequenos dragões, estes mais extáticos. Aqui as gárgulas 

assumem uma função celebrativa da heráldica, o que ilustra uma diferença 

significativa face a programas já analisados anteriormente. Embora a sua 

colocação possa ter ocorrido como um reflexo da sé, que lhe fica muito 

próxima, a temática escolhida em paralelo com a função tenente para as 

                                                 
2
 VITERBO, Sousa, Op. Cit. vol II, p. 515 
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gárgulas despojou-as da sua função didáctica e moralizante, aqui assumida 

pela escultura de vulto, num programa iconográfico que celebra o valor do 

eremitismo através dos santos que evoca.  

 

 

 

 

  

 

Fig. 171 Gárgulas da galilé da Capela dos Coimbra, Braga: infelizmente a figura 

feminina tem a cabeça partida 
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Fig. 172 Gárgulas do coroamento da Capela dos Coimbras, Braga 

 

 

 

 

Fig. 173 Gárgula colocada à esquina, num registo intermédio, a segurar o brasão do 

fundador, Capela dos Coimbras, Braga 
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  4.8.7. Mosteiro de Santa Maria de Almoster, Santarém 

 

Em 1289 foi lançada a sua primeira pedra por iniciativa de D. Sancha 

Pires e de sua filha, D. Berengária Aires: pertencente ao ramo feminino da 

Ordem de Cister, contou com grandes apoios testamentários por parte da 

rainha Isabel de Aragão na edificação da enfermaria e do claustro. Mas foi 

em Quinhentos que foi erigida a Capela da Nossa Senhora da Piedade, 

localizada à ilharga da igreja e que exibe duas gárgulas de temática 

obscena3. 

À semelhança do que temos vindo a fazer com outros núcleos, antes 

de começarmos a análise das gárgulas torna-se necessário contextualizar o 

ambiente no mosteiro à data da sua realização, importante para percebermos 

os temas eleitos. Já aqui referimos que Alcobaça e as outras casas 

cistercienses portuguesas, em afinidade com as suas congéneres europeias, 

estavam a viver uma profunda crise, muito mais grave que entre as ordens 

mendicantes e os recém chegados Jerónimos – e muito mais profunda aqui 

em Almoster, como o atesta a documentação, em particular os autos de 

visitação realizados, que vamos ter oportunidade de referir. 

 Os mosteiros cistercienses nacionais eram regularmente alvo de 

visitações, actos fiscalizadores de averiguação do cumprimento dos preceitos 

estabelecidos na Charta Caritatis4 realizadas por um abade competente e 

apropriado para tal incumbência. As visitações cistercienses fornecem muitos 

dados para os investigadores pela quantidade de informações variadas 

registadas, quer sobre o estado dos edifícios, de projectos de obras a 

realizar, quer sobre os problemas que afectavam a comunidade.  

                                                 
3
 Quem assim as classifica é Francisco Teixeira: “duas figuras licenciosas que se integram 

nas representações medievais classificadas como obscenas.” In TEIXEIRA, Francisco - O 
Mosteiro de Santa Maria de Almoster. Lisboa: Mestrado em História da Arte, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1990, vol. 1, p. 85 
 
4
 Estatutos da Ordem de Cister que estabelecem os seus princípios norteadores. 
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D. Francisco da Fonseca, Bispo de Titópoli, realizou em Julho de 1522 

um auto de visitação a Santa Maria de Almoster que se constitui como um 

testemunho fundamental, não só para percebermos o estado da crise a que 

este mosteiro havia chegado, como para percebermos a fonte de inspiração 

para a realização das suas gárgulas e de que modo estas foram legitimadas 

junto da comunidade e da população. Este auto de visitação consta do 

depoimento de dezasseis monjas (incluindo os testemunhos da abadessa, 

prioresa e sub prioresa) e é um documento particularmente interessante no 

panorama nacional e no âmbito desta investigação, em particular pelos 

comportamentos descritos, escândalos e abusos que decorriam no espaço 

monástico, “deixando ver toda a profundidade do abismo a que tinham rolado 

os costumes.”5 

Analisados os dezasseis testemunhos que constam no auto de 1522, 

a situação era a seguinte: as monjas não guardavam qualquer obediência à 

abadessa, D. Isabel da Cunha, por esta se encontrar doente, velha e frouxa. 

Daqui decorriam outras irregularidades, muito mais graves: a do 

incumprimento do ofício divino, a não confissão regular, a ausência da 

prática da comunhão e a violação constante do silêncio. A abadessa era 

ainda acusada de não dormir no dormitório, mas numa cama com D. 

Guiomar de Albuquerque: esta última aparece citada em todos os 

testemunhos como um elemento perturbador da disciplina monástica, 

apontada com ódio e rancor pelas outras monjas (talvez por causa do seu 

ascendente junto da abadessa e por causa das suas rendas) e acusada de 

não pertencer ali, mas a Odivelas, sitio para onde devia voltar. Por fim, é 

acusada de, em conjunto com a abadessa, de se dedicar à prática da 

feitiçaria com o intuito de roubar dinheiro ao procurador Frei Luís.  

Algumas monjas não trajavam os hábitos da ordem e usavam jóias. A 

frouxidão da porteira era flagrante e referida por todas: recebia cartas e 

                                                 
5
 DIAS, José Sebastião da Silva - Correntes de sentimento religioso em Portugal. Coimbra: 

Instituto de Estudos Filosóficos, 1960, vol. I, p. 49  
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presentes para distribuir pelas monjas e deixava entrar para os espaços 

monásticos alcoviteiras e homens! O nome destes frequentadores está 

documentado: Pêro Robres, Pêro Farzam, Duarte Gomes e D. Cristóvão, 

bem como a sua ligação às monjas. Numa boa porção de testemunhos está 

referido que uma das monjas casou antes de professar e é citado o nome do 

suposto marido. Uma monja de nome Beatriz Pinta engravidou e deu à luz no 

mosteiro, com o conhecimento e consentimento da abadessa e de todas as 

outras: o mais escandaloso é que o pai da criança era o Prior de São Pedro 

de Arrifana, Gaspar Dias, ao que parece frequentador assíduo do mosteiro. 

Também o padre alcobacense Frei Duarte aparece referido nos testemunhos 

como tendo uma paixão no mosteiro, com a qual trocava correspondência.  

Da leitura deste auto de visitação concluímos que os costumes e 

comportamentos da comunidade cisterciense de Almoster haviam caído 

numa situação gravíssima, contrária à vida religiosa e a exigir profunda 

reforma em todos os níveis. Outro documento significativo, complementar a 

esta visitação, é a carta que o visitador redigiu para o rei, em Maio de 1523, 

ou seja, cerca de um ano depois: ao que parece D. João III exigia-lhe que lhe 

mandasse o auto das inquirições realizadas em Almoster no ano anterior, 

mas esse envio (e o conhecimento do seu conteúdo) segundo as alegações 

de D. Francisco da Fonseca, era contra as definições e estatutos da religião. 

Na mesma missiva, o visitador explica ainda ao rei que aos delitos 

verificados na visitação ainda não dera castigo e indica que as monjas 

deveriam ser integradas em comunidade (será em observância?). Pede 

ainda sigilo absoluto ao rei acerca do conteúdo da visitação, alegando que se 

podem gerar alguns escândalos relativos à sua pessoa por causa do poder 

detido pelos familiares de algumas monjas.  

Este pedido de silêncio do visitador sobre o que se passava no 

ambiente monástico de Almoster enfatiza ainda mais a gravidade do 

comportamento das suas monjas: que imagem passaria para o exterior, para 

a população e para as outras ordens religiosas? A de anarquia 
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comportamental, o que era incompatível com os princípios de austeridade e 

disciplina moral inerentes à Regra de São Bento, pois todos os pecados 

capitais estavam presentes em Santa Maria de Almoster. 

D. Francisco da Fonseca morreu em 1525 e sucedeu-lhe no cargo de 

visitador Frei António de Sá. Pese embora a importância da visitação de 

1522 e a obrigatoriedade de se cumprirem as orientações deixadas, o estado 

da degradação moral teimava em persistir no mosteiro e em 1532, D. Edme 

de Saulieu, Abade de Claraval e D. João III: 

 “destituíram a abadessa D. Catarina de Noronha. Irmã do 

primeiro conde de Linhares e tia do terceiro marquês de Vila Real, D. 

Catarina, alegando a sua nobreza e aproveitando a querela existente 

entre Alcobaça e Claraval a propósito da paternidade de Almoster, 

tentou opor-se à visita do abade de Claraval, mas sem sucesso.”6 

Na visitação seguinte, em 1536, a regedora era D. Violante de 

Magalhães. Como era hábito, os visitadores tinham conhecimento do auto de 

visitação de 1532, conduzida pelo abade de Claraval. Pela leitura deste 

documento percebemos que estes visitadores já haviam realizado outra 

inquirição no ano transacto e, por aquilo que lhes era dado a ver: 

“nam se guardaram nem compriram em muyta parte delas e 

cousas muy principães de religiam portanto ordenamos e de nouo 

mandamos que as dictãs visitações e ordenações e mandamentos em 

elas scritas se guardem e cumpram em todo e por todo assy como 

ficou mandado e ordenado.”7 

Desta feita, os problemas apontados eram relativos ao uso dos hábitos 

(proibição de roupas seculares e de jóias), o número elevado de professas 

no mosteiro (que tinha condições para trinta monjas, mas albergava mais de 

cinquenta e cinco) e a proibição quer da presença de pessoas estranhas nas 

                                                 
6
 SOUSA, Bernardo Vasconcelos, Op. Cit. p. 124 

 
7
 GOMES, Saul - Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal: séculos XV e XVI. 

Lisboa: IPPAR, 1998, p. 360 
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instalações monásticas, bem como da saída das monjas. Tudo isto 

acarretava aborrecimentos, murmurações e escândalos, evitáveis se as 

orientações fossem integralmente cumpridas. 

Como se depreende desta análise, o ambiente monástico nas 

primeiras duas décadas de Quinhentos estava profundamente afectado pela 

completa corrupção de hábitos e costumes, contrários à vida religiosa. Após 

esta caracterização, vamos passar à análise das duas gárgulas, que se 

situam no exterior da pequena Capela ao lado da igreja, dedicada à Nossa 

Senhora da Piedade, embora uma delas seja uma quimera, pois não tem 

abertura para o escoamento das águas. 

A gárgula no cunhal esquerdo da parede fundeira da capela 

representa um estranho animal, sem membros superiores, embora nos 

pareça um leão porque tem uma espécie de juba em torno do pescoço. Tem 

a face antropomorfizada, com uma grande boca rasgada, de dentes à mostra 

e exibe um grande pénis erecto.  

 

  

 

Fig. 174 Duas perspectivas sobre a gárgula que representa um leão, embora sem 

membros superiores, Capela da Nossa Senhora da Piedade, Mosteiro de Santa 

Maria de Almoster 
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A outra gárgula/quimera, no cunhal direito representa uma figura 

humana, mais concretamente uma mulher, de pernas abertas, exibindo os 

órgãos genitais, mas sem braços e com a cabeça encaixada entre as pernas. 

A sua face é cheia, de dentes espaçados, parece esboçar um sorriso irónico 

e tem um aspecto tosco e rude, talvez em parte pela desproporção da 

cabeça em si (mais larga que comprida e quase sem testa) e da cabeça em 

relação ao corpo. Como a cabeça parece ter sido alvo de um restauro 

(cessando nessa altura a sua função de conduzir as águas), as suas 

proporções podem ter ficado adulteradas face ao original.  

 

     

 

Fig. 175 Gárgula que representa uma figura feminina, de grande cabeça entre as 

pernas e também sem membros superiores, Capela da Nossa Senhora da Piedade, 

Mosteiro de Santa Maria de Almoster 

 

 

Pressentimos que a sua colocação possa ter ocorrido, em parte, como 

um reflexo da casa-mãe, devido ao facto de estarem a decorrer obras em 

simultâneo nos dois espaços: as gárgulas do claustro alcobacense foram 

lavradas e colocadas em torno de 1520, sensivelmente. Também se 

atendermos aos temas das gárgulas da fachada de Santa Maria de 

Alcobaça, temos a representação do leão, embora afrontado, a exibir o pénis 
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erecto e uma mulher nua, sentada. Assim, quer em Alcobaça, quer em 

Almoster, a reforma das mentalidades e dos comportamentos aconteceu em 

simultâneo com a colocação de gárgulas. Mas não se esgotaram aqui as 

razões da sua colocação e os seus temas.  

Em termos formais estas gárgulas não introduzem novidades 

nenhumas, prevalecendo os aspectos simbólicos da representação em 

relação a aspectos ligados ao um certo realismo presente em gárgulas suas 

contemporâneas, de estaleiros mais cosmopolitas. Talvez por isto, em 

termos estéticos, estas gárgulas estejam mais ligadas a aspectos grotescos 

do que propriamente ao feio intencional. 

No que concerne aos aspectos temáticos, estas duas gárgulas estão, 

sem dúvida, intimamente relacionadas com o ambiente monástico, como 

ficou comprovado pela análise da documentação. O leão, neste contexto 

particular, simbolizava o pecado da Ira, aliado ao da luxúria (por causa da 

exibição do pénis erecto). Representava uma metáfora dos homens que 

frequentavam o mosteiro, com a soberba própria da sua masculinidade. A 

ausência de membros superiores pode estar relacionada com a 

impossibilidade física de constituírem uma ligação matrimonial com as ditas 

monjas.  

A outra gárgula/quimera é uma presentificação das monjas, entregues 

à luxúria – por isso a representação é um convite inequívoco ao sexo. No 

entanto, também se presta a uma outra interpretação: uma monja a dar à luz. 

No auto da visitação temos o seguinte testemunho, particularmente 

interessante para a nossa gárgula, de uma monja que “ouuyra dizer que britiz 

pinta era jnchada do corpo e do Rosto e que curaram dela e que depois 

ouuira dizer que era de emprenhidam.”8 Ora esta gárgula tem justamente um 

rosto gordo e inchado: poderá ser uma presentificação metafórica da monja 

                                                 
8
 GOMES, Saul, Op. Cit. p. 193 
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grávida, imagem que tenha ficado na memória da comunidade e do 

mesteiral, caso tivesse sido um imaginário local.  

As duas gárgulas compartilham a boca aberta, com os dentes bem 

visíveis: por um lado, a boca aberta é uma ilustração do acto de devorar, de 

abocanhar, enfim, da gula ou gargantuice, o outro pecado do baixo-ventre 

que forma um par com a luxúria. Mas também da ira e das vãs palavras, 

companheiras da ociosidade, tão contrárias ao ambiente de silêncio que 

deveria caracterizar estes espaços monásticos. Por outro, a boca aberta 

estabelece uma ligação imediata ao inferno, à visão medieval da boca aberta 

do Leviatã, pronto a tragar os pecadores, representação que existia no 

Mosteiro de Alcobaça, no túmulo de D. Inês.  

Cabe agora perguntar porque é que a ordem permitiu tais 

representações, em particular num espaço tão afectado pela crise? Como 

justificar a presença destas gárgulas transgressoras, que parecem denunciar 

toda a situação que o visitador de 1522 desejava ocultar? A igreja em geral e 

Cister em particular, ao permitir situações como esta, a da exibição pública, 

embora de modo metafórico, dos pecados praticados pelos seus membros, 

estava a legitimar um movimento interno (e externo) de crítica e, 

consequentemente, de reforma. Estas gárgulas estavam a assumir um 

discurso intimamente comprometido com a moral religiosa e com as 

tendências reformistas porque Cister, tal como as outras ordens, percebeu o 

valor de exempla que as gárgulas tinham, o seu poder falante junto de um 

público específico e das populações em geral. Ao presentificarem os 

principais problemas que afectavam esta comunidade monástica, 

funcionaram como exempla, mas de comportamentos a não seguir, ou seja, 

estas gárgulas inserem-se num conjunto de representações enquanto 

exempla não exemplares. A principal justificação para a sua presença neste 

espaço relacionou-se com as suas potencialidades didácticas: foi no âmbito 

da sua função pedagógica que estas gárgulas ficaram legitimadas.  
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No que concerne ao seu público-alvo, cremos que a sua interpretação 

deveria conduzir a uma leitura reprovadora face aos comportamentos 

assumidos pelas monjas – aqui presentificado por duas gárgulas falantes, 

criticas ao profundo estado de decadência moral a que se haviam entregado 

estas monjas bernardas. Em termos estéticos, o aspecto rude e grotesco que 

as caracteriza pode, em última análise, ter funcionado como um indutor do 

ridículo face aos comportamentos presentificados.  

Em relação à sua cronologia, possuímos alguns dados para a sua 

datação: a partir da análise da abóbada da capela, artesoada, podemos dizer 

que foi característica de uma larga percentagem de edificações do período 

manuelino, por isso parece-nos correcto situar a sua construção nos inícios 

do século XVI. A datação destas gárgulas deve estar muito próxima das 

visitações, ou seja, algures entre os últimos anos do reinado de D. Manuel e 

1530, mais ou menos, até porque em 1525 temos na coordenação das obras 

o mestre pedreiro Bernardo Anes. Na visitação de 1522 aparece mencionado 

em mais do que um testemunho que decorriam obras no espaço monástico, 

mais concretamente no claustro, obras apontadas como elemento de 

devassa:  

“E asy outra prioresa porque esta nom he já pêra ysso e 

deuassa muito a crasta porque pousa agora nela por amor das obras”9 

ou noutro depoimento “ a prioresa (…) deuassa muito o moesteiro 

porque mora na crasta e manda pela crasta a carne a lenha e todalas 

outras coisas e nom he pêra ser prioresa por se nom defamar este 

moesteiro, nom he pêra estar na pousada honde sta porquanto esta 

junto das obras que manda fazer sua alteza e o moesteiro fica todo 

deuasso por este respeito.”10 

                                                 
9
 GOMES, Saul, Op. Cit. p. 199 

 
10

 Idem, Ibidem, p. 204 
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Ou seja, a prioresa devia passar uma boa porção do seu tempo a 

contemplar as obras que se faziam ou os pedreiros, em vez de se dedicar à 

vida interna do seu mosteiro. Também na carta que D. Francisco da Fonseca 

enviou a D. João III (1523) existe menção às obras e de que modo esse facto 

estava entrelaçado com a questão da reforma do mosteiro: o visitador sugere 

que a solução para as monjas “he mete las em comunidade, ho que se nam 

pode fazer ate nam serem acabadas as ofecinas da casa que Vosa alteza 

manda acabar.”11 

 

 

  4.8.8. Igreja Matriz da Louriceira, Alcanena 

 

Esta matriz, dedicada à Nossa Senhora da Conceição, foi construída 

no local onde já existia uma igreja do século XII. A sua re-edificação foi 

iniciada em meados do século XVI, cerca de 1532, patrocinada por Vicente 

Alves e Maria Eanes. Exibe três gárgulas zoomórficas na zona da capela-

mor: a DGEMN12 aponta para 1151 o início da construção do templo 

primitivo, referindo também que as gárgulas possam ter pertencido a essa 

primeira campanha, hipótese com a qual não podemos concordar, dadas as 

afinidades formais e temáticas das gárgulas com o panorama quinhentista.  

A primeira gárgula parece um grifo: exibe uma cabeça de águia, com 

um grande bico e duas garras fortes, gordas e afiadas, encostadas contra a 

zona do ventre. O tronco foi tratado com linhas horizontais incisas.Na parede 

testeira da capela-mor, no cunhal esquerdo temos um dragão, com asas de 

morcego, ventre bastante proeminente e focinho largo e gordo. A gárgula 

simétrica, no cunhal direito, é um estranho animal, de difícil identificação: 

                                                 
11

 GOMES, Saúl, Op. Cit. p. 211 
 
12

  MENDONÇA, Isabel e SEABRA, João - “Igreja de Nossa Senhora da Conceição/Igreja 
matriz da Louriceira” in DGEMN, [Consultado em Outubro e Novembro de 2009] Disponível 
em http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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possui também um ventre proeminente, com duas meias esferas adossadas, 

as patas traseiras são de cão, mas a sua fronte é muito estranha e elaborada 

no que concerne à acumulação de pormenores plásticos.  

 

Oeste 

 

 

 

   

 

 

 

Fig. 176 Gárgulas da capela-mor da Igreja Matriz da Louriceira (Planta da DGEMN) 

 

 

Em termos formais, estas gárgulas são interessantes porque foram 

esculpidas na zona inferior do bloco de pedra, ficando o veio por onde a água 

é escoada aberto. São gárgulas gordas e cheias, quase disformes e muito 

semelhantes entre si, quer nos pormenores plásticos, quer no modo de 

formar os volumes e as texturas. O imaginário devia ser um mesteiral já 

experimentado no ofício devido à homogeneidade plásticas existentes entre 

as três gárgulas e na segurança que se pressente ter havido na formulação 

plástica. Por outro lado também deixamos em aberto a possibilidade destas 

gárgulas serem restauros, pois falta-lhes alguma expressividade plástica. No 

que concerne a aspectos temáticos, não introduzem novidades: a escolha 

dos animais relacionou-se com o seu peso simbólico e moralizante. 
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4.8.9. Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, Claustro da 

Manga (2ª campanha de colocação de gárgulas) 

  

 O Claustro da Manga, também designado como Fonte da Manga, 

claustra terceira ou da Enfermaria, faz parte do complexo monástico de 

Santa Cruz de Coimbra. É uma pequena edificação, concretizada entre 1528 

e 1534, que exibe dezasseis gárgulas. Estas são porventura as gárgulas 

mais complexas do ponto de vista iconológico de todo este projecto, 

caracterizadas por uma densidade interpretativa ímpar devido ao elevado 

número de fontes textuais e de orientações espirituais que nelas se entrosam 

(tendências ligadas às raízes da espiritualidade crúzia, aos hieronimitas e à 

espiritualidade franciscana). Por outro lado e mais do que noutros núcleos, a 

sua realização está profundamente ligada com a reforma dos cónegos de 

Santa Cruz e com as orientações do seu reformador, o jerónimo Frei Brás de 

Barros13. 

 Vamos começar pelo ambiente em Santa Cruz: os monges crúzios 

haviam nascido sob a prática de uma vida de jejum, clausura, austeridade, 

em paralelo com uma existência baseada na oração e na reflexão interior, 

segundo a Regra de Santo Agostinho. Os cónegos de Santa Cruz pertenciam 

à via canonical, mais aberta e permissiva que os crúzios Premonstratenses e 

tinham por missão a dedicação ao povo, a cura animarum: por esta razão, as 

suas instalações monásticas contemplavam a existência de espaços 

dedicados a essa abertura como hospitais e escolas.  

No entanto, o ambiente que se vivia em Santa Cruz nos finais do 

século XV, inícios de Quinhentos era quase o oposto a este: os hábitos e 

comportamento dos cónegos estavam muito degradados (em parte, por culpa 

da presença de abades comendatários à frente da gestão da vida monástica) 

                                                 
13

 Ou Frei Brás de Braga, cidade de onde era natural, “da família dos Barros (…) foi primeiro 
moço cortesão depois soldado em África até que em 1516, contando já 32 anos, professou 
entre os Jerónimos da Penha Longa” in CORREIA, Virgílio, Op. Cit. vol. 1, p. 307 
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à semelhança de outras instituições religiosas (em particular a ordem de 

Cister, como já vimos) o que já fazia prever o quão difícil seria executar uma 

reforma para expurgar os maus costumes. A propósito do clima no mosteiro 

em Quatrocentos, Saul Gomes14 refere a presença de D. Gomes Enes, que 

veio sob ordens papais no intuito de reformar os mosteiros nacionais, ao que 

parece sem grandes resultados, num processo que se prolongou até à 

subida ao trono de D. João III. 

Para concretizar a árdua tarefa da reforma desta instituição coimbrã - 

D. João III percebeu bem o grau de dificuldade que ela encerrava - o rei 

nomeou um conjunto de três reformadores: Frei Brás de Barros, Frei Jorge 

de Évora e Frei António de Lisboa (que depois vamos encontrar a reformar o 

Convento de Cristo, em Tomar). Apesar destas três nomeações, o cargo foi 

desempenhado pelo hieronimita Frei Brás de Barros (falecido em 1559) que 

tivera a sua formação em Paris, onde cursou Humanidades, e em Lovaina, 

onde se doutorou como teólogo e estava familiarizado com as teorias que 

orientaram a reforma do mosteiro de Windesheim, segundo a opinião de 

Silva Dias15. Este mosteiro alemão dos Cónegos Regrantes de Santo 

Agostinho de Windesheim foi dos primeiros casos no que diz respeito à 

introdução de valores reformistas e a obter êxito contra os maus costumes 

que caracterizavam o clero, num clima de grande austeridade. 

Como teólogo, Frei Brás estava mais ligado a valores relacionados 

com a devotio moderna, com a procura da perfeição espiritual que 

caracterizava muitos dos teólogos da Patrística do que com as orientações 

metodológicas da Escolástica, inclinação que lhe vinha de Windesheim. Esta 

tendência, que se relacionava com a nostalgia de valores ligados ao 

cristianismo na sua fase inicial, era um aspecto comum ao contexto norte e 

                                                 
14

 GOMES, Saul Gomes - Os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho em tempos de 
reforma: 1500 – 1530. Guimarães: Câmara Municipal, 2004, p. 265 
 
15

 DIAS, José Sebastião da Silva - Correntes de sentimento religioso em Portugal. Coimbra: 
Instituto de Estudos Filosóficos, 1960, p. 105 a 120 
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centro europeu, por causa das novas correntes de sentimento religioso, em 

particular por causa das teorias de Erasmo e de Lutero. Frei Brás era, em 

termos estéticos, um hieronimita humanista cuja formação espiritual não era 

de modo algum estranha a valores da espiritualidade franciscana16 e a sua 

presença em Santa Cruz de Coimbra, revestida da autoridade de reformador 

da congregação dos cónegos regrantes de Santo Agostinho, foi muito mal 

recebida pela comunidade e encarada até como insultuosa.  

Frei Brás foi nomeado a 8 de Outubro de 1527, pelo seu provincial, 

Frei António de Lisboa e chegou ao mosteiro a 13 do mesmo mês:  

“O leito que o esperava não era de rosas. Aos espinhos naturais 

de uma tarefa como a sua, sempre difícil de realizar nos costumes e 

nas almas, juntaram-se os desgostos movidos pela resistência de 

muitos a um plano que afectava o jus dos hábitos adquiridos. Alguns 

cónegos abandonaram o mosteiro em sinal de protesto e outros foram 

expulsos por irreformáveis.”17  

Dos 72 cónegos residentes em Santa Cruz quando chegou, só 22 (ou 

seja, 30%) aceitaram a reforma e as respectivas consequências que a 

mesma comportava, o que demonstra bem o grau de rigor com que a 

reforma decorreu, mas também revela o enraizamento profundo de hábitos 

impróprios da comunidade.  

Ao que parece, os crúzios não reformados encontraram algum apoio 

no Paço Real e a situação no que concerne ao abade comendatário também 

não era encorajadora, pois quando Frei Brás chegou ao mosteiro o prior 

comendatário era o Cardeal D. Henrique (havia sido nomeado em 1526), 

irmão de D. João III. A 8 de Fevereiro de 1530 o capítulo crúzio reuniu para 

                                                 
16

 Esta ligação à espiritualidade franciscana relaciona-se com as suas origens, que lhe 
reservaram um lugar na corte de D. Leonor, mulher de D. João II: neste projecto já vimos 
que a Casa de Avis-Beja elegeu como ordem de particular devoção os menorita: aos pais de 
D. Manuel se deve a fundação de duas casas franciscanas no seu ducado, gesto copiado 
pela filha na Madredeus em Xabregas.  
 
17

 DIAS, J. Sebastião da Silva, Op. Cit. p 108 
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eleger um novo prior crasteiro, agora de acordo com as orientações da 

reforma, de que Frei Brás acreditava estar concluída a primeira parte.  

Mas a reforma também foi penosa para o reformador: Frei Brás tentou, 

por mais de uma vez (em Março de 1537 e em Julho de 154118) desistir da 

tarefa e sair definitivamente de Santa Cruz. Quem interveio sempre no intuito 

de o demover foi Frei António de Lisboa. Pese embora a sua extensão, 

vamos transcrever um documento transcrito pelo historiador Sebastião da 

Silva Dias, onde é exposta a questão da reforma:  

“...entrou o P. Fr Brás a pr.ª vez no Real Mostr.º de S.ª Cruz dos 

Conigos antigos, q͂. poucos aceitarão a reforma , não podendo acabar 

consigo deyxar a relaxada vida em q͂ . viviam o Padre os acommodou 

nas Igrªs do Mostr.º, e em outros lugares. (...) começou a nova 

reformação com tanto aperto, silencio e clauzura, q͂. nem a Cartuja lhe 

fazia ventagem, e tanto, q͂ reparando ElRey D . João o 3º neste aperto 

excessivo, disse ao Reformador , q͂. parecia exceder mtº o modo , e q͂ . 

não era possível poderem os novos religiosos com tanto rigor , ao q͂. o 

Reformador respondeu, q͂. não era seu entento ficarem ao diante com 

elle mas, q͂. se queria haver nessa reformação , e principio della, como 

hum prudente jardineyro , q͂. p.ª endireytar a vara do enxerto, ou 

vergontea, q.do esta trocida a dobra m.to p.ª a p .te contraria , p.ª q͂ . 

q.do a largue fique direita e em seu lugar.”  

Através desta narração podemos ter uma ideia da acção rigorista 

exercida por Frei Brás. O cónego autor deste relato viveu no Mosteiro depois 

da reforma e estes factos foram-lhe narrados pelo seu mestre, D. Paulo 

(referido como varão virtuoso e contemplativo) contemporâneo da reforma. 

Este crúzio ainda acrescentou o seguinte ao relato:  

“me disse q͂. se guardava com tanto rigor a clausura inda , 

dentro do Most.º, q͂. nem a horta delle hião, nem p.ª ella havia porta, e 

                                                 
18

 SANTOS, Cândido Dias dos - Os Monges de São Jerónimo em Portugal na época do 
Renascimento. Lisboa: Biblioteca Breve, 1984, p. 52 
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q͂. m.to depois andando o tempo se abrio a q͂ . agora tem, e se 

contentavão so com a vista, e esta ainda por entre as grades de ferro 

(...) Mais me disse , q͂. se goardava o silencio com tanto rigor , q͂. de 

nenhu͂a maniera podião huns religiozos fallar com os outros...”19  

Este rigor no silêncio só era quebrado em casos extremos – quando 

era imperioso, o “diálogo” ocorria num sítio público e com “um religiozo velho 

exemplar, e isto cubertas as cabeças e rostos com as mangas das 

sobrepelizes e em baixa voz com q̃ se confessa…” 20 informação importante 

para a leitura do claustro e muito em particular das suas gárgulas.  

Quando Frei Brás entrou no mosteiro, no Outono de 1527, deparou 

com um espaço físico onde ainda decorriam alguns trabalhos relativos às 

intervenções iniciadas no período manuelino. Como espaço privilegiado de 

reflexão e de lectio divina, os crúzios tinham um claustro onde a escultura 

monumental, em particular as gárgulas, não cumpriam eficazmente com a 

sua missão educativa como era desejável, nem estavam actualizadas no que 

dizia respeito às mais recentes tendências estéticas e artísticas, de pendor 

humanista, comuns à educação de Frei Brás e do rei. O reformador percebeu 

quão fundamental era a necessidade de edificar espaços que se 

articulassem com os pressupostos do modelo reformista que a sua presença 

preconizava e foi desta necessidade que nasceu a Fonte da Manga. Nas 

suas palavras: 

 “antre as cousas que mujto desejei depois que siruo esta 

congregaçaõ foy huã q o edifícios das Casas della fossem reformados 

de tal guisa q naõ dessemelhassem da vida custumes. & reformaçaõ 

dos moradores dellas”21 

                                                 
19

 DIAS, J. Sebastião da Silva, Op. Cit. p. 109 
 
20

 Idem, Ibidem, p. 109 
 
21

 BRANDÃO, Mário - Cartas de Frei Brás de Braga para os priores do Mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra. Coimbra: Imprensa Académica, 1937, p. 192 
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Esta pequena edificação consta da articulação entre um templete 

central, de planta circular, com uma abóbada coroada por um lanternim, 

assente em oito colunas e ligado por arcobotantes a quatro capelas oratório 

ou eremitérios, cada uma dedicada a um santo eremita (São Jerónimo, São 

João Baptista, São Paulo o Eremita e Santo Antão), intercaladas por quatro 

tanques dispostos em cruz, como se pode observar na figura. 

Neste claustro sobressai o valor simbólico da sua planta: fons vitae, 

metáfora do Jardim do Éden, com os quatro rios que o atravessam, em 

paralelo com as quatro virtudes cardeais, mas também a dimensão humana 

da estrutura arquitectónica. A água tem neste espaço um valor significativo, 

não só como elemento indutor da meditação e da renovação espiritual, mas 

também com uma função purificadora: quando chove, as águas pluviais são 

expulsas pelas gárgulas, em direcção aos tanques.  

 

 

 

Fig 177 Claustro da Manga, com o templete central suportado por colunas e ligado 

aos quatro eremitérios por arcobotantes, fotografia cedida por Susana Matos Abreu 
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Esta estrutura reflecte sem dúvida o desejo de Frei Brás em retomar a 

via do eremitismo e do isolamento do mundo, num claro convite para a 

reflexão interior, pois cada eremitério só tinha espaço físico para albergar um 

monge de cada vez. No tempo de Frei Brás, a partir de uma descrição de D. 

Francisco de Mendanha redigida em 1541, as capelas estavam ligadas ao 

templete central “por pequenas pontes levadiças que uma vez içadas dos 

eremitérios, permitiam aos religiosos a quebradura de laços com o exterior.”22 

Após o recolhimento dos monges ao interior dos eremitérios, concretizava-se 

assim o isolamento necessário ao desprezo do mundo, à oração e à 

meditação.  

Para realizar esta obra, de gosto clássico, embora como veremos, 

ainda herdeira da mundividência medieval, Frei Brás (e também o rei) 

tiveram particular cuidado com a escolha do mestre no que concerne às 

novas tendências estéticas. Quem deve ter chamado a atenção de ambos foi 

o autor da Porta Especiosa da Sé de Coimbra, realizada cerca de 1530, o 

arquitecto escultor ou, como aparece citado na documentação coeva, 

imaginador João de Ruão. Embora actualmente se encontrem partidas, a 

Porta Especiosa exibia duas gárgulas e pelo material ainda visível, estariam 

muito próximas, em termos formais e plásticos, das gárgulas da Manga.  

No Livro de Receitas e Despesas de Santa Cruz, de 1534 – 1535, está 

escrito no Fl. 18: “Item pagamos a Joham de Ruão e a Jheronymo Afonso 

cemto e sete͂ta e seis mjll e seiscemtos reais pêra a obra q͂ fizera dos cubelos 

na crasta terceira da pedraria laurada somente...”23 Ou seja, a obra deve ter 

ficado concluída muito perto desta data. Esta soma dividiu-se entre 140 600 

reais para Ruão e 36 000 para o português Jerónimo Afonso. Ruão foi 

também o autor dos relevos que se encontram no interior de cada eremitério, 

                                                 
22

 ABREU, Susana Matos - A Docta Pietas ou a Arquitectura do Mosteiro de S. Salvador 
também chamado Santo Agostinho da Serra (1537 – 1692). Porto: Dissertação de Mestrado 
em História da Arte em Portugal, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p.65 
 
23

 CORREIA, Virgílio - Obras. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1946, vol. I, p. 241 
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dedicados ao respectivo santo, hoje bastante danificados, assunto ao qual 

voltaremos adiante. Os trabalhos de alvenaria foram da responsabilidade de 

Pêro de Évora, Diogo Fernandes e Fernão Luís, com contratos lavrados em 

Setembro de 1533, relativos à execução dos tanques. 

Em consonância com o decorrer da reforma e com os princípios 

rigoristas que a pautaram, como homem culto que era, Frei Brás tratou de 

fornecer aos crúzios instrumentos de educação: determinou a instalação no 

mosteiro de uma oficina de impressão tipográfica (cerca de 1530, cujo 

impressor era Germão Gallarde) e chamou a si a responsabilidade da 

redacção das primeiras obras a serem impressas. Estes livros, como vamos 

ter oportunidade de fundamentar, são fundamentais para a descodificação 

dos temas presentificados nas gárgulas.  

A primeira, o “Memorial de Cõfessores pêra conhecer geralmente os 

pecados mortaes” é da autoria do próprio Frei Brás e foi impressa em 1531, 

contemporânea da realização da Fonte da Manga e da conclusão da primeira 

fase da reforma. Frei Brás explica no Prohemio que redigiu tal livrinho a 

pedido dos crúzios e que nele, embora de “fraca maneira” recolheu 

informações de diversos autores sobre os pecados. Este pedido foi muito 

significativo, pois não só nos indica que os cónegos sentiam necessidade de 

orientação moral individual neste campo, como de compreender e 

sistematizar um tipo de conhecimento imprescindível à prática da cura 

animarum.  

O “Memorial” integrava-se num conjunto de obras redigidas no século 

XVI, em clima pré-tridentino, que constituía um número considerável de 

manuais de apoio à prática da confissão24, herdeiros dos tratados medievais 

                                                 
24

 Temos o “Breve memorial de pecados”, de Garcia de Resende, o “Memorial de Pecados” 
de Frei António de Beja, o “Norte dos Confessores” de Frei Francisco Monçom, o “Manual de 
Confessores e Penitentes” de Azpilcueta, o “Guia dos Pecadores” de Frei Luís de Granada, 
entre outros conhecidos e impressos entre nós, segundo MARQUES, João Francisco 
“Rituais e manifestações de culto” in AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), MARQUES, João 
Francisco e GOUVEIA, António Camões (coordenação) - História Religiosa de Portugal. 
Humanismos e Reformas. Lisboa: Círculo de Leitores, vol. 2, p. 546 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

568 

 

como o “Penitencial de Martim Pérez” e o “Tratado de Confissom”. Este 

fenómeno ia de encontro às preocupações da Igreja em clima pré-tridentino 

no que concerne à formação de bons confessores, atribuindo-lhes um papel 

cada vez mais significativo e interventivo na orientação espiritual dos fiéis 

pela aferição regular da prática e cumprimento (ou não) de valores cristãos. 

O “Memorial de Cõfessores” foi dividido em três partes: a primeira 

concerne à prática do bom confessor e ao que deve perguntar ao penitente e 

como o deve orientar espiritualmente. A segunda parte do livro foi dedicada 

aos dez mandamentos e respectiva explicação. De seguida Frei Brás 

teorizou sobre os sete vícios capitais, a saber: a soberba, a avareza, a 

luxúria, a ira, a gula, a inveja e a acídia. Para concluir o livrinho, o reformador 

não deixou também de se referir aos sentidos e “q͂ndo ha e͂ elles pecado 

mortal”25 (distingue o cheirar e o gostar, pecados veniais). 

Da mão de Frei Brás saiu também o “Livro das Constituições e 

Costumes que se guarda em os Moesteyros da Cõgregaçam de Sancta 

Cruz”, com a primeira edição em 1532 (com mais re-impressões posteriores), 

fundamental enquanto instrumento de regulamentação da vida monástica 

reformada. No seu Proémio Frei Brás explica os grandes eixos norteadores 

da sua reforma: a importância da aquisição de novos hábitos e costumes 

junto dos irmãos cónegos, modelos de louvores, bem como a expurgação 

definitiva dos hábitos velhos. O “Livro das Constituições” divide-se em três 

partes: a primeira é sobre a clausura, o silêncio e os ofícios. A segunda diz 

respeito às cerimónias e a última debruça-se sobre a importância e o 

significado das visitações, culpas e penitências.  

Por fim, temos a única obra que não pertence a Frei Brás (à excepção 

da redacção do Prohemio, onde dedica a obra a D. João III, tal como havia 

feito no “Livro das Constituições”) mas foi por ele traduzida, com o título de 
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 BARROS, Frei Brás de - Memorial de cõfessores pêra conhecer geralmente os pecados 
mortaes/feyto per hu͂ frade geronimo a requerimento de alguns religiosos . Coimbra: 
Moesteyro de Sancta Cruz, 1531, p. 122 e seguintes 
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“Espelho de Perfeycam em linguoa portugues” (o título original, em alemão 

denomina-se Spiegel der Volcomenheyte26), impresso em 1533. A sua 

autoria pertence a Hendrick Herp (ou Henrique Hárfio) franciscano da 

Província holandesa da Estrita Observância. Na obra perpassa todo o 

misticismo ardente típico da devotio moderna e de correntes rigoristas da 

espiritualidade franciscana observante, que parte da evolução espiritual pela 

via da mortificação, para o combate permanente aos apelos do corpo e dos 

sentidos, enfim, dos vários aspectos da mundanidade que impedem o 

aperfeiçoamento espiritual.  

Ao homem cabia evoluir da vida activa para a vida contemplativa, esta 

última assente em virtudes morais imprescindíveis para a perfeição espiritual 

e para a salvação da alma e, em última instância, para se aproximar do 

divino. Essa evolução requeria recolhimento e isolamento, a par da constante 

repressão do corpo e dos seus desejos e, por fim, exultação da pobreza e 

desapego das coisas do mundo (material). 

Como foi por estes anos que as casas crúzias do país, em processo 

de reforma, passaram a fazer congregação entre si, com o Mosteiro de Santa 

Cruz à cabeça, estas obras também tiveram divulgação junto dos outros 

mosteiros. No entanto, foi aqui em Coimbra que se deram os frutos mais 

visíveis das três obras: podemos afirmar também que Frei Brás, pesem 

embora os méritos artísticos de João de Ruão e da equipa que com ele 

colaborou no debuxo da Fonte da Manga, foi o grande ideólogo das 

complexas gárgulas que a mesma exibe, concebidas em profunda 

articulação com o seu público – alvo, com os seus hábitos e leituras, ou seja, 

com os cónegos regrantes reformados. Aliás, no I Livro do “Espelho” esta 

                                                 
26

 Esta obra, “Spiegel der Volcomenheyte”, não deve ser confundida com o “Speculum 
Perfectionis”, da autoria do franciscano Frei Leão, amigo e íntimo de São Francisco de Assis. 
Segundo o Professor Doutor José Adriano de Carvalho, o Speculum Perfectionis” foi muito 
copiado e constitui-se como uma importante base de uma compilação franciscana peninsular 
que se imprimiu com o nome de “Floreto de San Francisco” (Sevilha, 1492), reeditada pelo 
Professor José Adriano de Carvalho em fac-símile: Floreto de San Francisco. Porto: [s.n.] 
1988, XII, 243 (fac-símile do Incunábulo nº 175 da Biblioteca Nacional) 
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ideia está presente, de que qualquer coisa que se receba terá de estar em 

articulação com a capacidade quem a recebe. 27 

À semelhança de outros núcleos, também estas gárgulas estão um 

pouco sujas e deterioradas. As dezasseis gárgulas da Manga foram todas 

esculpidas a corpo inteiro: o templete central exibe oito gárgulas, na sua 

maioria representando híbridos, à excepção de uma interessante gárgula 

putto. Por outro lado, cada eremitério tem um par de gárgulas a ladear a 

entrada, na sua maioria figuras humanas e é por estes que vamos iniciar a 

nossa análise.  

 No eremitério NO temos um ser híbrido, com a cabeça partida ao nível 

dos ombros que tem corpo de figura humana masculina, mas em vez dos pés 

tem umas estranhas patas com três dedos, que parecem patas de crocodilo. 

Está nú e com a mão direita tapa os órgãos genitais. O seu par parece um 

macaco, trajado à época, com a boca semi aberta, deixando entrever os 

dentes afastados. Os seus membros inferiores exibem dedos longos e 

compridos e a sua cauda está enrolada no membro inferior esquerdo.   

Este par de gárgulas parece falar sobre a luxúria por causa da figura 

masculina nua, com a mão pousada nos genitais (pecado do tacto, dos 

sentidos, do “tangimento desonesto de membros”, como rezavam os 

penitenciais) e por causa do macaco vestido de homem: o macaco era uma 

metáfora da luxúria, mas em paralelo também era uma sátira do homem, por 

causa das suas habilidades miméticas. Ocorre aqui uma ligação entre a 

tendência luxuriosa do homem com o lado animal, ridículo, evocado pelo 

macaco. Mas a representação da face do macaco, com os olhos muito 

abertos e as orelhas destacadas, constitui também uma alusão aos pecados 

que têm a sua origem nos olhos: a curiositas. Para Santo Agostinho era uma 

forma de lascívia: 

                                                 
27

 HERP, Hendrick - Espelho da perfeyçam: em lingoa portugues. Tradução por Frei Brás de 
Barros. Coimbra: Moesteyro de Sancta Cruz, 1533, p. III 
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“não de se deleitar na carne, mas um desejo de conhecer tudo 

por meio da carne (…) Como nasce da paixão de conhecer tudo, é 

chamado nas divinas Escrituras a concupiscência dos olhos por serem 

estes os sentidos mais aptos para o conhecimento.”28  

A curiositas foi tida, durante toda a Idade Média, como um grave vício 

espiritual, pois era pecado querer saber mais do que se convinha saber e 

que se relacionava com a cobiça, com a avareza e também com a luxúria. 

 

    

 

Fig. 178 Par de gárgulas do eremitério NO da Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

 

  

                                                 
28

 AGOSTINHO, Santo - Confissões. Braga: Livraria Apostolado da Imprensa, 1990, 12ª 
edição, p. 278 
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No eremitério SO temos um par de gárgulas formado por uma figura 

humana vestida à moda do século XVI, com a cabeça envolta num capuz, 

cuja face reflecte um esgar de medo, ou terror: exibe um grande nariz, a 

boca aberta, a mão que lhe segura o capuz no peito é maior do que a outra e 

tem uma grande orelha a sair do dito capuz. No que concerne aos olhos, 

Ruão colocou cada olho a olhar para uma direcção diferente, o que faz com 

que a figura pareça cega. Esta gárgula constitui-se como uma alusão a todos 

os pecados que derivam dos cinco sentidos, através da acentuação plástica 

dos órgãos a eles ligados. A outra gárgula é muito semelhante, embora com 

um braço bastante danificado e outro partido, com grandes orelhas que lhe 

saem do capuz.  

 

       

 

Fig. 179 Par de gárgulas do eremitério SO da Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 
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Este par constitui uma metáfora em relação ao perigo dos sentidos: os 

pecados do nariz, da boca, os pecados de orelhas (este pecado, que deu o 

mote a um provérbio popular, já o havíamos visto numa gárgula de Santa 

Maria da Vitória, na Batalha), os pecados que derivam do tacto, ou pecados 

dos membros e por fim os pecados dos olhos, evocados aqui através da 

sugestão da cegueira. Dos primeiros sentidos derivam os pecados da gula ou 

gargantoiçe, do segundo procedem os pecados ligados com a audição de 

palavras loucas: a blasfémia, a ira ou sanha e a soberba. 

 No próximo eremitério, SE, temos um papagaio (embora ligeiramente 

antropomorfizado), que faz par com outra figura de cócoras que embora 

tenha a cabeça partida, é em tudo semelhante ao macaco do primeiro 

eremitério, já analisado, pois tem o mesmo tipo de roupa e os mesmos 

membros inferiores, com longos dedos.  

 

    

 

Fig. 180 Par de gárgulas do eremitério SE da Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz, Coimbra 
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 Este par alude a dois pecados, bem graves: o papagaio presentifica a 

ideia do papaguear constantemente, do proferir palavras vãs e também do 

pecado da soberba (há quem se refira ao papagaio como símbolo da 

eloquência29, mas não nos parece uma leitura coerente com o resto do 

programa) e a luxúria do macaco, em paralelo com a sátira ao homem. Não 

esqueçamos que a soberba decorre também dos pecados da língua e origina 

uma boa porção de pecados a ela associados, por isso, nos discursos 

medievais era encarado como um dos pecados mais graves, aqui associado 

à imitação, pois tanto o papagaio como o macaco imitam o homem, quer 

através dos sons, quer por gestos e comportamentos. 

 Por último, no eremitério NE temos uma figura humana, semelhante às 

anteriores, também de capuz, com uma orelha de fora que parece 

igualmente exprimir terror, com a boca aberta, nariz dilatado e tal como as 

outras, a escala da mão que segura o capuz é maior que a outra mão. 

Também os seus olhos tiveram o mesmo tipo de tratamento plástico, em que 

um olho olha numa direcção e o outro noutra, no intuito de representar a 

cegueira. Faz par com uma outra figura humana, híbrida e nua, infelizmente 

com a cabeça parcialmente partida, do nariz para cima, mas o que sobrou da 

cabeça permite identificar umas barbas. A figura tem patas forcadas e pernas 

de fauno e segura a perna esquerda com a mão esquerda. Neste eremitério 

temos novamente a presentificação da luxúria (em particular da luxúria 

sandia, pois a figura com barbas parece ser um ancião) com os pecados dos 

sentidos.  

                                                 
29

 Segundo a análise de Dagoberto Markl e de Fernando António Baptista Pereira 
“Retomando os símbolos do monumento, esculturados por João de Ruão, deparam-se-nos 
as gárgulas, que, tradicionalmente, representam as forças do mal. No seu conjunto, elas 
unificam-se tanto na árvore da ciência do bem e do mal, como na serpente diabólica, que 
conduz ao pecado original. Os oito animais, no cimo das escadas, vigiam a entrada do 
Paraíso, das águas donde emanam os quatro rios. O cão simboliza a fidelidade e o papagaio 
a eloquência. Este último é particularmente interessante, porquanto tem a ver com a 
sabedoria humanística (...) Sentimos de novo a marca de Frei Brás de Barros.” MARKL; 
Dagoberto e PEREIRA, Fernando António - História da Arte em Portugal. O Renascimento. 
Lisboa: Edições Alfa, 1986, p. 66 
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Fig. 181 Par de gárgulas do eremitério NE da Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

 

 

Embora tenhamos algumas gárgulas danificadas ao nível da cabeça, 

de modo esquemático temos o seguinte panorama para os eremitérios: 

- Eremitério NO: par luxúria + luxúria e curiositas (o pecado de querer 

conhecer tudo e de imitar tudo, aqui representado pelo símio); 

- Eremitério SO: par de gárgulas que presentificam os pecados que derivam 

dos cinco sentidos; 

- Eremitério SE: par luxúria e curiositas (macaco) + palavras vãs e soberbas 

representadas pelo papagaio / pecado da imitação pelas palavras; 

- Eremitério NE: par pecados dos cinco sentidos + luxúria. 

O programa dos eremitérios parte da presentificação dos cinco 

sentidos, de uma forma condenatória, associados aos vícios e aos pecados 

capitais, que decorrem dos primeiros. Em evidência temos os pecados do 

nariz (que conduzem à gula e à luxúria), os pecados das orelhas (que 

consistem na audição de más palavras, cantares vãos, palavras torpes, 

mentiras, palavras ociosas), os pecados da boca e da língua (a gula, o 
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papagueamento de palavras vãs, a soberba e a ira ou sanha), os pecados 

dos olhos (a luxúria, a avareza e a inveja) e por último, os pecados que 

derivam das mãos, ou do já aqui citado “tangimento desonesto dos 

membros”, como a luxúria. Persiste alguma ênfase na condenação da 

luxúria, da curiositas e da imitação (quer nos gestos, por causa dos macacos, 

quer nas palavras vãs, por causa do papagaio).  

O programa dos eremitérios dá corpo aos vícios e pecados a que se 

refere Frei Brás no XIV capítulo do “Memorial”: “Dos v sentidos corporaes & 

quando ha ẽ elles pecado mortal.”30 Enumera cinco: o ver (que relaciona com 

a luxúria, uma forma de cobiça carnal), o ouvir (refere as palavras vãs, 

embora considere que era tão pecador quem falava como quem ouvia), o 

cheirar e o gostar (que embora os relacione com a gula, considera-os 

pecados venais e por isso de gravidade inferior) e o último, o palpar (em que 

não só pecava quem toca, mas também quem era tocado). Deixa o conselho 

de não se pecar, mas quando tal não for possível, que se faça o 

cumprimento integral das penitências e que se recordem, para não se cair 

neles outra vez. 

Mas estas gárgulas também se relacionam directamente com o 

capítulo XI, designado “Dos sete vícios capitaes” e que depois o reformador 

desdobra em capítulos específicos para cada pecado: a soberba, a avareza, 

a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a acídia. A soberba define como um apetite 

desordenado de honra ou de qualquer outro bem temporal. A avareza 

equipara à cegueira, ao se ter cobiça cega de algo. A luxúria liga-a à 

folgança, aos vícios, mas também à “golodiçe e gargãtoiçe”, uma forma 

destemperada de comer e beber. E aqui deixou um aviso aos seus leitores: 

não devem eles confiar na sua fortaleza, santidade ou ciência, porque 

ninguém é mais sábio que David, mais forte que Sansão, nem mais sabedor 

que Salomão. No entanto, todos caíram em pecado por amor às mulheres. 

                                                 
30

 BARROS, Frei Brás de, Op. Cit. p. 122 
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Este aviso foi complementado com outro: a conversação com as mulheres é 

muito perigosa, por isso Frei Brás alerta para que os seus leitores não 

queiram habitar entre as mulheres. Será por este motivo que nas gárgulas da 

Manga não parece existir uma única representação feminina?31 

Prossegue com o pecado da ira, que define como um apetite de 

vingança e relaciona-o com a soberba da razão, uma forma de ódio e rancor 

ao próximo. Desordenado apetite de comer e beber foi como definiu a gula, 

que relacionou com mais outros dois: a luxúria e a cobiça. A inveja, uma 

forma de tristeza sobre os bens alheios, era tão grave para Frei Brás, que 

achava preferível perder um olho do que pecar por inveja. Em último vem a 

acídia, ou melancolia, tristeza que se aloja no coração do homem e nele faz 

grande dano, ao corpo e à alma porque induz à preguiça. Quando conclui 

sobre os pecados, constrói um paralelo entre cada um dos pecados mortais 

descritos e a cegueira que os mesmos induzem no pecador. Ora, as três 

figuras dos eremitérios que, por acentuação plástica dos órgãos ligados aos 

cinco sentidos, presentificam os pecadores, estão cegas. Esta caracterização 

plástica das figuras significa, por um lado, uma cegueira do foro físico, mas 

por outro lado uma cegueira metafórica, um tipo de cegueira moral que 

“impedia” os pecadores de poderem “ver” e que Frei Barros havia ligado ao 

pecado da avareza. D. Duarte ligava a sanha à cegueira32: a ira ou sanha era 

a maior responsável por “cegar” os olhos da alma.  

Mas estas gárgulas também ilustram o oposto daquilo que Hendrik 

Herp recomendava nas primeiras páginas do “Espelho”:  

“Primevramente cõuem ao homẽ pera que possa chegarse & 

vnirse a ds fazer perfecta mortificaçã / negaçam & apartamẽto de si 

                                                 
31

 Anexas ao Mosteiro de Santa Cruz existiam instalações monásticas femininas, designadas 
como São João das Donas, extintas “Na sequência da reforma ordenada por D. João III, em 
1527 e levada a cabo pelo Jerónimo Frei Brás de Braga, o mosteiro de São João das Donas 
foi suprimido” in SOUSA, Bernardo Vasconcelos, Op. Cit. p. 209 
 
32

 DUARTE, D. Op. Cit. p.62 e 63 
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mesmo: de todas ãqllas cousas que algũ / impedimento podẽ causar 

ao nosso spũ.”33 

Em relação às duas figuras masculinas nuas, o facto de terem parte 

das cabeças danificadas frustra a sua identificação, pese embora a nudez e 

as patas forcadas/patas de crocodilo a substituir os membros inferiores, que 

as reporta ao universo do demoníaco e da luxúria. Uma outra hipótese de 

leitura pode consistir na teoria de que a nudez presentifica a descida da alma 

ao Purgatório – está nua porque a alma já se encontra despida da 

mundanidade, mas o hibridismo dos membros inferiores constitui um forte 

indício da presença dos pecados.  

No que concerne à luxúria, à sensualidade e da curiositas, Herp 

disserta sobre eles no I capítulo, dedicado à “perfecta mortificaçãm da cobiça 

das cousas temporaes”34 e também no III capítulo:  

“Da pfecta mortificaçam da propria sensualidade (…) aqual 

mortificaçã consiste muy grãdem̃te ẽ tres cousas . Primeyramẽte em o 

delecte [do tacto e do gosto]; ẽ o amor mundano como ẽ toda 

dissoluçã das cuydacoẽs sem proveyto: de afeicões: palauras & obras 

de honra mũ dana: & em o vso vão dos sentidos assy como ẽ ver 

cousas fermosas & ouuir cousas nouas &c. Terceyramẽte consiste ẽ a 

curiosidade das casas / cameras ou cellas / & d todas as alfaias : & de 

todas outras cousas de q podemos vsar: & q sam possuidas cõ deseio 

sensual. & em as qes o coracã humano se delecta.”35 

No “Espelho” para condenar de forma vincada a murmuração Herp cita 

João Crisóstomo: “a murmuracã he vnica filha do diabo a ãl deu a cada hũ 

mosteiro: pa auer de ser aumẽ tada & criada”36 A presença do papagaio num 

                                                 
33

 HERP, Hendrick, Op. Cit.  p. I 
 
34

 HERP, Hendrick, Op. Cit. p. III 
 
35

 HERP, Hendrick, Op. Cit. p. VIII 
 
36

 HERP, Hendrick, Op. Cit. p. XVIII e XIX 
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eremitério justifica-se como um oposto ao silêncio inerente à vida claustral, a 

metáfora perfeita das vãs palavras e da murmuração constante, tão 

desaprovada entre religiosos e proibida depois da reforma. 

 Neste sentido, também no “Livro das constituiçoens” se pode ler: 

 “sile͂cio geral dizemos aquelle que geralmente em todo te͂po 

guardamos e͂ todas officinas e em toda clausura e septa do moesteyro. 

Silencio especial he aquelle que mais espicialme͂te sempre temos e͂ a 

claustra principal, choro, dormitorio e refeitorio.”37 

Mas o “Livro das constituiçoens” ainda nos esclarece noutros 

aspectos, pois as figuras dos eremitérios parecem rebelar-se contra: 

 “As asperezas da ordem . A mingoa das vestiduras delectosas . 

A temperança do comer. A afliçam dos jeju͂s. A fadiga e o trabalho das 

vigílias. O nojo da clausura. A continuaçam do silencio. O desprezo 

pela propriedade e sobretodo o da própria vontade.”38  

E de facto, as mãos das gárgulas que seguram o capuz, de maior 

escala, parecem agarrar com força as vestes, para não se deixarem despir 

da mundanidade que as caracteriza e vestir com o rigor da ordem que a 

reforma impunha. 

As gárgulas dos eremitérios cristalizam harmoniosamente aspectos do 

pensamento crúzio: este programa revela pontos de contacto com as 

“Confissões” de Santo Agostinho, onde o autor se refere aos pecados 

provenientes dos prazeres da luxúria, da gula, do cheirar, do ouvir, do olhar, 

da já referida curiositas, do orgulho, da “tentação do louvor” e da vã glória39 

que depois também serviram de eixos orientadores para a redacção do “Livro 

das Constituições”.   

                                                 
37

 BARROS, Frei Brás de - Livro das Constituições e Costumes que se guardã em os 
Moesteyros da Cõgregaçam de Sancta Cruz de Coimbra dos canonicos regulares da Ordem 
de nosso padre Sancto Augustinho. Coimbra: 1544, p. IV 
 
38

 Idem, Ibidem, p. XXXIIII 
 
39

 AGOSTINHO, Santo Op. Cit. p. 269 e seguintes 
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Mas também ficou demonstrada a familiaridade de Frei Brás com a 

espiritualidade franciscana, em particular com o pensamento de São 

Boaventura, que no “Brevilóquio” se havia referido aos três grandes 

atractivos do mundo: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da 

vida. Hendrick Herp como menorita que era conhecia decerto este trecho e 

adapta-o no “Espelho” a propósito da vida contemplativa e dos dois tipos de 

Fortaleza que nela se deve ter:  

“simple: ãql assy mortifica o hom ẽ que facilomẽ te vença todas 

cousas bayxas & terreaes […] cõ as quaes podẽ os pecados ser 

leyxados” / “a segunda pa batalhar fortemẽte ontra as tentações da 

carne: do mũdo & do diabo: & esto pa q a fermosura das virtudes ẽ 

sua pfeyçã seia cõformada.”40 

 No “Memorial” a referência à espiritualidade franciscana aparece logo 

ao início: “ha cobiça da carne, ha cobiça dos olhos e soberva da vida: a cada 

dia peccamos peccados.”41 O programa dos eremitérios parte, em última 

instância, destes argumentos: a concupiscência da carne reside na luxúria, 

mas também na gula, a concupiscência dos olhos na curiositas, na inveja, na 

avareza e, por último, a soberba da vida ou vã glória.  

 Estas gárgulas reportam-se, ainda que de forma remota, a uma 

gárgula em particular da Ermida de São Jerónimo, em Belém, já analisada: 

embora estivesse nua, os órgãos ligados aos sentidos haviam sofrido uma 

acentuação do ponto de vista plástico, destacando-se na figura. Frei Brás 

estava decerto familiarizado com as importantes funções que as gárgulas 

desempenhavam então, em particular com as gárgulas de Santa Maria de 

Belém, da Ermida e do Claustro da Nossa Senhora da Pena, em Sintra, que 

devia conhecer bem. 

                                                 
40

 HERP, Hendrick, Op. Cit. p. XCV 
 
41

 BARROS, Frei Brás, Op. Cit. p. 13 
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O facto de serem quatro eremitérios reporta-nos imediatamente para 

as quatro virtudes cardeais, mas também para todas as outras que o 

catolicismo elegeu como imprescindíveis para uma conduta moral 

irrepreensível. Ou seja, no seu todo, peca-se pela ausência de Fortaleza e de 

Castidade, com que cada um deve lutar contra a luxúria ou concupiscência 

da carne, peca-se pela falta de Temperança no estar quotidiano, por causa 

dos cinco sentidos: come-se e bebe-se desmesuradamente, ouvem-se todas 

as palavras (as boas e as más), proferem-se outras (e por vezes blasfema-

se), etc. Por último, peca-se por falta de adequação e decoro 

comportamental: quer o papagaio, quer o símio são imitadores a quem faltam 

as noções de adequatio, de conformidade em particular por causa do espaço 

onde se encontram e falta-lhes igualmente a Temperança no falar e no 

comportamento. 

No que concerne às três figuras humanas representadas vestidas e 

com capuz, pese embora o valor simbólico da acentuação expressiva dos 

órgãos ligados aos sentidos (olhos, boca, nariz, orelhas e mão), em termos 

plásticos as figuras são caracterizadas pela pose agitada dos corpos, onde 

detectamos sugestões de movimento explícito nos gestos esboçados pelas 

mãos, pelas vestes e pela expressão do rosto. Este parece exprimir horror ou 

terror, o que supostamente devia despoletar nos cónegos crúzios uma 

espécie de visão sobre o conflito interno, o desassossego e a inquietude que 

a alma padece perante os apelos dos sentidos e os pecados daí resultantes. 

Esta leitura das figuras como tendo rostos que exprimem horror assenta 

também na fealdade intencional do rosto, adequada para traduzir as lutas 

interiores.  

A noção de feio que está presente neste programa está directamente 

relacionada com o discurso estético de São Boaventura: a fealdade destas 

gárgulas é uma bela fealdade porque exprime de uma forma eficaz a 

fealdade moral que resulta das lutas interiores da tensão do pecado. É uma 

fealdade adequada ao pecado porque o presentifica: as belas feias gárgulas 
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são belas porque o feio que à primeira vista as caracteriza lhe é adequado, 

principalmente do ponto de vista moral. Para ilustrarem de forma eficazmente 

a noção de pecado e a sua prática, em termos plásticos a imagem terá de 

ser pedagogicamente feia, convenientemente feia: a causa justifica os meios. 

Era intenção do artista e de Frei Brás a representação de uma feia imagem, 

para que nela o observador detectasse a conformidade entre a noção de 

pecado e a representação do mesmo.  

 O programa das gárgulas dos eremitérios é tão rico que ainda se 

presta a uma outra hipótese de leitura, agora articulada com a vida dos 

santos eremitas a que cada um é dedicado, todos modelos de perfeição 

espiritual e de ascetismo (no seu interior encontram-se relevos relativos à 

vida dos respectivos santos, realizados também por João de Ruão, 

actualmente muito danificados). 

O eremitério dedicado a São João Baptista, que evoca através do 

baptismo o poder simbólico e purificador da água, a conversão de gentios, 

em paralelo com o despojamento do mundo, num modelo de vida ascético 

opõem-se à luxúria e aos pecados dos olhos (curiositas, inveja e avareza).  

 O eremitério dedicado a São Jerónimo presentifica o tradutor da bíblia 

para o latim (a Vulgata): no relevo que se encontra no interior, São Jerónimo 

foi representado quase nú, ferindo o peito com uma pedra, ou seja, luta 

contra o apelo dos sentidos, opondo-se ao par de gárgulas que se deixam 

dominar pelos sentidos. Pesem embora os méritos do santo, a sua presença 

é evocativa da ordem de onde provinha o reformador. 

 No eremitério devotado a São Paulo Eremita, o relevo interior enfatiza, 

como nos outros, o despojamento físico do mundo em todos os seus 

aspectos, em particular o desprezo da posse de bens materiais, opondo-se à 

valorização dos mesmos e da mundanidade.  

 Por fim, no eremitério dedicado a Santo Antão, o relevo do interior 

representa o santo no ermo, a rezar mas tentado pelo diabo sob a forma de 

uma mulher. E as duas gárgulas referem-se directamente a isto, através dos 
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pecados da boca e da luxúria. Todos estes eremitas enfatizam a fortaleza 

com que lutaram sem tréguas contra o apelo do mundo e da carne e a 

temperança usada em todos os momentos das suas vidas, a par da 

humildade com que abraçaram a dedicação a Deus. Ou seja, o “diálogo” 

estabelecido entre as gárgulas e os eremitas é de tensão, tensão entre o 

refúgio interior (através dos exemplos que cada eremita inspira) e o exterior, 

metáfora da mundanidade e do pecado. 

Retomando a nossa análise das gárgulas, ainda nos faltam as do 

templete central, onde temos também oito gárgulas, mas por oposição 

temática aos eremitérios, pertencem quase todas ao âmbito do bestiário, em 

que a excepção é uma interessante gárgula putto.  

Começando a sua descrição pelas duas gárgulas que se apresentam 

ao observador que acede ao espaço da Manga pelos degraus Norte e 

rodeando o templete central no sentido inverso aos ponteiros do relógio 

temos uma gárgula que parece um cão, com um longo pescoço embora 

tenha asas e patas com dedos humanos. Exibe o pénis erecto e a boca 

entreaberta mostra os dentes numa expressão assanhada e feroz. Como 

temos vindo a referir, no contexto bíblico e medieval, o cão simbolizava a ira 

mas era também a metáfora dos pecadores, porque voltava a ingerir o que 

vomitava: estabelecia assim um paralelismo com o comportamento daqueles 

que pecavam e tornavam a pecar, reincidentes no pecado. Aqui também 

reporta à luxúria (e aos contumazes na prática de tal pecado) por causa da 

exibição do pénis. 

A gárgula seguinte é um híbrido, mas mais complexo: a cabeça, 

embora antropomorfizada, é de carneiro, tem um ventre proeminente, umas 

estranhas asas retorcidas e os membros inferiores parecem de pato ou de 

outro animal aquático. O carneiro era o símbolo da luxúria, mas como nesta 

gárgula ele aparece representado com um ventre considerável, indiciador do 

pecado da gula, estabelece um paralelo entre os dois pecados do baixo-

ventre: a gula e a luxúria.  
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Fig. 182 Gárgulas do templete central (Norte), Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

 

 

A próxima gárgula constitui um enigma porque tem a cabeça mutilada, 

o que impede a sua identificação, embora tenha asas retorcidas (parecem 

mesmo invertidas), fortes membros inferiores que terminam em mãos 

humanas (tal como o cão já analisado), onde se enrosca uma cauda. Que 

animal representaria? 

De seguida temos outra estranha gárgula: a sua cabeça parece de um 

babuíno, mas também possui um par de chifres como a gárgula-bode. Os 

seus membros superiores parecem ter-se transmutado em asas de longas 

penas. Exibe o pénis erecto e os seus membros inferiores terminam em 

fortes garras, que se sobrepõem a uma cauda peluda. Todos os animais que 

o constituem reportam a animais ou partes do corpo relacionados com a 

luxúria: a cabeça de macaco, os chifres do bode e o pénis erecto.  

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

585 

 

   

 

Fig. 183 Gárgulas do templete central (Oeste), Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

 

 

A próxima gárgula é um híbrido complexo: a cabeça parece de felino 

(em particular no nariz e nos dentes) mas é alada, pois exibe umas pequenas 

asas no sítio das orelhas), tem um tronco de homem musculado, embora 

com seios proeminentes e membros inferiores de cavalo ou cabra. Ao invés, 

os membros superiores terminam em patas de leão. Parece representar um 

fauno, associado aos amores luxuriosos, mas como também exibe atributos 

femininos, será um hermafrodita – neste contexto, uma aberração bestial da 

natureza relacionada com a luxúria. 

A seguir, novo híbrido, de cabeça antropomorfizada, mas com um 

grande nariz e testa pronunciada. Possui longas asas nas costas, ao 

contrário das gárgulas anteriores, na sua maioria com asas retorcidas, as 

suas patas têm garras e agarra a cauda com uma das mãos.  
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Fig. 184 Gárgulas do templete central (Sul), Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 

 

 

  

 

Fig. 185 Gárgulas do templete central (Este), Fonte da Manga, Mosteiro de Santa 

Cruz de Coimbra 
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Orientada para Este, a única gárgula do templete central que não é um 

híbrido, mas um putto: como tem a mão na boca, para além de se reportar 

aos amores luxuriosos, está a chamar a atenção do observador para a gula. 

 Por último temos um híbrido com cara e cabeça de velho, com barbas 

e nariz de felino. Os seus membros superiores parecem asas retorcidas e 

viradas ao contrário. Exibe seios descaídos e como membros inferiores 

ostenta umas patas de cavalo peludas nas extremidades. Parece a 

representação de uma hárpia, no entanto, os seus membros inferiores 

contrariam esta identificação. E tal como uma gárgula orientada a Sul, 

também esta parece exibir atributos sexuais dos dois géneros. 

Numa primeira análise, aquilo que nos parece é que também o 

programa das gárgulas do templete central se dedicam aos pecados capitais, 

agora presentificados por animais híbridos. A associação entre a 

representação de animais e os vícios/pecados estava instituída desde os 

séculos XII/XIII e no contexto quinhentista nacional ainda não havia perdido a 

sua pertinência, como temos vindo a confirmar com muitos outros núcleos, 

onde as gárgulas atestam esta permanência.  

De ponto de vista estético, o hibridismo provinha da desordem física 

do feio e do grotesco enquanto associados ao mal, ou seja, o feio formal era 

adequado ao feio moral. Esta associação, entre as características dos 

animais, incluindo os híbridos e as qualidades e defeitos do comportamento 

humano, com um fim moral, resultou dos bestiários medievais e do desejo 

humano de justificar o que observava numa hierarquia de origem divina, 

espelho da alma humana. Ou seja, é através destes aspectos que as 

gárgulas do templete central são ainda herdeiras da mundividência medieval, 

embora abertas a novidades (o putto e o fauno, por exemplo). 

Associação entre a presentificação dos pecados e o lado bestial do 

homem já existia na filosofia grega, expressa por Aristóteles na “Ética a 

Nicómaco”, obra que pode ter sido conhecida na corte portuguesa no século 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

588 

 

XV (pelo menos D. Duarte cita no “Leal Conselheiro” uma obra que intitula 

como “as Éticas de Aristóteles”42).  

Na “Ética a Nicómaco” Aristóteles refere o seguinte: “a devassidão 

existe em nós, não enquanto somos humanos, mas enquanto somos 

animais.”43 Ora estas gárgulas partem justamente dessa ideia – a da prática 

do pecado pelo homem, o que faz sobressair o seu lado animal, bestial. 

Aristóteles opõe ainda a temperança à devassidão e faz referência aos 

prazeres do tacto, do paladar, do cheiro e o sofrimento que a presença e a 

dependência destes desejos provocam no homem.  

Frei Brás revela não desconhecer estes fundamentos da metamorfose 

humana em relação à prática de pecados, pois no “Livro das constituiçoens e 

costumes”, quando discorre sobre os perigos a que cada ser humano está 

sujeito no final da vida, por se desviar do leme da razão, por permitir um 

aprofundamento dos defeitos e pela sensualidade, teme que por causa de tal 

impedimento “percamos o trimpho da gloria e assy sejamos comparados a 

bestas e feitos semelhantes a ellas.”44 

Os sete híbridos do templete central analisados apresentam-se ao 

observador de forma complexa, em que por vezes é mais difícil discernir 

sobre qual o animal usado como base para a construção do híbrido do que 

identificar as partes de outros que o compõem. Um aspecto importante a 

reter é que o pecado com mais referências é a luxúria: através da exibição 

dos órgãos genitais ou da ostentação de atributos dos dois sexos, como os 

seios em figuras masculinas. Em simultâneo temos a presença de mãos 

humanas que os híbridos possuem: por um lado, aludem também à luxúria, 

                                                 
42

 Escreve D. Duarte: “…diz Aristotiles em o sexto livro das Éticas”, in Leal Conselheiro, 
p.207. Para além da biblioteca duartina ser uma boa biblioteca para a época, o confessor de 
D. Duarte era franciscano. Deve-se a Roberto Grossatesta, franciscano também (séc. 
XII/XIII) a tradução da Ética de Aristóteles para o latim: podia o confessor de D. Duarte 
conhecer a obra? 
 
43

 ARISTÓTELES - Ética a Nicómaco. Lisboa: Quetzal Editores, 2004, p. 80 
 
44

 BARROS, Frei Brás de Op. Cit. p. XXXII e XXXIII 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

589 

 

por causa do tangimento desonesto de membros, mas por outro são uma 

referência à avidez física que caracteriza a inveja, enfatizado pelo modo 

como as mãos foram esculpidas (em forma de garra). Ora esta análise 

comporta dados curiosos, porque Frei Brás, no “Memorial de Cõfessores” 

dedicou à luxúria o mesmo espaço de reflexão que aos outros pecados, o 

que não aconteceu com uma boa porção das outras obras anteriores do 

mesmo género, como por exemplo, no “Penitencial de Martim Pérez” ou no 

“Tratado da Confisson” que dedicam mais espaço às reflexões sobre a 

luxúria do que a qualquer outro pecado.  

Outra constatação em relação a estes híbridos é que quase todos têm 

uma cauda – ligação ao lado mais bestial e agressivo característico dos 

animais que possuem caudas. E todos os híbridos representados têm asas, à 

excepção do putto: estas são todas distintas, ora mais longas, ora pequenas 

e retorcidas, ora com as penas todas desgrenhadas. A vã glória ou soberba 

precisava de asas para subir alto e neste contexto poderá ser uma hipótese 

de leitura para justificar a presença de asas em quase todos os híbridos do 

templete central. Apesar disso, estas gárgulas estão presas ao mundo 

terrestre: as asas enfatizam a mensagem de que o homem devia elevar os 

seus esforços para coisas altas e espirituais e que neste processo o espírito 

e o corpo lhe obedeça, o que parece indicar que neste caso não ocorre. 

Voltando aos híbridos, a seguir à luxúria e à soberba, o pecado mais 

exposto é a sanha ou ira, por causa das expressões faciais das gárgulas, 

logo seguido pela gula (ventres proeminentes e mão na boca do putto).  

Por outro lado, e agora do ponto de vista formal, sobre o hibridismo 

associado ao grotesco clássico, já vimos na I Parte, a crítica tecida por João 

de Barros na “Rópica Pnefma”. Em paralelo, João de Barros também recorre 

ao tema dos pecados e vícios: 

“Apresenta-nos como personagens o Entendimento, Vontade e 

o Tempo, que discutem contra a Razão. A Vontade e o Entendimento 

aliam-se ao Tempo para venderem a Mercadoria Espiritual sob a 
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forma dos sete pecados mortais (soberba, avareza, luxúria, inveja, 

gula, ira e preguiça), vícios que foram adquiridos quando a Vontade e 

o Entendimento deixaram de seguir a Razão. Como vemos, esta é 

uma obra de grande poder metafórico que se debruça sobre os 

pecadores.45  

As gárgulas do templete central resultaram, em termos formais, da 

associação de várias partes de animais e do homem para produzirem 

complexos seres híbridos, metáfora de vários pecados em simultâneo.  

Posto isto, a articulação das gárgulas do templete central com as 

gárgulas dos eremitérios acontece por via da presentificação dos pecados e 

dos vícios, com referências complexas a pelos menos duas grandes 

correntes da espiritualidade: a crúzia e a franciscana.  

A mensagem deste claustro baseava-se numa análise interior onde 

cada monge, rodeado pelos pecados do templete central (que fazem vir à 

tona o lado animal de cada um) e atormentado pelos sentidos, pelos vícios 

daí decorrentes e pela mundanidade (o par de gárgulas de cada eremitério), 

corria a refugiar-se do mundo e das suas tentações, procurando abrigo num 

eremitério. Estes são uma metáfora da “fortaleza” espiritual, onde através da 

solidão, da oração, do desapego do mundo e da contemplação dos relevos 

(onde cada eremita constituía um exemplum a seguir para se conseguir 

chegar a Deus) cada cónego trilhava o seu percurso em direcção à perfeição 

espiritual e a Deus.  

A articulação temática deste espaço foi muito bem planeada, 

concebida com bastante pormenor. As escadas de acesso ao templete 

central, no tempo de Frei Brás, tinham sete degraus (hoje têm somente seis), 

com todas as associações simbólicas relativamente a este número e cada 

escada tinha duas guardas, cuja mão nos parece diferente da mão das 

gárgulas e algumas guardas parecem restauradas. Colocamos também a 

                                                 
45

 FIGUEIREDO, Bruno – “João de Barros. Vida e Obra de um Humanista”. [Consultado em 
Fevereiro e Março de 2010] Disponível em http://joaodebarros.tripod.com/obras.htm 

http://joaodebarros.tripod.com/obras.htm
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hipótese de serem mais tardias que as gárgulas, de uma campanha 

posterior. Estas guardas representam um cão e um papagaio, ambos já 

presentificados nas gárgulas.  

A leitura deveria ser a seguinte: ao subir as escadas, para aceder ao 

templete central e daí para os eremitérios, cada monge passava pelas 

guardas (o par cão/papagaio repete-se nos quatro acessos), onde era logo 

alertado para os perigos da murmuração, da vã tagarelice e das palavras 

loucas (num sítio onde se impunha o silêncio) e para os perigos de cair nos 

mesmos pecados (presença do cão). 

Aliás, a importância das gárgulas é enfatizada pelo próprio suporte – 

uma arquitectura simples e despojada em termos visuais, embora plena de 

associações metafóricas, competentemente estudadas pela arquitecta 

Susana Matos Abreu.46 Dizemos despojada porque pretendia espelhar a 

dimensão espiritual de cariz observante – em que os únicos elementos que 

se destacam são as gárgulas. São os únicos elementos que não estão em 

quietude, mas em desassossego, pois na arquitectura tudo está em harmonia 

e repouso: o templete central, aberto, com cobertura em meia cúpula de 

inspiração celeste que estende quatro braços, um para cada cubelo. Nestes 

as aberturas são mínimas – reduzem-se mesmo a frestas para deixar entrar 

o ar, mas também para não perturbar a meditação dos cónegos, que deviam 

contemplar os relevos de cada interior para daí tirar ensinamentos úteis – as 

estruturas edificadas destacam o valor do recolhimento interior. A 

perturbação subsistia no exterior, no percurso de acesso, presentificada 

pelas gárgulas que aqui têm o valor de exempla não exemplares.  

 

                                                 
46

 ABREU, Susana Matos, Op. Cit. p. 64 a 68 
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Ao longo deste trabalho já nos referimos amiúde ao termo gárgulas – 

exempla47: quando o fazemos estamos a reunir sob uma categoria e 

denominação (que provém do campo da literatura, mas que foi aqui 

deslocado para o âmbito da História da Arte) uma percentagem significativa 

de gárgulas que observamos nos edifícios religiosos nacionais, desde os 

finais do século XV à primeira metade de Quinhentos. São gárgulas que não 

se esgotam tout court na representação humana ou animal, mas algo mais 

complexo, cuja fruição, articulada com os sermões e com outras práticas 

catequizantes, deveria conduzir à edificação moral de forma complexa. No 

entanto, dentro das gárgulas enquanto exempla, podemos ainda dividir o 

campo para o estudarmos melhor entre gárgulas exemplares e as exempla 

não exemplares. No que concerne a estas últimas, vamos citar Ana Paiva 

Morais48 (embora a autora use o conceito no campo literário): “o exemplum 

constitui uma ameaça para si mesmo, na medida em que põe em causa os 

princípios da edificação que lhe estão subjacentes.”49 Ou seja, a 

representação da figura humana (ou animal) cujo comportamento não se 

constituía como um modelo a seguir, mas indigno e repugnante para quem o 

contemplava. A sua representação era edificante na medida em que a 

conduta dos fiéis, ao visualizarem o mau caminho, pudessem recusá-lo, dele 

se afastando até pela repudia do ridículo grotesco com que ele se 

apresentava ao observador. 

 

                                                 
47

 O exemplum é um género de literatura medieval, muito divulgado tendo em conta o 
número apreciável de obras a ele respeitantes que chegaram até nós e que é constituído por 
uma história ou narrativa pequena que contém um ensinamento. Os exempla estão 
intimamente relacionados com as ars praedicanti: nos sermões, eram usados para transmitir 
determinados valores morais, através de protagonistas que se constituíam como modelos 
para a época. A estes protagonistas cabia-lhes ilustrar um ensinamento concreto, mas que 
fosse acessível, do ponto de vista do intelecto, ao público ou seja, nada de florilégios 
complicados ou ambiciosos do ponto de vista da erudição porque se corria o risco da 
mensagem não chegar ao receptor. 
 
48

 Horto do Esposo, p. 38 
 
49

 Horto do Esposo, p. 13 
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Fig. 186 Grande plano da gárgula do eremitério NE, Claustro da Manga, Coimbra: 

note-se a dramatização do rosto e do gesto da mão que segura as vestes 

 

 

Mas o conceito de gárgulas enquanto exempla não exemplares não é 

senão a aplicação da noção de anagogia instaurada por Pseudo Dionísio 

Areopagita na “De coelesti hierarchia”, que Frei Brás deveria conhecer 

bastante bem porque este conceito teve eco em Santo Agostinho. Como 

constatámos na I Parte deste trabalho, o conceito de anagogia legitimou a 

produção artística de imagens ligadas ao feio porque elevava espiritualmente 

a mente:  

Mi mente no ha sido capaz de aguantar esas imágenes 

inadecuadas. Ellas me han incitado a ir más allá de las inclinaciones 

materiales y me han acostumbrado a elevarme santamente atreves de 

las apariencias a las realidades que no son de este mundo.”50 

                                                 
50

 PSEUDO DIONÍSIO AREOPAGITA, Op. Cit. p. 110 e p.114 
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As nossas gárgulas, quer as dos eremitérios, quer as do templete 

central tentam ilustrar este fenómeno da anagogia, traduzida através de 

exempla não exemplares: para os cónegos a sua interpretação deveria 

conduzir, num primeiro momento, a uma leitura reprovadora face aos 

comportamentos ilustrados e, de seguida, cada um deveria elevar-se 

espiritualmente, desejar a ascese em relação à mundanidade e às 

aparências. Neste âmbito, no “Espelho”, na introdução redigida por Frei Brás, 

este recomenda que cada monge reflicta profundamente sobre a sua face 

interior para: 

“conhecer em ella as magoas do pecado donde resulta prover 

de taes laudatórias espirituaes que roubem qualquer fealdade e assy 

ter a alma fremosamente affectada.”51  

Ora as figuras dos eremitérios e as do templete central reflectem 

justamente este sentimento, o da “alma afectada” pela fealdade dos pecados, 

que se traduz na fealdade física, adequada à mensagem que se queria 

transmitir.  

No “Espelho” está bem patente a condenação dos pecados capitais e 

só na expulsão definitiva destes se abre o caminho da perfeição espiritual, 

caminho que cada um deve procurar encontrar. É exultada a pobreza e as 

vantagens espirituais que resultam do desapego material, em paralelo com a 

condenação dos sentidos, onde Herp aproveita para dissertar sobre a 

fraqueza dos pecadores, em particular e da natureza humana no geral e dos 

reincidentes no pecado: que pecam e tornam a pecar, fracos por natureza (o 

que também se articula com a presença da gárgula cão e da guarda cão). 

Condena a sensualidade, a deleitação contida no gosto e no tacto (a gárgula 

putto ilustra bem esta ideia).  

Herp dissecou de forma pormenorizada as imensas possibilidades de 

mortificação física perante o pecado. Neste âmbito, teorizou sobre a 

                                                 
51

 BARROS, Frei Brás de – “Epístola Prohemial” in HERP, Hendrick, Op. Cit. s/ p. 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

595 

 

mortificação da cobiça dos bens materiais, da sensualidade, a mortificação 

dos amores, a mortificação das cuidações vãs e impossíveis, do cuidado sem 

proveito, da amargura do coração, da vã glória, das deleitações corporais, 

dos escrúpulos do coração e da sua impaciência e por último, da mortificação 

da vontade.  

A ideia base do “Espelho da Perfeiçom” e que está subjacente ao 

programa das gárgulas consiste numa proposta de desprezo em relação ao 

mundo, na vitória sobre a carne e sobre os sentidos:  

“a sobriedade de te͂perãça deve ser guardada e͂ todo falar, calar, 

ver e ouvir em o tacto , cheiro e gosto e brevemente e͂ todas obras q͂ 

pode͂ ser feytas ou exercitadas cõ o corpo ou os sentidos.”52  

 E como vimos, todas gárgulas estão em articulação directa com esta 

falta de temperança, talvez das virtudes mais significativas para o contexto. A 

fealdade das gárgulas, para além da sua função anagógica, pode ter partido 

da ideia que a mortificação aniquila a fealdade: 

“A verdadeira vida contemplatiua ser fundada sobre o 

ardentissimo & purissimo amor de ds: em o qual cada hum deue 

dseiar de ser assy unido & embeuido que em elle toda sua 

disformidade & dessemelhança a ds possa per verdadeira 

mortificaçam de sy mesmo ser consumida & anichilada.”53  

Após a concretização deste desapego, deve cada um aproveitar a vida 

activa, no intuito de a fazer evoluir para a vida contemplativa, tema a que é 

dedicado o III livro do “Espelho”. E por fim temos a abóbada que cobre o 

templete central, concretização física da “abóbada espiritual”, metafórica, que 

Herp propõe erguer com este desejo de procura espiritual da perfeição.   

Estas pistas conduzem-nos a pensar naquilo que tornou e ainda torna 

o Claustro da Manga como um espaço muito especial em termos artísticos e 

                                                 
52

 HERP, Hendrick, Op. Cit. p. XXXII 
 
53

 HERP, Hendrick, Op. Cit. p. XXVI 
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estéticos: a articulação entre a arquitectura e a escultura monumental, a 

complexidade do programa das gárgulas, a capacidade de síntese entre 

duas idades, numa obra de charneira entre o final da Idade Média e o início 

de algo diferente em termos religiosos, num espaço onde não existe conflito 

entre o novo e o velho, embora coexistam, lado a lado, persistências e 

continuidades artísticas, em paralelo com novidades. Damos a palavra à 

historiadora e arquitecta Susana Matos Abreu, que sintetizou de modo muito 

claro estas duas tendências: 

 “as gárgulas que bordejam a cúpula do templete central são 

ainda sombras do passado, evocadoras de uma demonologia medieva 

decadente, a meio caminho de se transmutar no grotesco do 

imaginário renascentista.”54 

Só deste modo se compreende como, a partir de uma construção 

edificada sob princípios estéticos clássicos (serão ainda renascentistas, ou já 

anunciam o maneirismo?) verificamos ainda, embora de forma harmoniosa, a 

presença de elementos da escultura monumental gótica, ou seja, 

caracteristicamente medievais.  

Cabe perguntar então se as gárgulas evidenciam uma falha na 

compreensão dos princípios clássicos, quer por parte de Frei Brás, quer por 

parte de João de Ruão, ou a sua presença confirma em definitivo a sua 

vocação pedagógica. Para responder, teremos de recuar um pouco: a arte 

manuelina revelou-se suficientemente flexível, em termos plásticos, para 

suportar variados elementos ornamentais, com as mais diferentes origens 

estéticas: coexistem, lado a lado, elementos característicos do gótico, 

elementos da imaginária do românico, elementos ao gosto clássico como os 

romanos, etc. No caso da Fonte da Manga ocorreu o inverso. A estrutura 

clássica, graças ao simbolismo da planta e dos alçados, também se prestou 

a uma flexibilidade significativa ao aceitar elementos da escultura 

                                                 
54

 ABREU, Susana Matos - A Docta Pietas… p. 67 
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monumental que, por princípio, se opõem ao classicismo, como é o caso das 

gárgulas.  

Contudo, para que não ocorresse um divórcio estético flagrante entre 

suporte arquitectural e escultura monumental, estas gárgulas constituíram-

se, no que concerne a aspectos plásticos, uma novidade impar. Podemos 

caracterizá-las como possuindo uma expressividade quase maneirista na 

pose das figuras, no próprio arrebatamento que as caracteriza, animadas por 

um tipo de movimento (quer implícito, quer explícito) que, em termos 

plásticos, se constituiu como uma experiência única entre nós. Também na 

sua autonomia face ao suporte faz com que estejam a uma grande distância 

das nossas primeiras experiências com a realização plástica de gárgulas, 

que se projectavam tão só para fora das paredes dos edifícios, numa grande 

dependência do formato paralelepipédico da pedra, numa perpendicularidade 

extática e caracterizadas por uma rigidez hierática.  

A esta animosidade plástica e expressividade escultórica juntou-se um 

outro tipo de novidade: o tipo de híbridos representados, neste caso é a 

primeira gárgula – fauno que temos notícia e no tipo de figuras, como a 

gárgula – putto, também caso único. Dois elementos que fizeram fortuna no 

século XVI, não só quando os artistas representaram cenas mitológicas, mas 

também abundantes na decoração (em suportes plásticos diversos como a 

gravura, a escultura monumental o azulejo, etc.) 

No que concerne a aspecto ligados a persistências e a continuidades, 

o mais evidente é a colocação de gárgulas per si, pois são elementos 

característicos do gótico. No entanto e consciente deste facto, Frei Brás, 

familiarizado com a sua colocação, achou que a sua intromissão num espaço 

clássico valia bem a pena em termos catequéticos.  

Outro aspecto que se constituiu como uma persistência foi o 

hibridismo: uma boa porção de gárgulas resultou justamente da junção de 

partes diferentes de animais distintos. Por último também verificamos 

continuidades ao nível temático: a sua vocação pedagógica prosseguiu numa 
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linha de continuidade em relação a uma boa porção de gárgulas da segunda 

metade do século XV e da época manuelina. Neste espaço, o bestiário foi 

valorizado no seu papel moralizante, papel que o havia caracterizado durante 

toda a Idade Média.  

Em resumo, a Fonte da Manga não se constitui verdadeiramente como 

uma ruptura estética e discursiva em relação à época que a precedeu, mas 

encerra uma harmoniosa síntese entre os vários aspectos ilustrativos quer de 

continuidades e persistências, quer de novidades artísticas.  

Todos os princípios reiterados por Frei Brás como essenciais para 

uma eficaz renovação espiritual saíram legitimados e reforçados pelo 

discurso em antítese das gárgulas, a ilustrar o conceito do Areopagita. As 

gárgulas reforçam o simbolismo da planta, mas em paralelo também a dotam 

de mais significados, enfatizando aspectos ainda ancorados na 

mundividência medieval, fortalecendo as tendências religiosas da devotio 

moderna cultivadas por Frei Brás e que a Contra Reforma fez extinguir na 

década seguinte, tudo articulado com um discurso arquitectónico e plástico 

inovador.   

A presença destas gárgulas, com este programa, só se justifica porque 

Frei Brás percebeu o valor pedagógico que as gárgulas podiam 

desempenhar, em particular no contexto de Santa Cruz, junto da comunidade 

recém reformada. Efectivamente, as gárgulas enquanto elementos do 

passado, como afirmou Susana Matos Abreu, foram transmutadas por Frei 

Brás (não secundarizando o papel desempenhado por Ruão). O teólogo 

humanista imprimiu-lhes e legitimou-lhes uma validade pedagógica, estética 

e artística invulgar, fazendo com que as gárgulas corporizassem uma 

complexa mensagem sobre os pecados que, embora possa ser lida e 

interpretada sem as intrincadas componentes textuais que funcionaram como 

fontes, sai enriquecida e esclarecida com a complementaridade dos vários 

textos analisados. No entanto, os valores semânticos que andam associados 

a estas gárgulas, provenientes de variadas fontes, não fazem com que as 
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gárgulas percam validade e autonomia plástica e na época cremos que 

também não foram secundarizadas do ponto de vista estético face aos 

valores morais que preconizavam.  

Pensamos que estas gárgulas se constituíram como um fenómeno 

artístico marcante no contexto erudito coimbrão, que graças à instalação da 

Universidade na mesma cidade (primeiro nos espaços de Santa Cruz e 

depois em espaços próprios) puderam ser fruídas por uma comunidade 

intelectual, embora restrita. Pese embora a sua importância e ao contrário do 

impacto sentido pelas gárgulas do estaleiro da Batalha, que se fez sentir de 

Norte a Sul do país, estas gárgulas não conseguiram produzir tais 

consequências, a não ser em intervenções pontuais e no círculo de artistas 

que as conheciam: Ruão, Diogo e João de Castilho, o que inclui também 

alguns imaginários que com eles laboravam. 

E mesmo no contexto de Coimbra, é uma tarefa bastante difícil, a de 

avaliar as consequências estéticas destas gárgulas. No entanto, vamos dar a 

palavra a Vítor Serrão, que lança algumas pistas sobre este aspecto: 

 “A aposta no talento italianizante de João de Ruão, entretanto, 

malograva-se, e do projecto do arquitecto normando para o Colégio 

das Artes, com galerias sobrepostas, estruturas abobadas sustentadas 

por pilares com grandes volutas jónicas caneladas, com contrafortes 

rematados por gárgulas similares às do Jardim da Manga, apenas 

restam vestígios recém descobertos em sondagens arqueológicas.”55 

 Estas dezasseis gárgulas revestem-se de um significado particular 

para o nosso trabalho porque provam uma série de hipóteses que fomos 

colocando ao longo da redacção do mesmo, em particular no que concerne 

às potencialidades pedagógicas das gárgulas que, neste caso concreto, 

foram devidamente planeadas e realizadas, numa profunda articulação com 

a especificidade do seu público-alvo. E é justamente junto do seu público que 
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a sua importância foi reforçada: os cónegos crúzios encontravam-se numa 

fase sensível do difícil período de reforma, o que constituía um desafio 

bastante exigente para o programa iconográfico destas gárgulas, à medida 

das concepções plásticas e potencialidades expressivas de João de Ruão, 

das teorias de Frei Brás e das expectativas do rei.  

 Frei Brás insere-se numa linha de continuidade face ao tipo de 

espiritualidade medieval, em articulação com as novas correntes observantes 

que intencionavam responder aos movimentos heréticos pré-tridentinos. Ou 

seja, uma espiritualidade centrada na erradicação dos pecados e na procura 

de uma vida assente na perfeição espiritual.  

Em resumo, o programa da Fonte da Manga, lido em 

complementaridade com as três obras e com a época, revela duas 

importantes ideias, que também temos vindo a desenvolver no trabalho. Por 

um lado, as feias gárgulas (e feias porque o pecado tem uma forte 

componente estética e moral implícita) ilustram o princípio anagógico do 

Areopagita, em que através da contemplação e fruição do feio, cada um é 

induzido a pensar na visão de Deus, seu contrário. Por outro lado, embora 

estas gárgulas se constituam como peças chave da doutrinação de Frei Brás, 

funcionando como gárgulas exempla não exemplares, modelos negativo, ou 

seja, apresentam o que se condena e se pretende erradicar do 

comportamento humano, como se depreende das palavras do teólogo:   

“sendo ergo esto assy como he em os habitos materais, nom 

menos he em os moraes e espiritues , os quaes pêra sere͂ virtuosos e 

postos e͂ sua perfeyçam , deve͂ primeyro os nam taes ser estruidos e 

purgados.”56 
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4.8.10. Convento de Santa Maria da Vitória, Batalha (6ª 

campanha de colocação de gárgulas) 

 

Regressamos a este estaleiro para cumprirmos a análise da última 

campanha de colocação de gárgulas, agora sob orientações estéticas 

distintas das campanhas anteriores. Na última década o estaleiro esteve 

muito pouco activo, concentrado em acabamentos, diríamos mesmo 

estagnado em comparação com épocas anteriores. O Panteão de D. Duarte 

continuava por concluir, faltando-lhe a abóbada e a concretização da ligação 

das Capelas Imperfeitas à cabeceira da igreja (que passava pela demolição 

das paredes testeiras das capelas da Nossa Senhora do Rosário e da Nossa 

Senhora da Piedade) acabar de levantar as paredes laterais do átrio de 

acesso, edificadas somente até aos arcossólios e fazer a respectiva abóbada 

para cobrir a área. 

Vontades expressas em testamento reais tinham de ser cumpridas, na 

medida do possível e quase sempre pelos herdeiros directos. Neste caso, D. 

João III demorou cerca de sete anos para tentar consumar a vontade de seu 

pai, particularmente desinteressado que estava em termos estéticos pelas 

tendências que caracterizavam o complexo batalhino. Para concretizar esta 

empresa foi nomeado o mestre que havia realizado meia dúzia de anos antes 

a abóbada do cruzeiro de Belém, João de Castilho. Transcrevemos a sua 

carta de nomeação, datada de 4 de Junho de 1528: 

“...tenho por bem e o dou ora daquy em diante por mestre das 

obras do mosteiro da Batalha, asy e pola maneira que o deue ser e o 

era mestre Mateus, que ora faleceu...”57 

De tença, para além do costumeiro moio de trigo anual, Castilho 

recebeu 1000 reais.  
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 Uma grande fatia da historiografia artística justifica a sua escolha não 

só pela sua qualidade, mas por ser um especialista em abóbadas e por isso 

imprescindível para concluir a Batalha, embora nos inclinemos mais para o 

seguinte: a dificuldade não residia exclusivamente na realização da abóbada, 

mas também na ligação da capela à cabeceira da igreja. Castilho já havia 

resolvido um problema semelhante cerca de quinze anos antes: como já 

referimos, Diogo de Arruda não havia concluído o Coro de Tomar (iniciado 

em 1510) e coube a João de Castilho a realização da sua abóbada e da 

abóbada de ligação entre o coro e a rotunda templária (e o portal de acesso, 

datado de 1515). Um problema em tudo semelhante a este: como unir, 

através de coberturas abobadadas, espaços distintos (no caso do Convento 

de Cristo Castilho resolveu com mestria e rapidez).  

D. João III nomeou-o no intuito de fazer cumprir o testamento do pai, 

concluindo os trabalhos, mas não é de excluir também alguma pressão por 

parte dos dominicanos, que na segunda década de Quinhentos viram a sua 

importância como ordem bastante diminuída e muito longe das preocupações 

reais.  

Um aspecto que tem vindo a ser discutido pelos historiadores da arte é 

se Castilho interveio na edificação e, em caso afirmativo, que obra lhe pode 

ser atribuída. Neste ponto não existe consenso: Virgílio Correia58 crê que 

Castilho não realizou obra alguma em Santa Maria da Vitória durante a meia 

década de coordenação e baseia a sua opinião no facto de Castilho ter sido 

substituído por Miguel de Arruda a 25 de Junho de 1533 (Castilho foi 

novamente trabalhar para o Convento de Cristo em Tomar). Como a varanda 

“renascença” tem inscrita a data de 1533, o historiador conclui que só pode 

ser atribuída a Arruda.  
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Na sua esteira, também Vítor Serrão atribui a varanda a Arruda e 

designa o trabalho realizado como “desadequado (...) pautado pelo vigoroso 

repúdio da antecedente fábrica boitaquiana.”59  

Para fundamentar uma ausência de obra castilhina na Batalha, os 

historiadores de arte usam igualmente o argumento da carta de nomeação 

de Miguel de Arruda como mestre da Batalha, datada de Junho de 1533, 

onde se pode ler que Castilho renunciou ao cargo através de um documento 

assinado em Tomar em Maio de 1532, o que choca com a tal data cinzelada 

na varanda, 1533. Passamos a transcrever a nomeação:  

“Miguel d’Aruda pedreiro (...) o dou ora daquy em diante por 

mestre das obras do mosteiro da Batalha, asy e da maneira que o elle 

deue ser e como o era Joam de Castilho, mestre de minhas obras, que 

o dito oficio tinha, e o nelle per minha licença renuciou, segundo se 

vyo per huum pubrico estromento que parecera ser feito e asynado na 

villa de Tomar...”60 (O sublinhado é nosso). 

Opinião conciliatória tem Nuno Senos61, que divide as intervenções 

renascença entre Castilho (continuação do átrio e respectiva abóbada) e 

Miguel de Arruda (varanda), opinião com a qual também não concordamos. 

 Por outro lado, João Barreira estava convicto que todas as 

intervenções ditas “renascença” eram da mão de Castilho, opinião partilhada 

por Paulo Pereira e José Custódio Vieira da Silva. João Barreira constatou e 

bem, que a data inscrita na varanda deve ter sido o ano da conclusão (à 

semelhança da data inscrita no interior dos arcossólios das paredes do átrio 

de acesso às Capelas Imperfeitas) e que Arruda só começou a sua direcção 

em Junho desse ano. Este historiador, autor de dois estudos sobre João de 
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Castilho, apresenta razões estilísticas para fundamentar a sua atribuição: as 

regretas em X, bem visíveis no intradorso dos arcos e nos pés direitos 

internos da varanda que são detectáveis noutras obras do mestre biscainho, 

em particular no intradorso das arcadas da ala Norte no claustro de Belém, 

nos claustros e edifícios do Convento de Cristo em Tomar e no transepto da 

Ermida da Nossa Senhora da Conceição.62 

 Pretendemos comprovar em definitivo a sua presença e a realização 

de obra no estaleiro dominicano da Batalha: para tal vamos usar dois 

documentos. Até porque o segundo documento tem sido bastante citado, 

mas não tem sido alvo de um estudo que lhe atribua a devida importância e 

que o articule com as obras e o percurso de Castilho. 

 

 

 

Fig. 187 “Regretas” em X, intradorso do arco da janela “renascença”, Santa Maria 

da Vitória, Batalha. Segundo o historiador da arte João Barreira eram a assinatura 

de João de Castilho e podem ser observadas noutras obras do mestre, em particular 

nas novas edificações levantadas por ele no Convento de Cristo em Tomar 
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O primeiro documento é um registo das despesas do almoxarifado de 

Leiria, datado de Outubro de 1532, que enumera despesas realizadas com o 

estaleiro dominicano e nele pode ler-se, no item respeitante a outras 

despesas:  

“400 000 reais que se hão de entregar a Joam de Castylho de 

Janeiro em diamte aos meses do anno pêra as obras do Mosteiro da 

Batalha” com a indicação, mais adiante que “aas pesõas comtheudas 

neste caderno pageeis ho dinheiro e pão que a cada hum nele vay 

despachado...” e mais o moio de trigo, que passamos a citar: “E i moio 

de tryguo a Joam de Castylho mestre das obras do dito Mosteiro de 

seu mantimento.”63 (O sublinhado é nosso).  

Esta quantia, que devia ter sido paga a Castilho, foi exactamente igual 

a uma parte da quantia que o mestre havia recebido dez anos antes, em 

1522, por cerrar a abóbada do Mosteiro de Belém, ou seja, 1000 cruzados 

(na época, 1000 cruzados eram iguais a 400 000 reais brancos). Ora se 

Castilho nada houvesse realizado na Batalha, como é da opinião de alguns 

historiadores, tal quantia devia-se a quê? Não era a tença anual, de valor 

muito inferior.  

De destacar que, apesar do documento de nomeação de Arruda 

atestar que Castilho havia renunciado no mês de Maio do ano de 1532, na 

vila de Tomar, em Outubro e para o almoxarifado leiriense, João de Castilho 

ainda é designado como mestre da Batalha. Pensamos conseguir explicar 

esta incoerência mais adiante. 

O segundo documento é a já muito conhecida carta de quitação 

passada por D. João III, datada de 30 de Junho de 1533, ou seja, cinco dias 

depois da nomeação de Miguel de Arruda para a coordenação da Batalha, 

onde o monarca indica, acerca de Castilho (depois de enumeradas algumas 

obras e o valor recebido no total): 
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 “...e todas as obras que fez no moesteiro da Batalha, algũas 

por contratos e outras sem elles, somente por avaliações das quaes 

obras allgũ as herão acabadas e outras nã, e pedindome por mercê 

que por quamto não deixava de as acabar por sua culpa, senão por 

elRey meu senhor e asy eu mãdarmos cesar as ditas obras (...) E por 

quamto as ditas obras se não podem avaliar ao certo por muytas delas 

não serem acabadas e aver muyto tempo que se leixarão de fazer...”64 

(O sublinhado é nosso).  

Este documento é fulcral no que concerne à “renúncia” de Castilho: 

cremos ser explícito que quando o mestre não acabou a obra, não foi por sua 

culpa, mas por vontade do monarca: é importante a referência às “obras não 

acabadas por vontade do rei” entrelaçada com a questão da Batalha. 

Este inacabado do documento foi o que aconteceu após a intervenção 

de Castilho na Batalha, intervenção que nos parece ser somente um ensaio, 

um ponto de partida para um grande projecto com que o arquitecto desejava 

concluir o panteão de Avis, mas sobre o qual D. João III continua a mostrar-

se desmotivado. 

No entanto, o monarca, no intuito de captar as potencialidades 

reveladas por Castilho na Batalha ofereceu-lhe em troca o desafio da 

edificação dos complexos conventuais de Tomar. É para Tomar que o 

monarca se inclinava completamente, tanto mais que ainda em Outubro de 

1532, D. João III ordenou65 a deslocação de alguns carreiros e cabouqueiros 

da Batalha para Tomar. Se o não fizessem, os operários perdiam os seus 

privilégios. E, por último, em 1539, o monarca mandou que se procedesse à 

venda de parte do tesouro do espólio conventual com que os dominicanos 

haviam sido dotados por D. João I.  
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Ficou assim completo o panorama de desinteresse de D. João III pela 

Batalha: não era uma obra sua, para a sua conclusão eram necessárias 

verbas que não estava disposto a usar lá, mas a canalizar para Tomar e, 

igualmente fundamental, Santa Maria da Vitória colidia, em termos estéticos, 

com o seu gosto pessoal, apesar de Castilho ter tentado, com a intervenção 

“à romano”, agradar a D. João III. Ou o uso de tal vocabulário teria sido 

imposto, tal como no claustro de Tomar, como se pode concluir da leitura do 

contrato lavrado entre Castilho e D. João III, obra para a qual o mestre havia 

realizado alguns debuxos? 

Esperamos, através da análise documental anterior, ter conseguido 

comprovar que as intervenções “renascença” foram da autoria de João de 

Castilho e arrumar o assunto. Resta-nos agora perceber, em termos 

estéticos e estilísticos, tais intervenções, e articulá-las com as gárgulas que 

pensamos ter sido lavradas nesta coordenação.  

O historiador João Barreira esforçou-se para interpretar as 

intervenções de Castilho na Batalha, no intuito de perceber se se 

constituíram como uma transformação estética e se o biscainho, que havia 

sido educado em contexto tardo gótico e era um dos mestres do manuelino, 

o fez com “consciência e fé e não por simples solicitações estranhas ou 

meras determinantes especulativas.”66 Ou seja, o historiador colocou e bem a 

hipótese de que as tendências artísticas que caracterizam a obra feita na 

Batalha podem não ter sido de mote próprio, mas por sugestão real, tal como 

aconteceu em Tomar. 

Certo é que, para uma parte significativa da historiografia artística, o 

João de Castilho que foi para Tomar em 1533 não é o mesmo Castilho de 

Belém e a metamorfose parece ter acontecido na Batalha.  
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Rafael Moreira também atribui a varanda a Castilho e defende que a 

mudança se deve ao facto de Castilho variar de estilo “consoante o carácter 

da encomenda e do encomendante”67 numa versatilidade que Moreira diz 

observar nestas intervenções. No entanto, este historiador associa a 

renúncia de Castilho em 1532 à ideia de falhanço no que concerne a 

conclusão das capelas, ideia com a qual não podemos concordar perante o 

cenário documental exposto, que acreditamos ter provado que Castilho 

participou efectivamente no complexo e que foi por vontade do rei que foi 

mobilizado para Tomar.  

Não obstante, cremos ser imprescindível debruçarmo-nos sobre 

alguns aspectos relativos à obra feita por Castilho no estaleiro dominicano 

porque ajudam a interpretar as suas gárgulas e as opções temáticas das 

mesmas. 

Como já dissemos, as intervenções de Castilho, a nosso ver, 

constituíram-se como um ensaio, uma amostra daquilo que o mestre 

pretendia fazer com o panteão duartino. Castilho iniciou os trabalhos pela 

conclusão das paredes do átrio de acesso, que haviam ficado paradas após 

1509, quase vinte anos antes. 

Em seguida prosseguiu com o abobadamento do espaço do dito átrio, 

que cobriu com uma rede de nervuras multidireccionais e um número 

significativo de chaves, marcado por uma certa ousadia, interrompido no 

espaço de união com a Capelas de Santa Bárbara e com a Capela de Nossa 

Senhora da Piedade. Não destruiu a parede testeira destas capelas de modo 

a unir o espaço, embora deixasse tudo pronto para o fazer. As obras ficaram 

“congeladas” num momento-chave, pois caso tivessem avançado mais, para 

a demolição das paredes fundeiras das capelas colaterais, qualquer paragem 

das obras depois impedia a utilização da igreja para o culto. D. João III não 
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quis prolongar estas obras porque é evidente que tinha outros planos. Pode 

ver-se a chave da abóbada à espera e o começo de um arranque na mísula 

na capela de Santa Bárbara.  

No entanto, mesmo a atribuição da abóbada do átrio a Castilho e a 

construção da própria abóbada não são aspectos consensuais, pois Jorge 

Estrela e Adriano Monteiro acreditam que a dita abóbada “nunca deve ter 

passado dos arranques.”68 

Esta abóbada polinervada está, do lado da cabeceira da igreja, 

apoiada em quatro mísulas cuja decoração se articula com uma das gárgulas 

que atribuímos a Castilho. Assim, em relação às representações que 

decoram as quatro mísulas onde assenta a abóbada do átrio, temos: 

- Uma mísula está decorada, no terço superior, com três cabecitas aladas de 

anjo e grinaldas; 

- A segunda mísula está ornada no terço do meio com três figuras femininas, 

muito semelhantes a hárpias;  

- A terceira, igualmente no terço do meio tem lavrado um perfil feminino 

inserido num medalhão, apoiado por duas águias tenentes.  

- A última foi decorada com grinaldas e flores. 

 Estas mísulas, em termos plásticos, revelam-se muito próximas de 

alguns elementos do púlpito de Santa Cruz de Coimbra, datado de cerca de 

1521 e realizado por Nicolau de Chanterene, que havia trabalhado com 

Castilho no grande estaleiro de Belém.  

 Por cima do átrio abobadado e do grande portal de Mateus Fernandes 

Castilho edificou por fim uma varanda, uma espécie de tribuna. Transformou 

os dois gigantes que a ladeiam (reforçando a estabilidade da estrutura) e 

levantou quatro arcobotantes para ligarem este andar à abside. Não 
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podemos aceitar a opinião de Nuno Senos que atribui a varanda a Arruda e 

pretendemos justificar porquê. 

 

 

 

Fig. 188 Varanda realizada por Castilho, situada por cima do portal de acesso às 

Capelas Imperfeitas, Santa Maria da Vitória, Batalha 

 

 

 De modo a atenuar a colisão entre os elementos renascença e as 

formas tardo-góticas, Castilho exacerbou até à exaustão a presença dos 

elementos “romanos” no intuito de conseguir integrar com êxito duas 

linguagens distintas, numa mescla que lhe era familiar. Tentou amortizar a 

discordância entre vocabulários através do uso dos motivos clássicos do 

mesmo modo como havia usado o vocabulário tardo-gótico, com a mesma 

abundância. Mas ao produzir esta profusão de elementos decorativos estava 

também a originar uma intemperança decorativa contraditória à sobriedade 

clássica italiana, embora nem ele nem o rei o soubessem. 
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 É por estes argumentos que, embora a maioria dos historiadores 

anteriores refiram a varanda como uma intervenção renascentista, como uma 

mudança estética no percurso artístico de João de Castilho, nós não 

compartilhamos essa visão. 

 Os primeiros elementos decorativos renascença, ou mais 

correctamente, “os romanos”, foram introduzidos no nosso país pela mão-de-

obra nómada, em particular pelos biscainhos. Esta mão-de-obra havia sido 

educada num ambiente síntese entre o “plateresco” e a decoração lombarda, 

onde abundavam elementos como “os pendentes (...) óvanos, jambas com 

medalhões e bustos.”69  

Durante mais ou menos três décadas os “romanos” conviveram com a 

arquitectura gótica que lhes serviu de suporte, que assim se revelou 

suficientemente flexível em termos decorativos ao comportar este 

desfasamento estético entre suporte e ornamento, conseguido através de um 

esquema semelhante ao repetido por Castilho: colocação exagerada de 

formas e a sua mistura com elementos tardo-góticos. É esta amálgama que 

se observa, por exemplo, em Santa Maria de Belém. 

 Ora as intervenções de Castilho na Batalha foram isso mesmo, pois 

não é por se terem usado elementos decorativos de origem “romana” e com 

ligação a vários renascimentos (influência espanhola e francesa) que 

transformaram estas intervenções numa obra renascentista Faltou-lhe o mais 

importante, que é o conceito de organização espacial e estrutural: esse é 

ainda tardo-gótico, bem visível na abóbada que cobre o átrio de acesso, nos 

quatro arcobotantes e na abundância de elementos decorativos. Tudo isto, 

ao invés de constituir uma intervenção renascentista que revelaria uma 

hipotética transformação autodidacta de Castilho, antes se constituiu, na 

nossa opinião, como um testemunho da persistência do gosto manuelino de 

raiz plateresca, minada de trejeitos originários do tardo – gótico, mas a usar 
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elementos “romanos”. O que nos leva a acreditar que a varanda tenha sido 

fortemente orientada por D. João III. No entanto, a intervenção também nos 

revela uma grande sensibilidade plástica que procurou a integração, não só 

pela profusão de elementos usados, mas igualmente pela escala com que os 

mesmos foram esculpidos, que é semelhante.  

Nuno Senos, embora tendo opiniões contraditórias às nossas, usa 

argumentos que justificam as nossas ideias, como  

“a utilização de arcobotantes, uma solução construtiva 

tipicamente gótica, mas resolvida em arco de volta perfeita” e detecta 

erros significativos no trabalho feito por Castilho, que é “Incapaz de 

compreender a composição da pilastra que coroa (uma pilastra 

cruciforme, encabeçada por um só capitel em vez dos três que deveria 

ter).”70 

Nuno Senos, à semelhança de Rafael Moreira, classifica isto como 

fracasso, nós preferimos falar de incompreensão por um estilo que é muito 

mais complexo que a aplicação dos elementos decorativos que o 

caracterizam, sob determinadas condicionantes. Nas palavras do historiador 

espanhol Raul Gorriti Yangüas, alguns artistas  

“se sumergieron plenamente dentro de la tendencia 

italianizante, haciendo de las posibilidades decorativas de los 

elementos importados su herramienta habitual, pero la falta de un 

conocimiento teórico mínimo no permitió una utilización armónica y 

proporcionada, necesaria para que los edificios adquiriesen la 

condición de clasicistas.”71 

Mas ainda temos mais argumentos para não atribuir esta intervenção 

a Miguel de Arruda, como pretendem os historiadores já referidos. Arruda 

está em 1532 documentado em Évora, a edificar a Igreja de Nossa Senhora 
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da Graça, em colaboração com Chanterene, argumento que reúne algum 

consenso na historiografia artística. O estaleiro eborense tem nesse mesmo 

ano uma visita régia e em 1540, a igreja é aberta ao culto, ou seja, estava já 

numa fase de conclusão, tanto mais que em 1542 se conclui o claustro, ou 

seja, as obras decorreram a bom ritmo. Rafael Moreira refere que após a 

edificação da Igreja da Graça, foi como arquitecto militar que Arruda 

prosseguiu o seu trajecto entre 1543 e 1559: foi nomeado em 1548/9 “Mestre 

das Obras da Fortificação do Reino, Lugares d’Além e Índia”.72 Coube-lhe 

ainda a tarefa de ir a Tomar inspeccionar a empreitada de Castilho, em 1545. 

Moreira ainda contribui para a nossa argumentação com outro fundamento 

ao afirmar que com Arruda “estamos nos antípodas do classicismo maníaco 

de Chanterene e longe da pulsão pelo “romano” dos Castilhos”. 73 

Em termos plásticos, Arruda não tem, na nossa opinião, a decoração 

pormenorizada e delicada da varanda, de pequena escala, ao romano, 

herdada do plateresco, característica dos biscainhos. Até porque a varanda 

está organizada como se fosse um mostruário de elementos clássicos, sem 

espaços livres e a Igreja da Graça é de uma grande limpeza decorativa, à 

excepção da fachada, cuja escala das esculturas e o tipo de figuras não tem 

qualquer tipo de relação com a varanda batalhina. Outro argumento reside na 

obra que Castilho realizou em seguida, os claustros do Convento de Cristo 

em Tomar: basta olhar, por exemplo, para a decoração castilhiana que 

subsistiu às demolições no Claustro D. João III. Toda a escultura 

monumental observável, incluindo a do átrio de acesso à Sala do Capítulo (o 

acesso faz-se pelo ala Este do Claustro Principal), a decoração da Capela do 

Cruzeiro, evoca algum elemento da varanda da Batalha, incluindo 

mascarões, a decoração dos capitéis, as cabecitas de anjos, flores, as 

colunas, etc, numa familiarização entre as mãos dos imaginários que 

                                                 
72

 MOREIRA, Rafael - “Arquitectura: Renascimento e classicismo” in PEREIRA, Paulo (dir.) - 
História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, vol. 2, 1995, p. 357 
 
73

 Idem Ibidem, p. 359 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

614 

 

laboraram nos dois estaleiros que merece um estudo exclusivo. Também se 

encontram em número significativo as “regretas” em X que João Barreira 

acredita serem a assinatura de Castilho.  

Nuno Senos, ao atribuir a varanda das Capelas Imperfeitas a Arruda, 

argumenta, para além da data, com a presença de mascarões que a varanda 

exibe e a fachada da Igreja da Graça também: Arruda pode ter apreciado o 

elemento decorativo e integrou-o na edificação (estes mascarões estão 

presentes na escultura monumental das edificações levantadas por Castilho 

em Tomar). E, contraditoriamente, Nuno Senos até usa um argumento em 

desfavor da presença de Arruda no estaleiro dominicano:  

“…embora Arruda tenha mantido o cargo de mestre-de-obras 

do mosteiro até morrer, em 1563, na verdade não deve ter passado 

mais do que alguns meses na Batalha, em 1533/34, antes de seguir 

para Évora, onde a sua presença está documentada a partir de 1530.”  

Uns meses não são suficientes para projectar uma intervenção sobre 

a obra de outro arquitecto e realizá-la: Nuno Senos dá a Castilho as mísulas 

do vestíbulo, os janelões, a abóbada do átrio de acesso e os quatro 

arcobotantes e a Arruda atribui a varanda. Ora isto não nos parece bem 

porque em termos estilísticos e plásticos as intervenções parecem ter saído 

todas da mesma mão e das mesmas orientações estéticas (que depois 

vamos encontrar em Tomar). 

Tudo indica que, após a morte de Mateus Fernandes II, ficaram ainda 

duas gárgulas por lavrar nos arcobotantes da nave principal, viradas para 

Norte, que a empreitada castilhiana concluiu. Castilho era um mestre 

familiarizado com a colocação de gárgulas, pois empregou-as em todos os 

estaleiros por onde passou (em território nacional), à excepção de Viseu. 

Esta utilização de gárgulas também se constitui como uma característica 

tardo-medieval peninsular, apesar das gárgulas se revelarem necessárias 

para a conclusão do estaleiro, por questões de simetria. E de uma forma 

geral, são um episódio com as mesmas características que a varanda: um 
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suporte estrutural tardo-gótico (a gárgula per si) com “roupagem” clássica (o 

tema representado, as proporções e a própria dinâmica das figuras). E o 

mais curioso é que Castilho também as aplicou em Tomar, nos vários 

claustros do complexo conventual de Cristo, do qual nos ocuparemos mais 

adiante. 

As gárgulas que foram lavradas pela campanha castilhiana para o 

complexo dominicano tiveram como uma das fontes de inspiração a 

decoração escultórica do estaleiro de Santa Maria de Belém – o que não é 

de estranhar. Comecemos a nossa análise pelas duas gárgulas – dragão 

com que Castilho rematou os contrafortes de apoio aos arcobotantes 

absidais. São muito semelhantes aos dragões em alto – relevo que se podem 

observar em Belém, no portal Oeste, debaixo da figura de D. Manuel. Têm o 

peito proeminente, com seios, são alados, têm orelhas, a boca aberta e 

fortes garras nas patas traseiras.  

 

 

 

Fig. 189 Arcobotantes absidais de João de Castilho situados por cima do átrio de 

acesso às Capelas Imperfeitas, Santa Maria da Vitória, Batalha 
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Fig. 190 Dragões (portal Oeste de Santa Maria de Belém) e gárgula – dragão 

(arcobotantes absidais situados por cima do átrio de acesso às Capelas Imperfeitas, 

Santa Maria da Vitória, Batalha) 

 

 

Outras duas gárgulas que atribuímos a esta fase estão nos 

contrafortes da nave principal, virados para norte, para o Claustro Real. 

Começamos pela gárgula que representa uma figura masculina que enverga 

uma armadura (que parece datar dos finais século XV / inícios do século 

XVI). Tem um joelho por terra, com uma lança, longas barbas e exibe um 

capacete alado. A fonte de inspiração poderá ter sido de origem mitológica? 

É que é justamente neste capacete alado que reside a nossa dificuldade. Na 

mitologia, quem usa um capacete alado é Hermes ou Mercúrio e também ele 

tem uma vara ou lança como atributo. No entanto, a incoerência reside no 

facto de Hermes ser um jovem (e esta gárgula representa um velho), estar nú 

(este tem uma armadura) e a sua vara tem serpentes (ausentes neste caso). 

Como explicar esta gárgula e onde se foi inspirar? 

Uma das fontes possíveis também reside em Belém: no claustro 

abundam medalhões com cabeças “ao romano”, igualmente com capacetes 

alados (embora sem barba), ou seja, esta gárgula pode não pretender 

representar ninguém em concreto, nenhuma figura mitológica em particular, 
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mas constituir-se como mais um interessante elemento “à romano”, 

indiscriminadamente usados sem a compreensão do seu contexto. Ou então 

ter sido inspirado por uma das quatro representações do contraforte Sul do 

coro de Tomar, os reis de armas (um deles também possui um capacete 

alado, embora com asas mais pequenas e discretas).  

 

   

 

Fig. 191 Gárgula - guerreiro da nave principal, fachada virada a Norte, para o 

Claustro Real, Batalha e medalhão do claustro de Santa Maria de Belém. 

 

 

 A gárgula que vamos analisar em seguida também é de temática 

inédita entre nós, ou seja, igualmente a João de Castilho coube a 

responsabilidade de manter o estaleiro batalhino com o estatuto de alfobre 

de novidades no que concerne à escultura monumental no geral e às 

gárgulas em particular, quer a nível plástico, quer temático.  

Tal como na gárgula anterior, esta não é de fácil interpretação. É um 

híbrido entre uma cabeça e rosto de mulher e uma ave (peito, patas e asas). 

Ora isto tanto pode ser uma sereia-pássaro, como uma hárpia (teria uma 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

618 

 

cauda de serpente, mas no modo como a gárgula se insere no contraforte 

não é visível). E quer a hárpia, quer a sereia-pássaro se constituem como 

alegorias dos vícios, em particular do pecado da luxúria, embora com 

algumas variações entre elas. Já havíamos sentido esta dificuldade, a de 

destrinçar entre hárpia e sereia-pássaro, a propósito do estaleiro da Nossa 

Senhora do Pópulo e depois em Santa Maria de Belém.  

No entanto, cremos que neste caso nos inclinamos mais para uma 

sereia-pássaro, por causa do ar sedutor que a figura exibe. A dificuldade 

reside nos olhos vendados, pois uma sereia vendada não consegue observar 

os alvos da sedução. Ou a venda é uma metáfora da cegueira face aos 

pecados que a sereia simboliza? Na “Divina Comédia” de Dante, o castigo 

para os invejosos consistia em coser os olhos para que nada pudessem 

contemplar e assim espiar o seu pecado. 

 

 

 

Fig. 192 Gárgula hárpia ou sereia - pássaro pertencente à nave principal, fachada 

virada a Norte, para o Claustro Real, Santa Maria da Vitória, Batalha 
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No que concerne à inspiração formal, regressamos mais uma vez a 

Santa Maria de Belém, ao portal Oeste, onde vemos representada, pesem 

embora as diferenças plásticas entre uma figura de vulto, como é a gárgula e 

um alto-relevo, uma figura muito semelhante e que nos inclinamos mais a 

pensá-la como uma sereia-pássaro, por causa da ausência da cauda. Não 

nos esqueçamos que o grosso da mão-de-obra de Belém proveio de 

territórios vizinhos e no panorama da escultura monumental do românico 

espanhol, a sereia pássaro é tão abundante como a sereia peixe. No entanto, 

a dúvida mantêm-se porque a gárgula também se pode ter inspirado nas três 

hárpias de uma mísula do átrio de acesso às Capelas Imperfeitas, realizadas 

também pelos mesteirais que Castilho estava a coordenar na época, embora 

estas exibam um capacete alado. 

 

 

   

 

Fig. 193 Mísula de apoio à abóbada que cobre o átrio de acesso às Capelas 

Imperfeitas (com as três hárpias), Santa Maria da Vitória, Batalha e sereia-pássaro 

do portal Oeste da igreja de Santa Maria de Belém 
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Seja como for, o que interessa é que, quer em termos plásticos, quer a 

nível temático, esta gárgula, tal como a gárgula – cavaleiro, são inéditas 

entre nós. Em comparação, a varanda de Castilho constitui-se muito mais 

como uma persistência do que uma novidade, ao passo que estas gárgulas 

têm muito mais de novidade e são, a nosso ver, uma contribuição bastante 

original da coordenação castilhiana.  

Ainda temos outra gárgula (cópia de restauro), porque a original 

encontra-se exposta no Dormitório dos Frades, que figura um estranho 

animal. Parece representar um dodó, embora com diferenças, em particular 

na proporção da cabeça. O conhecimento em relação a estes pássaros não é 

de estranhar porque os portugueses chegaram às Ilhas Maurícias, no 

Oceano Índico, em 1505, apesar de depois as ilhas terem sido colonizadas 

pelos holandeses. Esta ave foi considerada extinta no século XVII, no 

entanto os mesteirais da Batalha podiam ter feito esta estranha gárgula a 

partir de um relato dos marinheiros, que baptizaram a ave de “dodo” ou 

“douda”, por ser lenta e pesada, chegando mesmo a pesar cerca de 20 kg.  

 

  

 

Fig. 194 Gárgula - pássaro (poderá ser um dódó), cópia de restauro (à esquerda) a 

original está exposta ao público no Dormitório dos Frades (figura à direita), Batalha 
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Por último, temos uma gárgula que pertence ao Claustro de D. Afonso 

V e que tudo indica que também faz parte desta campanha. Teria o claustro 

ficado completo, com as quatro gárgulas e a gárgula ter-se-ia partido nos 

finais do séc. XV, inícios do século seguinte ou ficou sem estar colocada 

aquela gárgula? É uma gárgula muito diferente das outras, pois não é uma 

figura de vulto: é uma meia cana, esculpida na parte inferior, acessível ao 

observador e encontra-se muito suja. Parece representar um putto sobre um 

fundo de folhagem abundante e com um girassol, cuja escala da linguagem 

escultórica está muito próxima da decoração da varanda (e da escultura 

monumental que depois vamos encontrar em Tomar). 

 

 

 

 

Fig. 195 Gárgula meia-cana com putto do Claustro D. Afonso V, Santa Maria da 

Vitória, Batalha  
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 Em conclusão, sobre os temas escolhidos para as gárgulas da 

coordenação de João de Castilho, existe uma descontinuidade face a um 

programa iconográfico de forte pendor pedagógico e moralizante que 

caracterizou as gárgulas da campanha de Mateus Fernandes e mesmo as 

anteriores.  

 

 

Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fig. 196 Localização das gárgulas colocadas no âmbito da campanha de João de 

Castilho (não está assinalada a gárgula do Claustro D. Afonso V), Santa Maria da 

Vitória (Planta da DGEMN) 
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Estes temas (sereia-pássaro, rei de armas, putto, dragões) foram 

escolhidos porque eram representativos em relação às tendências da época, 

que explorava a utilização de elementos “ao romano” mas sem a sua 

necessária compreensão e abrangência temática que a sua colocação 

pressupôs nas campanhas anteriores. O que não quer dizer que os 

imaginários coordenados por Castilho ignorassem o seu significado moral.  

No entanto e como já sublinhámos, não deixam de ter a sua 

importância enquanto novidade e elementos de renovação de temas perante 

o panorama nacional. Também em termos plásticos foram importantes por 

causa do dinamismo explícito que as caracteriza.  

Na documentação de 1538 relativa ao convento ainda encontramos 

referências a cabouqueiros, assentadores, aparelhadores: pensamos que 

estas despesas fizeram parte de uma outra fase das obras, que se destinou 

à edificação de novos edifícios necessários ao noviciado, que foram 

levantados durante o reinado de D. João III. Ficaram bastante danificados 

por um incêndio, em 1811, por conta das invasões napoleónicas e foram 

demolidos durante as campanhas de restauro da segunda metade do século 

XIX. Na documentação datada de 1538 não é referida nenhuma despesa ou 

verba para Miguel de Arruda, nem o seu moio de trigo.  

Em 1556 o monarca emitiu um alvará para que os dominicanos 

pudessem receber 100 000 reais adiantados dos anos de 1563 e 1564 para 

concluírem as obras no edifício, sendo que já haviam gasto as verbas 

respeitantes aos anos entre 1556 e 1562. Cremos que nestes anos o 

rendimento do mosteiro provinha essencialmente das tenças reais, de missas 

e do arrendamento de terras. 

No âmbito das reformas, no começo do reinado de D. Manuel, houve 

tentativas de transformar esta casa claustral em observante, embora sem 

grande sucesso, situação que se arrastou entre 1513 e 1560, sob a tutela de 

reformadores espanhóis. A magnificência desta edificação deixou marcas 

durante a reforma de mentalidades tridentina: numa epístola redigida por Frei 
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Bartolomeu dos Mártires, datada de 1563, este recomenda sobriedade na 

nova casa dominicana de Viana do Castelo: 

“E porque saiba que o Padre Fr. João em alguã maneira é 

sospeito neste caso de edifício magnifico, lembre-lhe que desde 

minino se criou debaixo das abóbadas da Batalha, pelo que tem a 

imaginativa inficionada toda e transformada em arquitecturas 

magnificas.”74 

Em 1563, o rei D. Sebastião nomeou para o cargo de mestre-de-obras 

da Batalha Dionísio de Arruda, sobrinho de Miguel. Treze anos depois nova 

nomeação, agora de António Mendes e, por fim, em 1581 D. Filipe I atribui o 

cargo a Baltazar Alvares. Durante este tempo manteve-se no cargo de 

mestre vidreiro toda uma geração de apelido Taca (avô, filho e neto), 

assegurando deste modo um cuidado para com os vitrais no intuito de os 

preservar e assegurar a integridade das composições.  

 

 

4.8.11. Igreja do Convento de São Francisco do Porto 

 

A igreja foi iniciada em 1383 e concluída cerca de trinta anos depois. 

No entanto, as duas únicas gárgulas figurativas que a edificação exibe estão 

inseridas numa capela designada como “Capela dos Carneiros” em 

homenagem ao seu fundador, o mestre escola da Sé de Braga, João 

Carneiro, edificada no prolongamento do braço direito do transepto 

(orientadas a Sul). 

A capela foi fundada em 1534 e a sua atribuição não está 

completamente esclarecida. No entanto, perante um cenário de anonimato 

documental, teima-se em atribuir a sua edificação a João de Castilho ou ao 

seu irmão Diogo, atribuições que têm em conta somente a mestria da 

                                                 
74

 GOMES, Saúl, Op. Cit. vol. IV, p. 297 
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abóbada da respectiva capela, que pode ter contado com a presença de um 

dos mestres que trabalharam com os Castilhos noutras empreitadas. 

As duas gárgulas que a capela apresenta não introduzem novidades 

do ponto de vista temático: uma é a representação de uma figura de cabeça 

antropomorfizada, com estranhas orelhas, que com o auxílio das mãos, abre 

bem a boca. É uma representação do pecado da gula. 

A outra gárgula é um pássaro, parece pousado na platibanda, cuja 

formulação plástica é mais interessante que a anterior: o modo como as asas 

foram esculpidas e o movimento implícito da cabeça imprime-lhe um 

dinamismo diferente. Revelam a participação de um imaginário com alguma 

experiência na realização de gárgulas, mas que em termos temáticos se 

manteve fiel à tradição relativa à representação do bestiário, devido ao seu 

papel moralizador. Do ponto de vista plástico são gárgulas que revelam uma 

grande economia de meios, pois apresentam-se com bastante síntese.  

 

 

            

 

Fig. 197 Gárgulas da Capela dos Carneiros, Igreja de São Francisco do Porto (a 

péssima qualidade das fotografias deveu-se a um problema com a máquina 

fotográfica) 
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4.8.12. Igreja da Nossa Senhora da Conceição, Beja (2ª 

campanha de colocação de gárgulas) 

 

Como vimos, o programa deste núcleo de gárgulas revelou-se 

bastante importante para o panorama nacional no último terço de 

Quatrocentos. Marcou mesmo uma posição pioneira face ao estaleiro de 

Santa Maria da Vitória, o que não é de estranhar, dada a importância no 

xadrez político e económico da Infante D. Beatriz. 

Assinalam-se intervenções cerca de 1506/8 e em 1515 o rei D. Manuel 

indica que se prossigam com as obras, o que quer dizer que as edificações 

conventuais ainda não estavam de todo concluídas e que as obras se devem 

ter prolongado pelo reinado de D. João III. Estas quatro quimeras devem 

datar da década de 30 do século XVI por causa das tendências que revelam, 

associadas à importância do estaleiro. 

A primeira quimera (mas sexta no sentido cabeceira – portal) é uma 

figura masculina, nua, que segura o queixo com a mão esquerda, enquanto a 

direita está pousada na testa (o braço direito está partido a meio). Está 

sentado, de pernas cruzadas e assenta numa mísula com duas espirais, ou 

cornucópias (serão as cornucópias da abundância?) Cremos que a sua 

leitura enquanto a representação do pecado da preguiça melancólica ou 

acídia não levanta muitas dúvidas. Esta posição, a da gárgula com a mão 

pousada na testa, já a havíamos visto numa gárgula de São Francisco de 

Évora. Segundo o “Castelo Perigoso”: 

 “Per preguiça caae homem em oçyosidade , que he causa de 

muytos malles , porque quando home͂ está oçioso , entom veem as 

tentaçoões do diaaboo e do mu͂do e da carne . Por hiso, disse Sam 

Geronymo: “Faze sempre algu͂um bem que o diaboo nom te ache 

oçy[o]so e te meta em suas obras.”75  

                                                 
75

 Castelo Perigoso, p. 103 
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Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 198 Figuras quiméricas da fachada nordeste da igreja da Nossa Senhora da 

Conceição de Beja (Planta da DGEMN) 
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Ao lado temos um híbrido, de rosto humano (tem o nariz partido) e 

estranho penteado, com uma franja e dois cornos, como nas cabras. Não 

possui membros superiores e parece usar uma corda em torno do pescoço. 

Tem o corpo escamado como nos dragões e patas de leão. Pensámos que 

pudesse representar uma hárpia, ou uma esfinge: esta última aparece 

representada na arte grega como um híbrido resultante da cabeça de uma 

mulher, patas de leão e corpo de dragão. Representará, pelo esgar facial e 

pela ausência de membros superiores, o pecado da avareza? 

A sétima quimera é também um híbrido, parece uma síntese entre um 

burro, um cão e um dragão, com as patas superiores invertidas, dobradas 

para trás e agarradas ao pescoço. Tem o corpo escamado como os dragões 

e é de difícil identificação. Por último, temos um estranho leão, com uma juba 

e também uma gola, mas sem patas superiores. O leão, em termos 

metafóricos, representava os pecados da soberba e da ira.  

Em relação a aspectos plásticos, estas quimeras parecem ser todas 

da mesma mão, o que não é difícil, pois são somente quatro e tal como as 

outras haviam sido pioneiras, também estas são bastante significativas 

porque já traduzem valores formais ligados ao classicismo. Ainda no âmbito 

dos aspectos formais, estas são muito distintas das quimeras da capela-mor, 

resultado de uma campanha diferente e posterior (metade são híbridos, ao 

contrário do panorama da ábside). No entanto, os seus temas não são 

estranhos ao programa das gárgulas/quimeras da capela-mor, pois também 

estas revelam um forte pendor moralizante e pedagógico. Parecem ilustrar 

alguns pecados mortais, o que entra em articulação com as outras, ou seja, o 

mesteiral encarregue de lavrar estas últimas quimeras esforçou-se pela 

coerência temática entre diferentes campanhas. 

Adão, seduzido por Eva, sucumbe a dois pecados: a gula e a luxúria. 

A figura masculina nua e de longas barbas pode ser interpretada ou como 

um patriarca bíblico, resgatado do limbo, ou como uma representação da 

luxúria sandia e extemporânea, embora nos inclinemos mais para a primeira 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

629 

 

hipótese, porque a figura é assexuada e teria uma coerência cronológica: 

Adão e a queda, depois os patriarcas resgatados do limbo e as outras 

quimeras em representação da época. Os dois animais eleitos – o cão e o 

dragão – constituem uma metáfora dos pecados da inveja e da soberba, 

complementados talvez pela ira, pois ambos os animais foram representados 

a mostrar os dentes afiados.  

A freira constitui-se como um exemplum muito significativo, embora 

tenha subjacente o pecado da luxúria. Em seguida temos a melancolia 

preguiçosa ou acídia, depois talvez a avareza. Em seguida, a quimera é 

muito estranha e de difícil interpretação e por último temos o leão, símbolo, 

neste contexto, da soberba e da ira.  

As últimas quimeras ainda ilustram aspectos ligados à mundividência 

medieval (na presentificação de pecados, ligadas aos aspectos moralizantes 

e pedagógicos) e em paralelo figuram o contacto com novas tendências 

estéticas e formais, comuns às práticas artísticas do Renascimento e ao seu 

vocabulário decorativo, ou seja, quer tenham ou não tido influência do 

Claustro da Manga, acabam por reflectir alguns aspectos comuns. 

O programa da capela-mor, para além de revelar uma articulação com 

as tendências devotas da sua fundadora que acompanhou de muito perto as 

obras (a sua residência “oficial” era em Beja, onde parece ter habitado 

durante muito tempo76) e da importância da sua linhagem, pretendia também, 

de modo evidente, estabelecer uma relação com os rigores da Observância. 

As outras quimeras respeitantes à nave ilustram uma actualização estética, 

plástica e formal, embora continuem ligadas, no que concerne aos aspectos 

temáticos, à medievalidade – cremos que por motivos inerentes à reformas 

das instituições religiosas e aos rigores da Estrita Observância. 

 

                                                 
76

 Como assim nos indica COSTA, João Paulo Oliveira - D. Manuel. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2005, p. 44 
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4.8.13. Igreja do Convento das Chagas de Cristo, Vila 

Viçosa 

 

 Em relação à data da fundação deste convento franciscano do ramo 

feminino não existe consenso dentro da historiografia. Se por um lado é 

apontada a data de 1514, pela mão de D. Jaime (4º duque de Bragança), por 

outro lado refere-se a uma data posterior ao seu falecimento (1532) para a 

sua fundação, e os anos de 1534/5 para a chegada das freiras. Estas eram 

provenientes de Nossa Senhora da Conceição de Beja, assim como a sua 

abadessa, irmã da segunda esposa de D. Jaime, D. Joana de Mendonça. 

Cremos que as dúvidas acerca da fundação se prendem com o facto de o 

convento ter sido primitivamente habitado por freiras agostinianas e, por 

outro lado, por causa de duas bulas papais, onde a fundação do convento é 

autorizada (1530) e confirmada (1534). Cremos que as suas gárgulas devem 

situar-se muito próximo destas datas, por causa da data de chegada das 

freiras (deveriam estar reunidas as condições mínimas relativa à vida 

conventual). A sua fachada principal está orientada para Norte e foi dividida 

por cinco contrafortes (três da capela mor, esquinados e os restantes, que 

emolduram o portal de entrada), cada um com a sua gárgula.  

Esta meia dezena de gárgulas tem em comum o mesmo tema: todas 

representam grifos, embora com ligeiras variações entre eles. As diferenças 

residem todas ou na cabeça do animal, ou na zona do seu peito: uma tem 

um par de chifres enrolados em vez de orelhas, outra exibe um peito 

escamado e outra tem esculpido no peito um pequeno rosto de criança 

(gastrocéfalo). Em termos formais e plásticos parecem ser todas da mesma 

mão, o que não é de estranhar dado o seu pequeno número. Esta 

homogeneidade temática e formal de alguns programas de gárgulas, 

contrária à variedade atingida anteriormente, foi uma fase que precedeu a 

rejeição clássica da colocação de gárgulas figurativas nos edifícios religiosos 

e a sua substituição por gárgulas-canhão.  
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Este 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 199 Gárgulas da Igreja do Convento das Chagas de Cristo, Vila Viçosa (Planta 

da DGEMN) 

 

 

No que concerne ao significado do grifo (a sua repetição torna-o um 

mero elemento decorativo ou enfatiza a sua mensagem?) era considerado 

um animal impuro porque assim aparecia referido na Bíblia (Levítico 11,13 e 

Deuteronomio 14, 12) e por esta razão e talvez ter sido referido por autores 

medievais e aparecer nos Bestiários foi abundantemente representado na 

escultura monumental peninsular. A sua dupla natureza resultante da força 

do leão e do poder da águia associaram-no a sentidos muito diversos, quer 
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em relação à sua força e poder, quer como metáforas do pecado da avareza. 

No entanto e segundo os autores Carlos Bernárdez e Xosé Ferro77 na “Divina 

Comédia” de Dante, depois de descrever os quatro animais da visão de 

Ezequiel e do Apocalipse de João, no canto XXIX, associa o grifo a Cristo, 

que encerra a parte da natureza celeste e divina (a águia) à parte terreal e 

humana (o leão), a guiar um carro que é a Igreja.  

 

 

4.8.14. Igreja Matriz de Arronches 

 

 Igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção e foi iniciada nas 

primeiras décadas do século XVI, mas os trabalhos devem-se ter prolongado 

até ao reinado de D. João III, por causa do seu portal, clássico. Exibe quinze 

gárgulas, divididas em dois grandes tipos: onze são zoomórficas e quatro são 

gárgulas paralelepipédicas, distribuídas pelas duas fachadas (inseridas nos 

contrafortes) e pela zona da cabeceira.  

 Começando a nossa análise pelas seis gárgulas da fachada Norte, 

concluímos que, por causa das gárgulas estarem partidas e muito 

danificadas pela erosão e pela presença de fungos, somente conseguimos 

identificar uma gárgula: uma figura antropomorfizada que ajuda com as 

mãos/patas a boca a abrir-se mais. Na esquina da mesma fachada com a 

capela lateral temos uma gárgula que parece segurar uma pequena figura 

feminina, embora não se consiga interpretar mais nada. Temos a mesma 

situação na fachada oposta e na zona da cabeceira, como o ilustram as 

imagens. 

 

 

 

                                                 
77

 BERNÁRDEZ, Carlos L. e FERRO, Xosé Ramón Mariño - Bestiario en Pedra – Animais 
Fabulosos na Arte Medieval Galega. Galicia: Edicións Nigra Trea, 2004, p. 147 
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Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 200 Gárgulas da fachada Norte e cabeceira da Igreja Matriz de Arronches 

(Planta da DGEMN)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

634 

 

Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 201 Gárgulas da cabeceira e fachada Sul da Igreja Matriz de Arronches (Planta 

da DGEMN)  
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Um dado estranho é o facto de as quatro gárgulas paralelepipédicas, 

com a parte inferior gravada com motivos geométricos ou embutidas com 

meias esferas, não obedecerem a nenhum critério de distribuição e/ou não 

estarem todas concentradas numa só zona, como temos vindo a constatar 

com outros núcleos. 

O que podemos concluir é que o mesteiral encarregue de fazer estas 

gárgulas revela ter pouca experiência com escultura de vulto, pois embora 

pese o facto de serem de difícil identificação por causa das cabeças partidas 

e do granito ser um material difícil de trabalhar e dado a poucos pormenores, 

o tronco das figuras é completamente dependente do formato 

paralelepipédico.  

 O tipo de abóbada usada para cobrir a igreja revela influências de 

Santa Maria de Belém e por isso estas gárgulas devem ser um reflexo dessa 

influência, embora sem nenhuns frutos no que concerne à complexidade do 

programa e mesmo aos temas das gárgulas de Belém. A escolha temática 

ficou profundamente enraizada em persistências artísticas ligadas ao 

bestiário.  

 

 

4.8.15. Igreja Matriz de Penafiel 

 

 Esta igreja, dedicada a São Martinho, foi edificada sob inspiração 

renascentista e concluída em 1568 (data inscrita na aduela da arquivolta 

exterior do portal). No lado esquerdo do corpo da igreja está implantada a 

Capela do Senhor dos Passos, talvez o único vestígio de uma anterior 

construção manuelina. Esta capela foi instituída pelo mercador João Correia 

e estava já em fase de conclusão em 1537: foi rematada exteriormente por 

merlões e exibe uma gárgula, inserida no cunhal, que formaria um par com 

outra gárgula no cunhal oposto, entretanto partida.  
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   Fig. 202 Gárgula da Igreja Matriz de Penafiel 

 

 

Esta gárgula representa uma cabeça humana, toda ela marcada por 

um grande arcaísmo formal e plástico, o que atesta a sua realização por 

parte de um artífice local, com reduzida experiência na produção e 

caracterização de volumes. Do ponto de vista da economia de meios com 

que foi concretizada, apresenta alguma semelhança com cachorros ou 

modilhões românicos, leitura que também resulta do material com que foi 

executada, o granito.  

 

 

4.8.16. Igreja de São Francisco de Estremoz 

 

 Este convento menorita foi fundado no século XIII. As gárgulas que 

hoje podemos observar fazem parte da Capela de D. Fradique de Portugal 

(Arcebispo de Saragoça e Vice Rei da Catalunha), anexada ao transepto da 

igreja no século XVI. Foi D. Fradique de Portugal quem instituiu a capela 

anexa. Ele morreu em 1539 e por essa data a capela já deveria estar 

concluída ou em fase de acabamentos. D. Fradique era filho dos condes de 

Faro e fez carreira eclesiástica em Castela, junto dos Reis Católicos. Foi 
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bispo de Calahorra, Segóvia, Siguenza e arcebispo de Saragoça. Foi ainda 

nomeado por Carlos V como vice-rei da Catalunha.  

 A capela exibe uma cimalha pontuada por merlões e pináculos a 

coroar os contrafortes, onde se inserem as cinco gárgulas. Então temos, 

orientadas a Oeste três gárgulas: um homem com barba, sem membros 

superiores e com um capuz/gola de folhos. Parece um bobo. A gárgula a 

meio é um híbrido: corpo de cão, mas cabeça de homem (embora com 

orelhas de cão). No ângulo SO temos um leão, com a sua juba encaracolada. 

No outro ângulo temos um grifo. Por fim, orientado a Este, um cão. Como 

vemos, este conjunto de gárgulas manteve-se ancorado nos temas mais 

característicos: o bestiário (leão, grifo e cão) e os híbridos humanos. Em 

termos plásticos e formais foram todas produzidas pelo mesmo imaginário, 

que atesta alguma experiência neste tipo de escultura monumental.  

 

Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 203 Gárgulas da Capela de D. Fradique de Portugal, Igreja de São Francisco, 

Estremoz (Planta da DGEMN) 
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4.8.17. Igreja Matriz de Elvas (antiga Sé de Elvas) 

 

Dedicada a Nossa Senhora da Assunção, foi elevada a Sé em 1570 

até aos finais do século XIX (1881). Esta igreja foi iniciada em 1517 por 

Francisco Arruda. Embora as obras se tenham prolongado, José Custódio 

Vieira da Silva78 refere que muito provavelmente estaria aberta ao culto cerca 

de vinte anos depois. Tem gárgulas-canhão na frontaria e uma dúzia de 

gárgulas figurativas nas fachadas laterais, inseridas nos botaréus prismáticos 

(embora três estejam partidas). 

Na fachada lateral Sul as gárgulas são todas muito semelhantes entre 

si (peitos proeminentes e focinhos/bicos grossos e alongados), somente com 

pequenas variações ao nível da caracterização plástica: de modo geral 

temos pássaros, um cão e dois animais de difícil identificação.  

 

       

      

 

Fig. 204 Gárgulas da fachada lateral Sul da Igreja Matriz de Elvas (é bem notória a 

homogeneidade plástica entre os animais representados) 

                                                 
78

 SILVA, José Custódio Vieira da - O Tardo – Gótico em Portugal – A arquitectura no 
Alentejo. Lisboa: Editora Livros Horizonte, 1989, p. 125 e 126 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

639 

 

    

 

Fig. 205 Gárgulas da fachada lateral Norte da Igreja Matriz de Elvas 

 

 

Na fachada lateral Norte as gárgulas estão mais danificadas (ao nível 

da cabeça) e mais sujas: temos um cão, um pássaro e um leão (as restantes 

são de difícil identificação por se encontrem mutiladas e sujas). 

Do ponto de vista temático estas gárgulas não se destacam do 

panorama nacional, ainda muito ligadas ao bestiário com vocação 

moralizante. No que concerne a aspectos plásticos e formais são 

interessantes porque são representações estilizadas (em particular a fachada 

Sul) e fruto de dois imaginários, em que cada um se ocupou de uma fachada, 

dadas as semelhanças no modo de esculpir os volumes. Um aspecto comum 

a quase todas as gárgulas é o peito proeminente (sinal de soberba ou vã 

glória). 

Esta edificação, na fachada Norte, possui uma construção mais baixa 

que também exibe duas gárgulas que estão um pouco danificadas pela 

erosão: ao que parece, seguram ambas num escudo ou brasão. Em termos 

plásticos são diferentes das anteriores. 
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4.8.18. Igreja de Nossa Senhora da Madalena, Olivença 

 

Segundo José Custódio Vieira da Silva79, este edifício é quase irmão 

gémeo da Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Elvas. Aponta o mesmo 

autor que deve ter sido construída ao mesmo tempo. À semelhança do outro 

templo, também exibe as suas gárgulas nos botaréus, mas ao contrário do 

edifício, estas não reflectem nenhuma influência das gárgulas de Elvas. É 

nesta igreja que está sepultado Frei Henriques de Coimbra (falecido em 

1532), que desempenhou o papel de director espiritual das clarissas do 

Convento de Jesus em Setúbal. Frei Henriques foi o primeiro bispo de Ceuta, 

cuja sede do bispado foi em Olivença até 1570. 

Esta igreja possui quinze gárgulas de temática muito interessante, 

inseridas nos contrafortes e vamos começar a nossa análise pela fachada 

lateral Norte (sentido portal – cabeceira), onde temos no primeiro contraforte 

um ser híbrido, de cabeça antropomorfizada, com um bigode e cujo corpo, 

texturado com pequenas estrias, é de um estranho animal. No contraforte 

seguinte temos novo híbrido: cabeça humana, com barbas, mas corpo de 

dragão, com patas e peito escamado.  

 

  

   

Fig. 206 Gárgulas da fachada lateral Norte da Igreja de Nossa Senhora da 

Madalena, Olivença 

                                                 
79

 Idem, Ibidem, p.127 e 128 
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De seguida temos uma gárgula que parece representar uma figura 

feminina, que exibe os seios nus, mas envolta em penas e sem membros, 

apenas asas, o que pode ser uma sereia-pássaro. A próxima gárgula é outro 

híbrido com o mesmo princípio dos anteriores: cabeça humana, mas corpo 

de dragão. A sua vizinha é uma gárgula muito suja e enegrecida, quase 

indistinta, mas parece uma figura humana, quase um putto, com proporções 

clássicas (sem fotografia). 

 

   

 

Fig. 207 Gárgulas da zona da cabeceira da Igreja de Nossa Senhora da Madalena 

(a imagem do meio e a da direita representam a mesma gárgula, sob dois ângulos) 

 

 

 

Fig. 208 Continuação das gárgulas da zona da cabeceira da Igreja de Nossa 

Senhora da Madalena 
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Na cabeceira temos uma figura humana disforme, a exibir um grande 

ventre, depois uma figura híbrida, pois parece ter uma cabeça humana 

envolta num capuz, mas corpo de animal alado. A gárgula seguinte é outro 

ser híbrido, com cara de velho com barbas, asas e um peito proeminente 

mas deformado, com fortes patas. Parece uma sereia-pássaro na versão 

masculina, abundantes na escultura monumental espanhola. Por fim um 

dragão, com peito escamado e ar feroz. 

 

     

     

 

Fig. 209 Gárgulas da fachada lateral Sul da Igreja de Nossa Senhora da Madalena, 

Olivença 
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Na fachada lateral Sul (sentido cabeceira-portal), no primeiro 

contraforte vê-se um dragão, muito próximo em termos plásticos de um 

dragão do claustro de Santa Maria de Belém. Em seguida, um novo híbrido: 

cabeça humana, mas tronco de dragão ou serpente, com a cauda enrolada 

bem visível. É alado, mas possui braços, tendo a mão esquerda apoiada na 

bochecha: parece lastimar-se. A próxima gárgula é um ser híbrido, de cabeça 

antropomorfizada, exibe asas e segura com os braços um objecto – será um 

brasão? Sucede-lhe uma gárgula que representa uma figura masculina nua, 

de corpo disforme, a exibir os órgãos genitais, que com as duas mãos ajuda 

a boca a abrir-se ainda mais (ligação entre a gula e a luxúria, os dois 

pecados do baixo-ventre). A seguir temos um híbrido de cabeça 

antropomorfizada, com asas, que com as mãos segura algo (parece um 

livro). Por fim, uma figura humana, com a cabeça partida (mas que tinha 

barbas), cujos membros inferiores terminam em patas forcadas e que segura 

um bebé nu. A torre da fachada também exibe umas quimeras muito 

pequenas nos ângulos, de difícil identificação. 

Em termos plásticos estas gárgulas são muito interessantes, 

expressivas e dinâmicas. Todas resultam da junção de uma parte do corpo 

humano (ou o tronco ou a cabeça) com a de um animal, em particular o 

dragão e a serpente – o facto de serem todas híbridas relaciona-as 

directamente com as tendências de cariz classicizante ligadas ao grotesco 

“sem lei”, que juntava sem regras definidas várias partes de seres distintos. 

Este tipo de grotescos estava associado aos pecados mortais, que João de 

Barros havia criticado em 1531 na “Rópica Pnefma”, já aqui referida a 

propósito das gárgulas do Claustro da Manga. E tal como neste núcleo 

coimbrão, já aqui desenvolvido, cremos que também o programa destas 

gárgulas assenta na presentificação dos pecados mortais: os peitos e troncos 

proeminentes como metáfora da soberba, os ventres dilatados e as mãos a 

ajudar a boca a abrir-se ilustram a gula, as duas sereias pássaros a luxúria, 
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etc. No entanto, o sentido da figura masculina que segura uma criança nua 

escapa-nos.  

A disformidade e a deformidade física têm neste programa um lugar 

privilegiado: todas as gárgulas são seres híbridos e estes parecem estar em 

plena mutação ou metamorfose física, mas com origem “moral” por causa da 

fealdade dos pecados, que aproximavam o homem das animálias e das 

bestas. Estas gárgulas, enquanto exempla não exemplares alertavam as 

consciências do público para onde conduzia a prática dos vários pecados 

pelo homem. 

 

 

4.8.19. Convento de Santo António dos Olivais, Coimbra 

 

 Este cenóbio franciscano exibe duas gárgulas, mas de datação 

controversa. Segundo os dados fornecidos pelo livro “Ordens Religiosas em 

Portugal”80, o convento primitivo foi fundado entre 1216 e 1217, sob a forma 

de ermida dedicada a Santo Antão. Albergou os mártires de Marrocos antes 

da sua partida, bem como Santo António, mas foi abandonado logo depois e 

em 1247 o edifício regressou para o cabido da Sé.  

 No mesmo lugar, reedificou-se em 1538, um novo convento para a 

Província franciscana da Piedade, “construído a despensas de D. Álvaro da 

Costa, fidalgo do reino, só se conservando a ermida já existente, adaptada a 

igreja conventual.”81  

 Entre 1537 e 38 tiveram início as obras relativas ao edifício actual, 

mas com o aproveitamento de alguns espaços da primitiva ermida e os 

frades ocuparam o convento cerca de 1539/40. As duas gárgulas que 

podemos observar pertencem à Capela de Santo António, integrada na 

                                                 
80

 SOUSA, Bernardo Vasconcelos, Op. Cit. p. 346 
 
81

 Idem, Ibidem, p. 346 
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fachada lateral esquerda, virada a Norte, onde ainda subsiste o portal com 

arquivoltas, datado do século XV: as duas gárgulas zoomórficas distribuem-

se pelas faces laterais da capela. Dadas as características das duas gárgulas 

pensamos que devem datar de Quinhentos (apesar de acharmos que foram 

retocadas, em particular o cão, ao nível da cabeça) contemporâneas das 

intervenções de que resultou a nova edificação. Representam dois animais, 

talvez um cão (que parece possuir umas asas) e um javali, este último revela 

alguns traços de cariz realista na caracterização plástica, quer também ao 

nível das proporções e da textura. 

 

 

 

 

 

Fig. 210 Gárgulas da Igreja de Santo António dos Olivais, Coimbra (a cabeça, em 

particular os olhos da gárgula à esquerda fazem-nos pensar se não foi retocada em 

campanhas de restauro) 

 

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

646 

 

4.8.20. Igreja Matriz de Caminha (2ª campanha de colocação 

de gárgulas) 

 

 Nesta igreja ficaram por analisar as três gárgulas da Capela do Bom 

Jesus dos Mareantes82 posicionada na fachada lateral Norte. O tipo de 

platibanda que a remata é ainda de inspiração tardo-gótica (colocada para 

integrar a área da capela no resto da estrutura do edifício, porque a 

cabeceira desta matriz tem uma platibanda rendilhada), mas construída com 

elementos de inspiração clássica, próximos de alguns elementos observáveis 

no portal principal da mesma igreja. O efeito visual do edifício é de 

integração, mas quando o observador se aproxima da Capela, percebe a 

discrepância estética dos elementos que a ornam em relação aos que 

constituem a cimalha da capela-mor.  

Já aqui referimos, a propósito da primeira campanha de colocação de 

gárgulas a opinião de Vítor Serrão em relação à datação do portal Oeste83: 

os seus ornatos à romano tiveram como fonte de inspiração os Emblemata 

Liber de Alciato, que segundo o historiador da arte só foram divulgados em 

Portugal a partir de 1531. Ou seja, esta empreitada deve ter decorrido 

sensivelmente até 1540 (e não em 1511como vulgarmente se aponta).  

As gárgulas da Capela dos Mareantes, em plena harmonia com a 

decoração da platibanda, revelam uma forte dependência do formato inicial, 

longas e esguias, somente com a extremidade esculpida, já a transformarem-

se em gárgulas – tubo: um aspecto que inicia uma espécie de retrocesso 

formal, plástico e temático, da posição do classicismo em relação às gárgulas 

                                                 
82

 Neste âmbito, gostávamos de chamar a atenção para um facto: segundo as imagens do 

Boletim da DGEMN que descrevem o processo de restauro efectuado à igreja, os anexos 
norte e sul da capela-mor, na zona da cabeceira, possuíam uma gárgula na esquina, 
também estas de inspiração zoomórfica. Desconhecemos o seu paradeiro após a demolição 
destas áreas. Boletins da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais - Igreja 
Matriz de Caminha. Porto: Ministério das Obras Públicas e Comunicações/Oficinas Gráficas, 
vol. 6, 1936 
 
83

 SERRÃO, Vítor, Op. Cit. p. 62 
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e ao realismo, expressividade e dinâmica que as havia caracterizado durante 

as décadas anteriores e que ainda havia de subsistir durante mais um tempo. 

Aliás, a torre sineira desta Matriz, concluída cerca de 1556, já exibe as 

gárgulas-tubo. Neste edifício aparecem deste modo documentadas as várias 

fases de evolução das gárgulas, como se fosse um micro-cosmos do 

panorama nacional: das tentativas tímidas das gárgulas bestiário da zona da 

cabeceira, ao realismo grotesco da gárgula rabo-ao-léu, às gárgulas de cariz 

classicista, finalizando com os tubos. 

 

 

 

Fig. 211 Gárgula NE da Capela do Bom Jesus dos Mareantes, Igreja Matriz de 

Caminha 
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4.8.21. Claustro do Convento da Nossa Senhora da Graça, 

Évora 

 

 Esta construção pode considerar-se fruto do impulso construtivo que 

acompanhou a longa presença de D. João III e da corte em Évora, mas 

também das discussões estéticas em torno do classicismo e do humanismo 

que, à época, produziu importantes testemunhos artísticos, entre os quais se 

insere o dito convento.  

 Este espaço, pertença da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, foi 

fundado cerca de 1512, com uma igreja primitiva diferente da que hoje se 

observa: a campanha de obras mais significativa terá decorrido entre 1537 e 

1546 (data em que o convento alojou os capítulos provinciais dos Eremitas 

de Santo Agostinho), sob a orientação do arquitecto Miguel Arruda.  

 Este arquitecto era filho de Francisco de Arruda e sobrinho de Diogo 

(activos em Évora a intervir no Paço, em particular na Galeria das Damas, 

entre outras obras na cidade e no distrito) e quer através desta filiação, quer 

pelos estaleiros por onde passou antes de ir para Évora (presença na 

Batalha), estava familiarizado com a colocação de gárgulas figurativas.  

 As quarenta e oito gárgulas que este pequeno espaço conventual 

exibe estão todas concentradas no claustro, de dois andares, debuxado por 

Arruda e todo ele edificado aplicando modelos decorativos greco-romanos 

divulgados pela tratadística da época (métopas, frisos, caneluras, etc.) em 

articulação com discretas gárgulas figurativas. Estas, embora muito 

danificadas pela erosão e, como já dissemos, por princípio opostas à estética 

do Renascimento, sofreram aqui um processo de integração e renovação 

plástica interessante e inovador: são todas semelhantes, de escala muito 

miúda e discretas porque estão embutidas na parede e de acordo com toda a 

decoração envolvente. Parecem surgir dos frisos a que estão adossadas, 

numa completa harmonia. 
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 No piso inferior temos doze gárgulas e a sua distribuição consta de 

uma gárgula por cada canto e duas por ala, ligeiramente maiores que as 

gárgulas do segundo piso. Este exibe o triplo das gárgulas (tem mais caudal 

de água para escoar), distribuídas pelas alas em alinhamento com as 

colunas: estas sofreram mais estragos causados pela erosão que as do piso 

térreo. A sua leitura é muito discreta porque se encontram adossadas à 

parede, destacando-se muito pouco, harmoniosamente integradas na 

linguagem clássica. 

 

   

 

Fig. 212 Gárgulas do primeiro piso do claustro do Convento da Nossa Senhora da 

Graça, Évora 

 

 

No que concerne a aspectos plásticos, parecem ser todas da mesma 

mão, dadas as afinidades formais. Em relação aos temas, são também todas 

muito semelhantes entre si, com ligeiras variações: representam cabeças de 

animais (alguns parecem peixes), a formar diferentes expressões, na sua 

maioria antropomorfizadas, mas de cariz classicizante.  
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4.8.22. Claustros do Convento da Ordem Militar de Cristo, 

Tomar (2ª campanha de colocação de gárgulas) 

 

 A segunda campanha de colocação de gárgulas no Convento de 

Cristo ocorreu no contexto de uma profunda reforma, uma iniciativa de D. 

João III, governador perpétuo da ordem desde 1523, por via de uma bula 

papal. Em 1529 o rei reuniu em Tomar o Capítulo Geral da ordem e tomou 

várias decisões: a distinção entre os deveres e os direitos dos freires e o 

mesmo para comendadores e cavaleiros84. Em paralelo D. João III nomeou 

Frei António de Lisboa (ou Frei António Morais da Silva85 cerca 1484 - 1551), 

monge hieronimita para reformador da ordem, o que causou resistência e 

oposição86 por parte dos freires, situação que, como temos vindo a constatar, 

se repetia em quase todas as instituições no âmbito de uma reforma.  

 Frei António de Lisboa redigiu uma nova regra para substituir a 

anterior, ligada a Calatrava: embora ambas as regras tivessem como 

referente a Regra de São Bento, a que o reformador instituiu tinha uma 

influência considerável na espiritualidade contemplativa de São Bernardo de 

Claraval, no intuito de fazer cumprir todos os rigores da clausura observante, 

mas muito distante do espírito que havia presidido à criação de ordens 

religiosas militares. Os tempos também haviam mudado radicalmente e a 

                                                 
84

 Neste âmbito consultar DIAS, Sebastião, Op. Cit. vol I, p. 99 
 
85

 Era, em termos culturais, diferente de Frei Brás de Barros, pois Frei António havia 
professado e residido “alguns anos no célebre mosteiro Jerónimo da Nossa Senhora de 
Guadalupe, em Espanha. Em 1520 regressa a Portugal e não consta que tenha contactado 
com os centros culturais europeus.” in SANTOS, Cândido Dias dos - Os Monges de São 
Jerónimo em Portugal na época do Renascimento. Lisboa: Biblioteca Breve, 1984, p. 51 e 52 
 
86

 “O rei recomendava por carta de 14 de Junho de 1529 ao prior e freires de Cristo que 
recebessem (Frei António) “benignamente no dito convento e lhe obedeçais com toda a 
honra, obediência e cortesia […] e sem escândalo, estorvação lhe deixeis fazer a dita 
reformação”. Mas essa nova e radicalmente diversa concepção provocou descontentamento, 
abandonos da ordem e grandes resistências a ponto de o rei ordenar por carta de 22 de 
Junho de 1529, ao juiz de fora de Tomar que “prendam os freires que repugnarem a reforma 
e ajudem ao dito P. e. Frei António em tudo o que ele mandar.” In BUESCU, Ana Isabel – D. 
João III. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p.197 
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igreja, com a ajuda de D. João III estava a tentar purgar todos os maus 

hábitos e costumes.  

 Em paralelo com a reforma espiritual, iniciou-se também a reforma 

física dos espaços destinados aos freires, iniciativa para a qual D. João III 

encarregou João de Castilho, como já tínhamos dito no subcapítulo de Santa 

Maria da Vitória. As empreitadas a realizar pelo mestre foram descritas num 

interessante contrato de empreitada, lavrado a 30 de Junho de 1533 

(exactamente a mesma data da famosa carta de quitação do rol das obras 

realizadas por Castilho), publicado por Viterbo e de que vamos transcrever 

uns trechos. É que para além das orientações artísticas nele contidas em 

relação aos espaços a edificar e às características da sua decoração, tem 

referências explícitas às gárgulas: 

“Aos trjnta dias do mes de Junho desta era de mill e Quinhentos 

e trjnta e tres anos se concertou o amo delRey nosso Senhor com 

Johão de Castilho mestre de suas obras, sobre o ffazimento das obras 

que ora sua A. mãda ffazer no convento deTomar, as quaes elle ffara 

pelo theor e ordenança dos emlegimentos e debuxos que pêra isso sã 

ffeitos e asinados pelo dito amo, e asy pelos apontamentos deste 

contrato em que ao diante ffaz declaração de como ã de ser as ditas 

obras ffeitas alem do que vay ordenado nos ditos emlegimentos e 

debuxos…”87 

Seguem-se orientações para a abertura de alicerces e a edificação de 

casas, claustros, dormitórios e oficinas como estavam nos desenhos, 

obedecendo tudo às medidas acordadas. Em seguida, orientações para a 

crasta principal, onde se enfatiza o uso da abóbada de berço em volta 

redonda, acompanhada de decoração ao Romano. Depreende-se do trecho 

seguinte que o claustro principal (parcialmente demolido e reconstruído por 

Torralva) tinha gárgulas: 

                                                 
87

 VITERBO, Sousa, Op. Cit. vol III, p. 263 e 264 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

652 

 

“…com allgu͂a pequena de corenteza pera deitar as agoas pêra 

o pateo e toda mais obra de pillares arcos e colunas vasas e capiteis e 

cimalhas e guargoras e cunhaes cõ todo o mais que ha dita crasta 

pertença ffara tudo pelo theor e ordenança que vay nos ditos debuxos 

(…). Nesta crasta hadeaver sesenta e quatro arcos.ss. trynta e dous 

na crasta debaixo e outros tantos na de cima e achamos que poderjão 

valler hu͂s por outros alltos e baixos, contando arcos com suas colunas 

e vasas e capitees e pillares cõ seus Remates e amurtidos e cimalhas 

alltas e baixas e gargoras e assy os peitorjs …”88 

 Apesar de estar presente o desejo de mudança em termos estéticos, 

quer o rei, quer o mestre não se aperceberam da incoerência relativamente à 

coexistência de gárgulas com romanos, e de abóbadas de berço redondo 

com botaréus.  

 Embora Paulo Pereira refira que as obras devem ter começado pelo 

Claustro de Santa Bárbara89 (pequeno claustro erigido defronte da fachada 

Poente do coro) nós cremos que a sua edificação tenha arrancado em 

simultâneo com a edificação da crasta primeira, concluídos ambos em cerca 

de 1535. Vamos iniciar a nossa análise das gárgulas pelo Claustro de Santa 

Bárbara: este espaço foi importantíssimo porque funciona como elemento de 

articulação entre o coro manuelino, a crasta principal e as novas 

dependências que então se erguiam. Tem dois andares, mas o último foi 

parcialmente desmontado no século XIX a pedido de D. Fernando II90 para se 

poder visualizar a famosa janela, que o segundo piso do claustro ocultava, 

intencionalmente.  

No piso térreo cada ala claustral exibe duas gárgulas, no alinhamento 

das colunas e o piso superior possui somente duas (não sabemos se as 

                                                 
88

 VITERBO, Sousa, Op. Cit. p. 264 
 
89

 PEREIRA, Paulo – Convento de Cristo, Tomar. Lisboa: IGESPAR e Scala Publishers, 
2009, p.82 
 
90

 PEREIRA, Paulo, Op. Cit. p. 83 
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outras gárgulas foram retiradas aquando o desmontar do piso superior, mas 

é provável que assim tenha ocorrido). Chamamos a atenção para o facto de 

as gárgulas estarem muito sujas, o que dificultou bastante a sua leitura, à 

semelhança do que havia ocorrido com as gárgulas e as quimeras do coro.  

 Começamos então pela ala Norte do piso térreo, onde temos uma 

gárgula de cabeça partida, de tronco antropomorfizado e alongado com as 

mãos pousadas nos joelhos e peito e ventre proeminentes. Exibe ainda asas 

nos ombros. A outra gárgula desta ala é um restauro.  

 

      

 

Fig. 213 Gárgulas da ala Este do Claustro de Santa Bárbara do Convento de Cristo 

 

 

 Na ala Este, com a famosa janela como pano de fundo temos novo par 

de gárgulas: uma é uma figura masculina nua, de barbas, boca bem aberta, a 

rir (os dentes são visíveis) e com as mãos pousadas nas coxas. Apresenta 

também um ventre muito proeminente e no geral parece uma figura disforme, 

até porque os braços parecem mal encaixados nos ombros e peito. A outra 

gárgula é uma interessante figura masculina, também de barba, mas cujo 
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tratamento plástico difere da outra. Os seus braços parecem estar diluídos no 

tronco, adossados, embora nos sugira que a sua mão direita estava pousada 

nos genitais (aparenta ter sofrido retoques nesta zona) e a esquerda por 

cima do ombro direito. 

   

   

 

Fig. 214 Gárgulas da ala Sul do Claustro de Santa Bárbara do Convento de Cristo 

 

  

Na ala Sul temos uma figura masculina de estranha face (orelhas de 

gato ou de cão?) que tem uma cabeça de animal no queixo (o animal parece 

exibir orelhas pontiagudas, poderá ser um felino) de boca aberta. Está 

sentado no friso, de pernas cruzadas e segura uma máscara (que representa 

uma face humana) com as duas mãos. A sua vizinha não é menos 

interessante: é uma figura alada, antropomorfizada que segura junto ao 

ventre, com as duas mãos, uma cabeça feminina (pelos traços fisionómicos, 

já com alguma idade).  
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Fig. 215 À esquerda: pormenor da gárgula da ala Sul (note-se a cabeça humana) e 

à direita gárgula da ala Oeste do Claustro de Santa Bárbara do Convento de Cristo 

 

 

 Para concluir as gárgulas do piso térreo, na ala Oeste temos um 

estranho ser antropomorfizado, com os braços para trás, peito bastante 

proeminente, mas patas de animal aquático. Ao seu lado temos um restauro.  

 No segundo piso claustral temos somente gárgulas na ala Sul: 

alinhada com a gárgula que segura a máscara, temos uma figura masculina 

sentada, com as pernas cruzadas, que prende com as duas mãos as pontas 

da barba, com a boca bem aberta. Representa uma figura de velho e por 

causa da muita sujidade, não conseguimos confirmar se é ou não uma figura 

gastrocéfala (a exibir uma face na zona do ventre). 

 A outra gárgula, alinhada com o híbrido que segura uma cabeça 

humana é uma figura dúbia, não se percebe se do género feminino ou 

masculino, é careca e abre bem a boca. Está sentada, com as mãos 

cruzadas sobre a zona do ventre.  
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Fig. 216 Gárgulas da ala Oeste do piso superior do Claustro de Santa Bárbara, 

Convento de Cristo 

 

 

 

 

Fig. 217 Mísula do Claustro de Santa Bárbara, Convento de Cristo, Tomar 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

657 

 

No que concerne a aspectos plásticos são gárgulas bastante 

interessantes e distintas das gárgulas do coro: estas são mais alongadas e 

apresentam-se ao observador em poses mais dinâmicas. Nas gárgulas e na 

escultura monumental deste pequeno claustro devem ter laborado cerca de 

dois ou três imaginários, por causa de alguns “maneirismos” plásticos. Um 

dos imaginários lavrou também uma interessante mísula para o Claustro, 

onde se pode observar uma figura masculina de ventre bastante 

proeminente, de estranhos braços e com uma excrescência no meio das 

pernas.  

Em relação aos temas, embora faltem metade das gárgulas ao 

programa inicial do claustro (seis em cima e em baixo temos dois restauros e 

uma partida) os temas revelam algumas persistências no geral, pois o que 

nos parece é que se mantém o mote na ilustração dos pecados e nos vícios 

decorrentes dos sentidos. As gárgulas que exibem grandes ventres estão 

directamente relacionadas com o pecado da gula, mas não só, pois segundo 

o “Horto”: 

“E diz Santo Isidoro que quanto os estudos da leteratura som 

maires, tanto o coraçom mais incha com fasto de soberva e com maior 

inchaço de gabança. Ca muitas vezes a grande leteradura ou ciencia 

soe seer razom e aazo de inchaço de soberva de coraçom, porque a 

ciencia incha.”91 

A coerência temática das gárgulas em relação aos ventres ainda foi 

mais acentuada com a figura da mísula, também de peito destacado. E a 

gárgula que em paralelo também ri, com uma boca bem aberta e cheia de 

dentes, não só se relaciona com a gula e com a soberba, mas também com 

os perigos e malefícios do riso, como diz o adágio popular “O riso vem ao 

ventre”, ou seja, o riso, muito mal visto no contexto medieval, era o 

responsável pela ligação com os pecados do ventre: 

                                                 
91

 Horto do Esposo, Op. Cit. p. 178 
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“A Regra do mestre, em que se inspirou são Bento no século VI 

é claríssima neste ponto: o riso percorre o corpo vindo das partes 

baixas, passa do peito para a boca. Desta, tanto podem sair palavras 

de devoção, de piedade e oração como palavras licenciosas e 

blasfematórias.”92 

 O riso aberto e alarve, para além de quebrar o silêncio, não 

demonstrava virtude mas pouca seriedade, tão essenciais à vivência 

religiosa, em que o argumento mais forte em prol do desprezo do riso era 

que na Bíblia, Cristo nunca riu.  

 A gárgula da máscara seria uma metáfora da falsidade, de se tentar 

ser alguém, através das aparências, que não se era, escondendo o 

verdadeiro eu, que neste caso, tinha algo de animal – era visível na cabeça 

da gárgula o início da metamorfose (orelhas de animal e no queixo um 

felino), era o lado bestial do homem escondido por uma face séria da 

máscara. No caso da figura híbrida que segura a cabeça de velha pensamos 

que andaria associado ao mito da velhice feminina – aos invés dos homens, 

tidos por anciãos cheios de sabedoria, as velhas foram ridicularizadas nas 

cantigas de escárnio e maldizer, nos provérbios populares e no teatro 

vicentino (alcoviteiras). Só que nesta época, também andavam associadas à 

noção de bruxaria. Lembremo-nos que a Inquisição instalou-se oficialmente 

em Portugal em 1536 e que o Malleus Maleficarum (Martelo das Bruxas), 

editado em 1487 na Alemanha, circulou na Europa durante todo o século 

XVI, não sabemos se também neste contexto conventual. 

 A gárgula que puxa as barbas (que vimos também em Évora, quer na 

Ermida de São Brás, quer em São Francisco, na Batalha, na Matriz do Alvito, 

em Belém) devia ser uma representação do pecado da ira, da danação, mas 

também traduzia o desgosto causado pela própria sanha. A gárgula com a 

                                                 
92

  LE GOFF, Jacques e TRUONG, Nicholas – Uma história do corpo na Idade Média. 
Lisboa: Teorema, 2005, p. 66 
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boca muito aberta devia ser uma metáfora das palavras vãs e da tagarelice, 

inverso ao silêncio imprescindível à vida conventual. 

 Assim, todas estas gárgulas se apresentam como exempla não 

exemplares, como modelos contrários à vida conventual observante, 

lembrando permanentemente aos freires como não se deviam comportar, em 

particular por causa do contexto rigoroso em que decorreu a reforma. 

Uma área que deve ter ficado concluída por esta altura foi aquilo que 

se designa como Terreiro, ou área de acesso ao portal Sul da rotunda 

templária: esta parede fazia parte da empreitada do claustro principal de 

Castilho (área que no interior da ala claustral corresponde à escadaria que 

desemboca depois na inacabada Sala do Capítulo). Exteriormente esta 

parede exibe quatro gárgulas muito interessantes, apesar de terem todas a 

cabeça ligeiramente danificada.  

 

 

 

Fig. 218 Vista do terreiro de acesso ao Portal Sul do Convento de Cristo, Tomar, 

com as suas quatro gárgulas 
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São seres híbridos, de peitos bastante proeminentes, ligeiramente 

diferentes entre si nas patas e nas asas. Uma delas parece um grifo, outra 

assemelha-se a uma hárpia (embora pareça ter barba – será uma sereia 

pássaro, com fortes garras e asas?) e estão todas pousadas numa voluta. Do 

ponto de vista plástico são gárgulas dinâmicas e muito expressivas e todas 

fruto de um só imaginário por causa das semelhanças plásticas entre si, em 

particular no modo de formular os volumes.  

 

     

 

Fig. 219 Gárgulas do terreiro de acesso ao Portal Sul do Convento de Cristo em 

Tomar: são todas muito semelhantes em termos plásticos, com ligeiras variações. 

 

 

 Entretanto, a empreitada castilhiana deve ter prosseguido com a 

edificação do Claustro da Hospedaria (destinado a receber os visitantes) 

concluído entre 1541 e 1542. Exibe gárgulas nos contrafortes do piso térreo 

e no segundo piso e gárgulas no intervalo, alinhadas com as colunas. Na ala 

Oeste este claustro recebeu ainda um terceiro piso (respeitante ao Dormitório 

grande) e uma parede no quarto piso, que exibe somente gárgulas restauros. 

Um aspecto muito importante: este claustro tem um número muito elevado de 

gárgulas partidas e outras restauradas, o que impossibilita qualquer 

conclusão sobre as mesmas – a sua distinção já foi difícil.   
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Fig. 220 Fachada Oeste do Claustro da Hospedaria do Convento de Cristo, Tomar 

 

     

 

Fig. 221 Dois ângulos de uma gárgula da ala Oeste, terceiro piso do Claustro da 

Hospedaria, Convento de Cristo, Tomar 
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As poucas gárgulas inteiras da fachada Oeste apresentam muitas 

semelhanças com as do Claustro de Santa Barbara: corpos disformes e 

híbridos. Na ala Norte temos algumas gárgulas, mas estão muito sujas e 

danificadas, quase indistintas. Na ala Este observam-se muitos restauros 

(gárgulas em tudo semelhantes às do Claustro das Lavagens e às do 

Claustro da Micha, com a mesma temática: leão, carneiro, cão, etc.). 

 

  

Fig. 222 À esquerda, vista parcial do piso térreo da ala Oeste e à direita parte da ala 

Norte do Claustro da Hospedaria, Convento de Cristo 

 

  

 

Fig. 223 Dois panoramas do Claustro da Hospedaria, Convento de Cristo, Tomar: à 

esquerda vista da ala Este e à direita alas Este e ala Sul (junto ao coro) 
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 O Claustro dos Corvos, segundo Paulo Pereira93 foi edificado entre 

1537 e 1546. Exibe gárgulas (ou o que delas resta) no friso do primeiro andar 

e no segundo, mas o panorama é ainda pior que no Claustro da Hospedaria, 

pois o número de gárgulas partidas é ainda maior. Da análise do material que 

sobra (estão geralmente partidas a nível da cabeça, o que castra a sua 

identificação) revelam estar muito perto, em termos plásticos, das gárgulas 

do terreiro, já analisadas, mas em termos temáticos próximas das gárgulas 

do Claustro de Santa Bárbara: a equipa de imaginários deve ter sido a 

mesma, mantida durante as várias fases de construção do grande complexo. 

 

 

 

Fig. 224 Ala Norte do Claustro dos Corvos do Convento de Cristo 

                                                 
93

 Op. Cit. p. 97 
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Fig. 225 Três gárgulas (danificadas e sujas) do Claustro dos Corvos, Convento de 

Cristo, Tomar 

 

 

 Por fim temos o Claustro da Micha, cuja edificação deve ter ocorrido 

em simultâneo com o anterior (1537/46). Também o panorama em relação ao 

estado das gárgulas não é animador: no piso térreo todas as gárgulas estão 

partidas e somente no segundo andar podemos observar algumas gárgulas 

danificadas, mas não completamente. Mantém-se a mesma temática, com 

gárgulas de ventre disforme, híbridos com cabeça humana mas com 

estranhos membros inferiores.  

 

     

 

Fig. 226 Gárgulas do Claustro da Micha, Convento de Cristo 
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De modo geral, as gárgulas mantiveram aqui a vocação pedagógica 

que as caracterizou anteriormente, embora actualizadas em termos formais e 

plásticos para um cânone renascença, quase maneirista pelo modo como as 

figuras se contorcionam. Ficou comprovada a sua eficácia pedagógica junto 

de espaços reformados e talvez também porque Frei António de Lisboa não 

quis ficar atrás de Frei Brás de Barros, com o seu Claustro da Manga, onde 

as gárgulas desempenharam uma significativa função catequética. Segundo 

Vítor Serrão: 

“Todas as empresas de Castilho em Tomar, no quarto decénio 

de Quinhentos, desde os claustros ao dormitório, às novas alas 

monacais (...) se articulam milimetricamente com o pensamento 

humanista de Frei António (...) integra-se nesse vasto programa de 

renovação espiritual e artístico da Ordem de Cristo.”94 

 Apesar da originalidade da estrutura conventual e dos méritos da sua 

eficaz organização em torno de uma edificação já existente (coro e charola), 

não concordamos com a opinião da maioria dos historiadores da arte quando 

se referem à ruptura artística que caracterizam as intervenções de Castilho 

aqui em Tomar, fundada na crença de que o mestre havia evoluído para algo 

de absolutamente distinto do paradigma artístico anterior95. Já havíamos feito 

referência a isto a propósito das suas intervenções no estaleiro da Santa 

Maria da Vitória.  

 Vejamos, nos claustros de Santa Bárbara, Hospedaria e Micha, os 

pisos térreos foram abobadados através do sistema tardo-gótico de abóbada 

com nervuras. A densidade decorativa de determinadas áreas (por exemplo, 

nos púlpitos do Refeitório, na escultura monumental do Claustro da Santa 

                                                 
94

 SERRÃO, Vítor - História da Arte em Portugal – O Renascimento e o Maneirismo. Lisboa: 

Editorial Presença, 2001, p. 66 
 
95

 “Castilho passou de um domínio perfeito das formas góticas, à compreensão plena e 
completa de uma concepção espacial propriamente renascentista, ao romano, que já nada 
deve à arquitectura que então se chamava moderna.” SENOS, Nuno, Op. Cit. p. 127 
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Barbara), para além de evidenciar influências manuelinas, também não se 

pode considerar uma característica clássica. Para já não falar na colocação 

de gárgulas figurativas em espaços “de inspiração renascença”. Estas, 

embora transformadas e adaptadas às novas tendências plásticas e formais, 

em termos temáticos os seus programas continuam a manter-se ancorados 

em valores característicos da mundividência tardo-medieval e eram 

incompatíveis com os princípios estéticos clássicos.  

 Esta incoerência estética acerca da intromissão das gárgulas em 

claustros de inspiração renascença já havia sido detectada por Pais da Silva, 

que as classifica como maneiristas: 

“O Claustro de Santa Bárbara (…) é o mais pequeno pelo 

condicionamento da área disponível (…) mas não o menos 

interessante já pelo modo como Castilho solucionou complexos 

problemas construtivos (...) já por nele se acusar ao nível escultórico 

inegável atitude anti-clássica (mísulas geométricas e antropomórficas). 

O amplo claustro da Hospedaria (...) de planta rectangular (...) 

apresenta dois andares (...) e a robustez dos contrafortes das 

fachadas contrasta com alguns acidentes escultóricos (gárgulas) de 

feição maneirista...”96 

Concordamos com a ideia de que Castilho começou a operar 

mudanças artísticas, mas de forma lenta e gradual e não em ruptura com o 

paradigma anterior, com as suas aprendizagens. 

Não queremos concluir esta campanha sem reflectir sobre um aspecto 

importante, relativo ao elevado número de gárgulas partidas, danificadas 

parcialmente e as restauradas. Em 1811 as tropas francesas ocuparam o 

convento. Sete anos mais tarde, as instalações foram ocupadas pelo Hospital 

Militar e, em 1917 ainda acolheram o Ministério da Guerra. O nosso palpite 

para justificar o actual estado das gárgulas é que as mesmas devem ter 

                                                 
96

 SILVA, Jorge Henrique Pais da - Páginas de História de Arte – 1. Artistas e Monumentos. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p. 189 
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servido amiúde de alvo para a pontaria de tantos militares que pelos 

claustros conventuais passaram. 

 

 

4.8.23. Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Belém, 

Lisboa (3ª campanha de colocação de gárgulas) 

 

Temos ainda mais dois mestres à frente do estaleiro hieronimita: 

Diogo de Torralva (activo entre 1540 e 1551) a quem se deve a conclusão de 

dois lanços que ficaram por acabar no segundo piso do claustro (autor da 

platibanda decorada com uma série de cabeças “à romano”) e Jerónimo de 

Ruão (de 1563 até ao final do século XVI), autor da capela-mor actual 

(concluída em 1572).  

 Estes lanços claustrais, datados de 1543 e 1544, são correspondentes 

ao ângulo onde se encontram as galerias N e O e foram concluídos na 

empreitada de Torralva, embora José da Felicidade Alves refira que a pedra 

já estava aparelhada.97 Cabe agora perguntar se já estava lavrada a gárgula 

do ângulo NO? A ser negativa, a resposta implicaria que a gárgula revelasse 

diferenças, quer formais, quer temáticas, sendo então necessário proceder à 

sua análise. 

 A gárgula colocada no ângulo NO representa uma figura masculina, 

nua e acocorada, com as costelas bem visíveis: parece amarrada de pés e 

mãos, com os joelhos unidos e enverga um barrete frígio na cabeça. Em 

termos plásticos constitui-se como uma representação dotada de mais 

realismo quando em comparação com as outras gárgulas, embora a sua 

cabeça (em particular a zona do rosto) tenha recebido um tratamento plástico 

mais cuidado e pormenorizado que o resto do corpo. Revela influências, 

através da sua fisionomia carregada, de boca aberta e olhar marcado, algo 

                                                 
97

 ALVES, José da Felicidade - O Mosteiro dos Jerónimos II – Das origens à actualidade. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1991, p.141 
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da expressão miguelangelesca da terribilitá, mas também das gárgulas do 

Claustro da Manga, em Coimbra, da autoria de João de Ruão.  

Exibe uma posição diferente, já não é a gárgula que, perpendicular ao 

fundo onde se insere se projecta tão-só para fora: o seu corpo parece 

contorcer-se e agitar-se pela estranha posição representada, o seu rosto 

exprime dor e drama. A fisionomia desta gárgula entra em diálogo com 

alguns rostos da platibanda, mas destaca-se relativamente às outras 

gárgulas, onde abunda, em termos temáticos, o bestiário. O facto de estar 

nu, só com o barrete frígio pode significar que o Adepto se encontra 

“despojado” do mundo material, preparado para realizar a Grande Obra. Esta 

gárgula atesta o conhecimento, por parte de Torralva e da equipa que com 

ele laborava, da simbólica claustral lavrada nas campanhas anteriores e 

ligada à linguagem hermética, o que lhe permitiu uma conclusão com 

continuidade temática.  

 

 

 

Fig. 227 Gárgula do ângulo NO do segundo piso do claustro de Santa Maria de 

Belém 
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Em termos plásticos e formais revela uma actualização para com os 

núcleos mais eruditos do panorama nacional contemporâneo à sua 

realização (em particular com as gárgulas do Claustro de Santa Bárbara, 

Tomar), embora distinta em termos temáticos, pois não presentifica os 

pecados ou vícios. Aliás, a figura até se apresenta com algum decoro: nada 

de indecente está visível, apesar da nudez.  

As esculturas do claustro e por vezes também as gárgulas foram, ao 

longo dos anos, alvo das atenções dos monges que por aqui passaram. Dois 

dos mais antigos testemunhos, ambos de Frei Diogo de Jesus, redigidos 

entre 1666 e 1668, fazem referências muito claras às gárgulas: 

“Se gosta o hóspede de ver animais, dali aparecem leões, daqui 

grifos, cachorros comendo uvas, serpentes, dragões, coelhos, leitões, 

gatos: todos tanto ao natural que em cada um ficaria assaz afamada a 

mão do artífice.”98  

“Os canos por onde desembocam as águas do Inverno são em 

forma de vários animais, leões, bugios, cachorros.”99 

Mais tarde, Frei Manuel Baptista de Castro também não ficou 

indiferente às gárgulas, descrevendo-as do seguinte modo: 

“...no ultimo delles estão dezaugadouros do ultimo claustro e os 

segumdo são figuras de animais diversos que sobresahidos com a 

boca aberta deytão agoas das chuvas ao claustro...”100 
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 JESUS, Frei Diogo de – “Amplificação da História de la Orden de San Geronimo” (ANTT, 
Ms da Livraria nº 2560, págs. 55/6) citado por ALVES, José da Felicidade - O Mosteiro dos 
Jerónimos I – Descrição e evocação. Lisboa: Livros Horizonte, 1989, p. 149 
 
99

 JESUS, Frei Diogo de – “Amplificação da História de la Orden de San Geronimo” (ANTT, 
Ms da Livraria nº 2560, págs. 56/7) citado por ALVES, José da Felicidade - O Mosteiro dos 
Jerónimos III – Para um inventário do recheio do Mosteiro de Santa Maria de Belém. Lisboa: 
Livros Horizonte, 1993, p. 81 
 
100

 CASTRO, Frei Manuel Baptista de – “Crónica do Máximo Doutor e Príncipe dos 
Patriarcas São Jerónimo, dedicada a D. João V” (Torre do Tombo, Manuscritos de Livraria, 
Códice 729), transcrito por CARVALHO, Artur Marques de - Do Mosteiro dos Jerónimos: de 
Belém, termo de Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1990, p. 124 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

670 

 

Outra descrição do mosteiro, datada de 1712, da autoria do Padre 

António Carvalho da Costa: 

“...tem este dormitório pela parte de fóra guarnição de renda de 

pedra junto ao telhado, de Cruzes com diversas figuras nos botareos, 

por onde correm as aguas dos telhados (...) tudo muy bem lavrado.”101 

Para concluir a análise das gárgulas de Belém, torna-se oportuno 

referir a opinião da investigadora Maria João Neto, que destaca a importância 

das gárgulas no escoamento das águas pluviais, a propósito do processo de 

restauro do claustro ocorrido entre 2000 e 2002, onde uma equipa 

especializada procedeu à: 

 “...limpeza dos algerozes que conduzem às gárgulas do último 

registo, foi possível observar, em momentos de forte pluviosidade, o 

caudal considerável de água esgotada e o impacto provocado 

precisamente sobre a varanda do 2º registo. Esta exposição directa da 

varanda às águas pluviais proveniente das gárgulas superiores faz 

pensar na existência de uma sistema hidráulico diferente que pouparia 

quem se abeirava do balcão em dias de chuva (...) Sob observação 

atenta foi possível perceber que originalmente a água dos terraços era 

canalizada pelo interior dos contrafortes, indo desaguar nas gárgulas 

do piso inferior.”102 

A partir destas observações verificamos a importância que as gárgulas 

tinham no desempenho do escoamento do claustro, mas também questiona 

a utilidade das gárgulas/quimeras restauradas. 

 

                                                 
101

 COSTA, António Carvalho da – “Corografia Portuguesa” citado por ALVES, José da 
Felicidade - O Mosteiro dos Jerónimos II – Das origens à actualidade. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1991, p. 240 
 
102

 NETO, Maria João Baptista – “O historiador de arte e a intervenção no património 
arquitectónico: o claustro de Sta. Maria de Belém” in Actas do II Congresso Internacional de 
História da Arte – Portugal: Encruzilhada de Culturas, das Artes e das Sensibilidades. 
Coimbra: Livraria Almedina, 2001, p. 1029 
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4.8.24. Claustro do Convento da Nossa Senhora da 

Assunção, Faro 

 

 A data do início da construção do convento, bem como a data da 

conclusão dos trabalhos no claustro não colhem consenso entre os 

investigadores, tal como o seu mecenas: alguns autores atribuem a sua 

fundação a D. Leonor, terceira esposa de D. Manuel, outros a D. Leonor (da 

casa de Aviz), irmã do rei D. Manuel e viúva de D. João II. Esta última 

atribuição, com a qual concordamos, relaciona-se com o facto de no portal da 

igreja estarem representados um camaroeiro e um pelicano (e a data de 

1539): cremos que a colocação de símbolos heráldicos dos fundadores ou 

mecenas nos edifícios não era um aspecto tratado com leviandade, o que 

não daria espaços para erros.  

Aliás, foi em 1491 que a Vila de Faro começou a fazer parte dos bens 

da casa da rainha, tendo sido D. Leonor, mulher de D. João II a primeira 

beneficiada. Este argumento, o da sua fundação pela Rainha D. Leonor, 

viúva do Príncipe Perfeito é ainda apoiado pela proveniência das oito freiras 

que o vieram habitar, em 1541, todas oriundas do Convento da Madre de 

Deus de Xabregas. Há ainda o argumento ligado à coerência em relação às 

correntes de pensamento religioso da própria D. Leonor, intimamente ligadas 

ao universo franciscano, de cariz observante, como é o caso. Da fundação 

desta casa, à sua conclusão, decorreram algumas décadas, como o atestam 

as características da edificação: a igreja revela-se herdeira ainda do tardo-

gótico, enquanto a maioria das estruturas conventuais já revelam tendências 

clássicas. 

Após o impasse da morte de D. Leonor em 1525, o prosseguimento 

das obras ficou a cargo da rainha D. Catarina, esposa de D. João III, que 

encarregou Mestre Afonso Pires e o pedreiro António Gomes “sendo este 

último pago para lhe levar o debuxo e enformação (sic) das obras do 
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mosteiro”103 em 1543. Numa missiva da Madre Superiora dirigida à Rainha, 

em 1548, sabemos que o claustro ainda não se encontrava concluído, 

faltando ladrilhar, iniciativa para a qual a Madre pedia dinheiro a D. Catarina.   

 A edificação deste convento resultou de um círculo erudito que, 

embora “marginal” porque deslocado dos grandes centros artísticos, não 

deixou por isso de se assumir como um caso de importância porque se 

constituiu como um dos primeiros episódios no que respeita à introdução de 

valores clássicos na arquitectura em território algarvio, actualização estética 

a que as gárgulas não vão ser alheias – Horta Correia refere mesmo que 

esta obra só pode ter tido origem na corte, ainda para mais dadas as 

afinidades com as campanhas castilhianas em Tomar.104 

  A colocação de gárgulas cingiu-se ao segundo andar do claustro do 

convento, de planta quadrangular, que revela duas grandes fontes de 

influência: por um lado, por ser um claustro cujos cantos se encontram 

cortados, reflecte que o autor da sua traça, Afonso Pires, conhecia bem o 

Claustro de Santa Maria de Belém e o de Santa Cruz de Coimbra. Por outro 

lado, o seu alçado, que Vítor Serrão acusa ter um “sabor castilhiano”105 

remete-nos imediatamente para Tomar, para o Convento de Cristo e para o 

Claustro da Hospedaria, em tudo semelhante, até na colocação de gárgulas 

nos grossos contrafortes. Ora o Claustro da Hospedaria foi edificado entre 

1541 e 1543, ou seja, quase em simultâneo com este, que deve ser 

sensivelmente posterior (concluído talvez entre 1545 e 1548). Esta 

semelhança no debuxo da crasta pode dever-se ao facto de Tomar ter sido o 

estaleiro onde D. João III mais se empenhou e acompanhou de perto o 

                                                 
103

 Citado a partir de NETO, João e GIEBELS, Daniel - Convento da Nossa Senhora da 
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desenvolver dos trabalhos. Não era de estranhar, portanto, que num estaleiro 

patrocinado pela Rainha, ocorresse este “contágio” do ponto de vista 

arquitectónico, justificado também pela qualidade do arquitecto coordenador, 

Afonso Pires. 

 As dezasseis gárgulas, no segundo andar do claustro, distribuem-se 

pelos contrafortes (três por cada ala) e nos ângulos e estabelecem uma 

ligação curiosa com os mascarões clássicos dos contrafortes no registo 

inferior, à semelhança do diálogo plástico entre as gárgulas do segundo 

andar do claustro de Belém e a platibanda de Torralva.  

 Antes de começarmos com a análise das gárgulas, convém dizer que 

uma boa porção tem a cabeça partida, o que impossibilita uma leitura mais 

estruturada. Vamos iniciar a análise pela ala Este: temos um ser híbrido, de 

difícil identificação, que tem a mão esquerda pousada no joelho esquerdo, 

forrado com folhagem. A gárgula seguinte representa outro híbrido, alado, 

que ao nível do peito segura uma cartela coroada por uma caveira. A sua 

vizinha, também alada, tem a cabeça partida o que impossibilita a sua 

identificação. No ângulo claustral NE, outra gárgula com a cabeça partida e 

que representa uma figura humana sentada que segura uma espécie de 

cabeça alada.  

Na ala Norte outra gárgula de cabeça partida, também alada, mas que 

representa uma figura feminina (exibe os seios nus), envolta em penas, muito 

semelhante a uma outra gárgula que identificámos como uma sereia-pássaro 

na Igreja da Madalena em Olivença: ambas parecem envoltas em penas. A 

seguinte é uma figura em tudo semelhante às anteriores, igualmente alada, 

mas cujos braços estão cruzados sobre o colo, assim como as pernas, 

também cruzadas, numa postura pudica (aparece em duas imagens na 

planta do claustro). A cabeça foi coberta de pêlos ou escamas, quase uma 

cabeça de peixe. A próxima gárgula representa um ser híbrido, misto de leão 

alado com uma cabeça antropomorfizada e uma cauda: parece a 

representação de um grifo.  
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Este 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 228 Gárgulas da ala Este do claustro do Convento da Nossa Senhora da 

Assunção, Faro (Planta da DGEMN) 

 

 

A gárgula do ângulo NO é outro híbrido, alado, com seios, mas cuja 

extremidade (não tem membros inferiores) se assemelha à de uma serpente: 

poderá ser a representação da serpente do Éden, que tentou Eva com a 

maçã, presentificação do pecado original, tal como havíamos visto numa 

gárgula que se lamenta, exibindo uma cauda de serpente enrolada, na Igreja 

da Madalena de Olivença. 
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Este 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 229 Gárgulas da ala Norte do claustro do Convento da Nossa Senhora da 

Assunção, Faro (Planta da DGEMN) 

 

 

Na ala Oeste, as três gárgulas que se seguem são muito semelhantes 

entre si: peito muito proeminente, extremidades em forma de voluta e só 

varia ligeiramente a cabeça, pois a primeira parece exibir um focinho de 

porco, a outra tem focinho de cão e a terceira parece um galo. No ângulo SO, 

embora com semelhanças com as anteriores, temos um leão, com a sua juba 

bem texturada e terminando em cartela.  

 

  

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

676 

 

Este 

 

        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 230 Gárgulas da ala Oeste do claustro do Convento da Nossa Senhora da 

Assunção, Faro (Planta da DGEMN) 

 

 

Por fim, na ala Sul temos um panorama muito semelhante: três 

gárgulas em tudo parecidas com as anteriores, cuja variação ocorre nas 

cabeças: a primeira exibe um par de chifres (um bode?), a seguinte uma 

cabeça de águia e a última uma cabeça antropomorfizada. 
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Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fig. 241 Gárgulas da ala Sul do claustro do Convento da Nossa Senhora da 

Assunção, Faro (Planta da DGEMN) 

 

 

 A última gárgula, a que faz o ângulo SE, é a mais enigmática de todo 

este programa (aparece representada em duas imagens): representa uma 

figura híbrida, com patas de leão, corpo coberto de folhagem ou penas (não 

se percebe bem), parece possuir asas e tem a cabeça, ligeiramente 

antropomorfizada, coberta de longos pelos ou penas. O mais significativo é 

que esta figura segura nos braços uma criança nua: na Igreja da Madalena 
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em Olivença já nos tínhamos interrogado em termos temáticos sobre uma 

figura masculina, com barbas e de patas forcadas, que também segura uma 

criança nua. 

Em termos temáticos, nas alas Este e Norte, a representação parte de 

híbridos alados, híbridos em que a componente humana tem muito peso no 

seu “desenho”: poderíamos dizer que a base para a realização destas 

gárgulas foi o corpo humano, ao qual se agregaram outras partes de animais 

ou revestimentos. A presença de um destes híbridos com uma caveira, uma 

vanitas, alude a valores como a perenidade e a vanidade da vida e à morte, 

sempre presente. A gárgula que tenta tapar o corpo nu com os braços é uma 

metáfora do pudor e da castidade e, em última análise, da Temperança. 

Muito provavelmente nestas duas alas as gárgulas discursam sobre algumas 

qualidades e virtudes. Entre as alas Norte e Oeste, no ângulo NO, temos 

uma gárgula que representa a serpente do Éden – local onde a temática 

muda. 

 Nas alas Oeste e Sul as gárgulas são todas muito semelhantes entre 

si: ventre bastante proeminente, extremidade em voluta ou cartela, mudando 

a cabeça: porco, cão, galo, leão, bode, águia e homem. Estes animais 

estavam intimamente ligados com a presentificação dos pecados mortais. A 

interpretação da gárgula que segura o bebé (também de transição temática 

entre as alas) é de difícil interpretação: poderá significar, neste contexto, o 

homem selvagem (rodeado pelos pecados) que segura o futuro homem, 

resgatado e limpo de pecados? 

 Este núcleo de gárgulas, à semelhança de outros já estudados, 

concretiza dois aspectos: por um lado, às gárgulas continua a caber uma 

importante função pedagógica, a de ilustrar comportamentos, quer 

exemplares, quer não exemplares, o que se constitui como uma persistência. 

Por outro lado, dentro dessa vocação didáctica, as gárgulas sofreram um 

processo de actualização formal, agora sob novas orientações estéticas, de 

cariz clássico, mas em paralelo mais uniformizante do ponto de vista plástico, 
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produzindo gárgulas semelhantes entre si, com pequenas variações. 

Detectamos, no entanto, alguns pontos em comum do ponto de vista 

temático com algumas gárgulas da igreja da Nossa Senhora da Madalena, 

em Olivença: a figura feminina envolta em penas (sereia-pássaro), a criança 

nos braços de uma figura masculina/ser híbrido, a gárgula cuja extremidade 

termina como uma cauda de serpente. A diferença é que em Olivença ainda 

perpassam tendências tardo-medievais no tipo de representação, mais 

expressivo e dinâmico, enquanto aqui as gárgulas são de cariz classicizante, 

estilizadas e calmas do ponto de vista plástico e a revelar influências da 

escultura monumental de modelo italiano.  

 No que concerne à autoria destas gárgulas, dadas as semelhanças 

plásticas visíveis entre dois grandes conjuntos, podemos avançar com a 

hipótese da sua realização por dois mesteirais, ambos experimentados no 

campo da escultura monumental clássica e ambos familiarizados com o que 

se fazia nos estaleiros nacionais mais significativos, em particular com Tomar 

(as cartelas que algumas gárgulas exibem estão directamente relacionadas 

com as gárgulas do Terreiro de acesso ao Coro do Convento de Cristo, 

Tomar). 

 

 

4.8.25. Igreja do Convento de São Francisco de Montemor-

o-Novo 

 

 Aponta-se para 1495/6 o início da construção da igreja por Frei Afonso 

do Rio, no entanto em 1532, a Observância da Província dos Algarves 

ordenou que a igreja fosse edificada noutro local: a nova igreja foi então 

sagrada ao culto em 1546. A sua estrutura é próxima de São Francisco de 

Évora, apesar das alterações sofridas no século XVIII. É uma igreja 

contrafortada nas fachadas laterais, onde estão inseridas gárgulas.  
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 Na fachada lateral Norte temos quatro gárgulas e na fachada oposta 

temos mais cinco: são gárgulas zoomórficas e antropomórficas, em granito, 

totalmente dependentes do formato paralelepipédico da pedra, só a 

extremidade foi “esculpida” numa tentativa de lhes conferir alguma 

individualização. Em termos plásticos têm um carácter muito rude, próximo 

da escultura românica e é mais um núcleo do Sul do país onde se assiste à 

colocação de gárgulas muito arcaizantes face a outros contextos mais 

actualizados e de feição cosmopolita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 242 Gárgulas da fachada Norte da Igreja do Convento de Montemor-o-Novo: 

destaque para o carácter arcaizante das mesmas 
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Fig. 243 Gárgulas da fachada lateral Sul do Convento de Montemor-o-Novo 

 

 

 

4.8.26. Igreja do Convento da Madre de Deus, Xabregas  

 

 Fundado em 1509, foi mais uma iniciativa pia da Rainha D. Leonor, 

esposa de D. João II e irmã de D. Manuel: as primeiras sete freiras, oriundas 

do Convento de Jesus em Setúbal ficaram em instalações muito modestas. A 

fundadora patrocinou a edificação de um paço para nele habitar junto do 

convento e este foi integrado na Observância em 1512.  

O convento lisboeta sofreu vários danos com o terramoto de 1755. A 

configuração actual dos elementos decorativos da fachada do mosteiro é 

fruto dos restauros que o mesmo sofreu no século XIX, mais concretamente 

em 1872, pela mão do arquitecto João Maria Nepomuceno, que “alteou parte 
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da fachada, abrindo-lhe várias janelas.”106 Assim, as doze gárgulas que 

podemos observar serão as originais (que foram recolocadas na fachada) ou 

são fruto da imaginação da equipa de restauradores?  

Vamos considerar como significativo para a nossa análise um quadro 

pertencente ao Retábulo de Santa Auta, designado por “Chegada das 

Relíquias de Santa Auta” e exposto no Museu Nacional de Arte Antiga, em 

Lisboa. As relíquias da santa chegaram a Lisboa em 1517, mas pensa-se 

que o painel foi pintado em 1522. Na pintura está representada a fachada 

principal do convento, pano de fundo para a procissão que acompanha a 

chegada das relíquias, com um portal manuelino, quatro gárgulas 

zoomórficas e um medalhão dos irmãos Della Robbia. A quantidade de 

elementos decorativos presentes na representação da fachada (platibanda, 

camaroeiro, o grau de pormenor do portal e as gárgulas) revela-nos que as 

obras no complexo conventual já estavam muito avançadas e a que a igreja 

já estaria concluída.  

Pais da Silva, ao dissertar sobre a pintura, refere-se ao portal nela 

representado como não sendo absolutamente fiel ao modelo primitivo e 

questiona se a representação plástica das gárgulas se baseia nas “originais” 

ou se “se trata de um padrão corrente na época”.107 A pintura mostra-nos 

quatro gárgulas: três inseridas no corpo central e uma no lateral direito. O 

ponto de vista usado para a sua representação não coincide com as leis da 

perspectiva, pois as gárgulas parecem pintadas de cima para baixo e não o 

contrário. Mendes Atanázio108 também não acredita que o painel fosse uma 

representação fidedigna da igreja, mas que o seu autor pintou um cenário 

efémero, erigido para receber as relíquias e não o real. Este historiador não 

                                                 
106

  NOÉ, Paula – Igreja da Madre de Deus, 1990 e 1996 [Consultado em Outubro de 2006 e 
Janeiro de 2010] Disponível em www.monumentos.pt  
 
107

 PAIS DA SILVA, Jorge Henrique - Páginas de História de Arte – 2. Estudos e Ensaios. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p. 91 
 
108

 ATANÀZIO, Mendes - A Arte do Manuelino. Lisboa: Editorial Presença, 1984, p. 189 
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explica o desfasamento cronológico de cinco anos entre a deposição das 

relíquias no convento e a elaboração da pintura. Ao confrontar a pintura com 

as gárgulas actuais, três aspectos saltam logo à vista: não coincidem no 

número, na temática e na localização. O bestiário é o tema das gárgulas da 

pintura, embora sejam todas muito semelhantes: parecem cães, de boca 

aberta e olhar feroz.  

Foi no site do Museu Nacional do Azulejo, cujas instalações se situam 

justamente no convento que encontrámos informações importantes para este 

subcapítulo, que passamos a citar: 

“O conjunto arquitectónico deixado por D. Leonor à data da sua 

morte era verdadeiramente exíguo e as queixas das freiras levaram à 

realização de uma grande campanha de remodelação, empreendida 

por D. João III.”109 

 O rei encarregou Diogo de Torralva, em 1551, de um novo debuxo, 

que dotou o convento de um claustro clássico e transformou a primitiva igreja 

em Sala do Capítulo, edificando-se uma nova igreja. Deste modo, ficam 

justificadas as incoerências entre o painel e a actualidade, pesem embora as 

alterações efectuadas no âmbito do restauro. O actual portal foi realizado 

tendo por base a pintura 

 

       

 

Fig. 244 Gárgulas da fachada lateral da igreja da Madre de Deus, Xabregas 

                                                 
109

 Museu Nacional do Azulejo [Consultado em Fevereiro de 2010] Disponível em 
http://mnazulejo.imc-ip.pt/pt-PT/OMNAz/Edific/ContentDetail.aspx 
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Fig. 245 Gárgulas da fachada lateral da igreja da Madre de Deus, Xabregas 

 

 

 Da dúzia de gárgulas que o edifício exibe, questionámo-nos se seriam 

ou não todas gárgulas revivalistas. Algumas não nos parecem restauros, mas 

gárgulas quinhentistas, ao gosto clássico, próximas das do Claustro de Santa 

Bárbara em Tomar ou da Nossa Senhora da Assunção de Faro. Umas são 

pequenas e adossadas à cimalha, só representadas as cabeças (muito 

semelhantes às da Sé de Leiria, muito posteriores) enquanto outras se 

destacam mais porque se afastam das paredes.  

 

 

4.8.27. Ermida de Santa Clara, Vidigueira 

 

 É uma pequena edificação, característica do tardo gótico alentejano, 

por causa do seu cunho mudéjar, patrocinada pelo 2º conde da Vidigueira, D. 

Francisco da Gama e foi erigida entre 1540 e 1555. 

 Possui sete gárgulas, situadas nos contrafortes prismáticos 

escalonados: três delas são gárgulas meia cana e as restantes quatro são 

figurativas: é sobre estas que nos vamos debruçar. Todas constituem 

tentativas de representar a figura humana até ao tronco, embora em termos 

formais sejam muito dependentes do formato inicial da pedra, sem grandes 
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emancipações na formulação volumétrica da figura. Um dos motivos pode 

estar relacionado com o material, pois são em granito, um material de 

reduzida ductilidade plástica.  

 Todas as gárgulas parecem representar o mesmo: figuras humanas, 

sem distinção de género que, com a ajuda das mãos, abrem bem a boca, à 

excepção da gárgula da esquina da capela-mor, que tem as mãos por 

debaixo do queixo. Uma hipótese de leitura era representar uma figura 

masculina a segurar/puxar as barbas.  

 

     

 

Fig. 246 Gárgulas da Ermida de Santa Clara, Vidigueira (é bastante notório o 

carácter plástico arcaizante das gárgulas) 

 

 

 Em termos temáticos, esta gestualidade oral presentifica o pecado da 

gula, mas também alude aos pecados da boca e da língua (como a ira e a 

soberba). Estas gárgulas revelam muitas influências do núcleo de gárgulas 

eborense, em particular as da igreja de São Francisco e as da Ermida de São 

Brás, embora estas gárgulas sejam muito mais arcaizantes do ponto de vista 

plástico e com um programa muito menos ambicioso. Isto revela que o 

mesteiral, embora estivesse familiarizado com a produção e colocação de 

gárgulas, fosse ainda pouco experimentado na sua realização plástica, em 

particular no que concerne à formulação dos volumes.  
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4.8.28. Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Padrões, 

Castro Verde 

 

 Trata-se de uma construção paroquial de feição rural, edificada no 

século XVI, embora sem dados para uma datação mais concreta, cujas 

tendências classicistas foram aqui interpretadas ao gosto popular, e que 

exibe duas gárgulas na fachada principal. 

 

 

 

Fig. 247 Gárgulas da Igreja Paroquial de Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde 

 

 

 Estas gárgulas, dois cilindros de pedra incisos na base com a 

representação de faces humanas, são muito arcaizantes e devem ter sido 

realizadas por um canteiro local, com pouca experiência na realização de 

escultura, quer de vulto, quer monumental. O formato inicial dos blocos 

cilíndricos foi mantido e o único tratamento plástico constou da realização de 

traços fisionómicos definidores de um rosto humano, com uma pequena 

abertura a boca para a expulsão das águas pluviais. A sua colocação pode 

ter ocorrido por contacto visual do canteiro com outros edifícios com 

gárgulas, provavelmente dos núcleos vizinhos (ou Faro ou Beja), ou por 

patrocínio mecenático.  
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4.8.29. Igreja Matriz do Alvito 

 

Esta matriz foi começada no segundo quartel do século XVI, mais 

propriamente em 1534, como o refere José Custódio Vieira da Silva110 a 

propósito de um auto de visitação, onde se dá conta do início da empreitada. 

No entanto o historiador é da opinião que, na zona do transepto “duas 

capelas que pertencem a empreitada anterior à de 1534 (talvez da 2º metade 

do século XV) aproveitando-se exactamente essa zona para funcionar como 

braços do transepto.”111 Ora as quatro gárgulas que a igreja exibe estão 

justamente nos braços do transepto, articuladas com gárgulas-canhão nas 

fachadas laterais com quatro gárgulas figurativas no transepto.  

No braço Norte do transepto, no ângulo esquerdo, uma gárgula cão, 

representado somente a meio corpo, com as patas dianteiras pousadas. 

Apresenta um focinho estriado, orelhas pontiagudas e grandes olhos 

rasgados. No mesmo braço, no ângulo direito, temos uma estranha cabeça 

de animal, de grande escala, mas que a sujidade não permite uma 

identificação mais pormenorizada.  

No braço Sul do transepto, no ângulo esquerdo, vê-se uma 

interessante figura feminina, esculpida debaixo do bloco de pedra: exibe um 

penteado pormenorizado em termos plásticos e a figura parece segurar um 

vaso com as mãos. Um aspecto intrigante reside no contraste entre o 

cuidado dedicado à cabeça da figura e a rigidez e desproporção do seu 

corpo. Pese embora a distância cronológica, poderá ser um reflexo da figura 

feminina da Sé de Braga que segura um vaso. 

Para terminar, no outro ângulo, uma estranha figura masculina 

sentada, que apoia os cotovelos nos joelhos e com as mãos agarra a barba, 

metáfora do pecado da ira ou sanha. A sua cabeça é achatada e exibe um 

                                                 
110

 SILVA, José Custódio Vieira da - O Tardo – Gótico em Portugal – a arquitectura no 
Alentejo. Lisboa: Editora Livros Horizonte, 1989, p. 139 e 141 
 
111

 Idem, Ibidem, p. 141 
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número significativo de pormenores, conseguidos pela sugestão da textura 

através do efeito do riscar a pedra. Exibe orelhas pontiagudas (de gato ou 

cão) e olhos rasgados.  

No que concerne a aspectos formais e plásticos, pese embora o 

número diminuto de gárgulas, temos aqui um panorama que nos parece ter 

resultado de três mãos diferentes de imaginários, por causa de três modos 

diferentes de formar detectáveis nestas gárgulas. A figura masculina e o cão 

apresentam os mesmos “maneirismos” plásticos: a textura que provém do 

uso de linhas paralelas (focinho, barbas, cabelo…), o tipo de orelhas, de 

olhos e o espírito de síntese das figuras. A cabeça de animal e a mulher são 

distintas entre elas e as anteriores.  

 

 

Norte 

 

 

 

 

 

 

Fig. 248 Gárgulas do transepto da Igreja Matriz de Alvito (Planta da DGEMN) 
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Duas hipóteses poderão justificar isto: ou estavam três imaginários a 

lavrar a escultura monumental em simultâneo ou os três tipos diferentes de 

gárgulas provêem das várias campanhas de obras pelas quais o edifício 

passou, com diferentes cronologias, sendo que a gárgula que representa 

uma cabeça de animal não identificado deve ser a mais antiga. Ou, são todas 

do mesmo imaginário aprendiz (à excepção da mulher), que à medida que ia 

realizando as gárgulas ia melhorando a sua qualidade plástica. A mulher é 

um caso à parte, até porque também é uma gárgula diferente, adossada por 

debaixo do canal (tal como uma gárgula do Claustro D. Afonso V, Santa 

Maria da Vitória, com um putto, flores e folhas de acanto esculpidas por 

debaixo do tubo). 

Em termos plásticos estas gárgulas são também caracterizadas no 

geral por um grande espírito de síntese e economia de meios, prevalecendo 

os aspectos simbólicos e não o seu grau de realismo. Estes imaginários 

devem ter sido recrutados localmente, mas estavam familiarizados com a 

colocação de gárgulas: a prova disso é que a gárgula que segura a barba 

com as mãos evoca o núcleo eborense de São Francisco e da Ermida de 

São Brás.  

A gárgula mulher pode constituir-se como uma metáfora do trabalho 

feminino, por causa do vaso ou do cântaro que a figura segura (ou é um eco 

indirecto da catedral bracarense). No entanto, as representações relativas ao 

universo alquímico representam o iniciado, ou alquimista como alguém que 

segura uma retorta, semelhante até à da gárgula. Poderá ser este o caso, 

atestando um conhecimento do imaginário sobre o programa das gárgulas de 

Belém? Ou, complicando ainda mais a metáfora, a retorta associada ao 

ventre feminino, lugar onde ocorre a transformação dos materiais em ouro, 

projectando a mulher para um lugar de maior relevo? Ou pode também estar 

a ilustrar um episódio ou lenda local, importante para esta comunidade, mas 

cujo sentido nos escapa. 
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4.8.30. Igreja Matriz de Castanheira do Ribatejo, Vila Franca 

de Xira 

 

A igreja, dedicada a São Bartolomeu e edificada sob inspiração 

renascença, foi fundada em 1534 por D. António de Ataíde. Segundo 

informação da DGEMN, em 1564 já se colocava o retábulo no altar-mor, por 

isso os trabalhos devem ter ficado concluídos sensivelmente nessa altura ou 

um pouco antes.  

Exibe oito gárgulas nos contrafortes da fachada Sul e na zona da 

cabeceira. Começando a nossa análise pelas gárgulas da fachada sul, 

direcção portal/cabeceira, a primeira é uma estranha gárgula: cabeça 

antropomorfizada, mas um corpo de animal, com membros inferiores de cão 

e pénis erecto. De seguida, um carneiro, com os seus chifres e corpo 

texturado de modo a sugerir a ideia de pêlo. Sentada no contraforte seguinte 

está uma representação feminina, exibindo os seios nus e com a saia 

arregaçada de modo a expor os joelhos. A sujidade e a presença de fungos 

na pedra não permite uma leitura muito clara, mas parece que a figura terá 

um lenço ou uma coifa em torno da cabeça, embora possua umas orelhas 

não humanas (de gato?). 

Já na zona da capela-mor, à esquina, temos um híbrido: cabeça de 

animal (cão?), com sugestão de pelagem em torno do pescoço e mãos 

humanas que seguram algo de difícil identificação. Em seguida, novo híbrido: 

cabeça de animal, outra vez a sugestão de pelagem, ainda mais abundante 

em torno do pescoço e um peito muito proeminente, com folhagem gravada. 

Por fim, uma gárgula cuja escala é superior às anteriores, que representa um 

leão alado e bastante musculado, de peito proeminente e de feições 

antropomorfizadas. 

No que concerne a aspectos plásticos, as gárgulas parecem pertencer 

todas à mesma mão, à excepção da última, com uma escala e modo de 

formar e caracterizar os volumes diferente das outras: a sua autoria deverá 
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pertencer a um mesteiral não só bastante experimentado na escultura de 

vulto, como também familiarizado com a escultura clássica, pois as outras 

gárgulas ainda têm um “sabor” medieval, em particular a primeira, onde ainda 

se nota uma certa dependência do formato paralelepipédico da pedra. 

 

Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 249 Gárgulas da fachada Sul e zona da cabeceira da Igreja Matriz de 

Castanheira do Ribatejo (Planta da DGEMN) 
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Em relação aos temas, há uma continuidade na persistência dos 

temas ligados ao bestiário e ao seu papel moralizante, em paralelo com a 

presença feminina que exibe os seus atributos físicos, metáfora do pecado 

da luxúria. A gárgula com o ventre proeminente pode também ser um 

símbolo da gula, e o pecado da inveja aparece presentificado pela gárgula 

que segura algo com as duas mãos. No entanto, em termos formais, são 

gárgulas de charneira entre as gárgulas do tardo-gótico, expressivas e 

dinâmicas, com pormenorização plástica e as gárgulas de cariz classicizante 

(é mais evidente no leão). 

 

 

4.8.31. Igreja Matriz de Azurara 

 

A sua edificação teve início nos finais do século XV, mas em 1502 um 

auxílio régio do mesmo teor que na Matriz de Vila do Conde, por ocasião da 

passagem de D. Manuel, veio dar um novo fôlego ao templo. Também por 

razões que se prendem com a proximidade geográfica, revela muitas 

influências da matriz de Vila do Conde. No entanto, a sua construção só ficou 

concluída em 1552, com o abobadamento do templo pela mão de Gonçalo 

Lopes, o que faz com que estas gárgulas sejam bem mais tardias que as do 

templo seu congénere.  

Exibe sete gárgulas, distribuídas pela zona da cabeceira e pela 

fachada lateral Norte. Começando a nossa análise pelas gárgulas da zona da 

cabeceira, na intersecção da capela-mor com as naves temos, ainda na 

fachada Sul, uma gárgula representada a meio corpo que parece uma figura 

masculina que segura algo em torno do pescoço com as duas mãos. Pela 

observação da escala da boca e do nariz e da curta testa, a figura faz-nos 

pensar imediatamente na representação de um negro e, neste caso 

acorrentado – poderia ser a personificação de um escravo negro, abundantes 

no Portugal de Quinhentos. 
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Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 250 Gárgulas da Igreja Matriz de Azurara (Planta da DGEMN) 
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No cunhal SE temos a representação de uma figura feminina nua, 

sentada, desprovida de proporções porque a escala da cabeça é demasiado 

grande para as dimensões do corpo, bem como o tamanho dos membros, 

muito finos. A figura revela ainda uma grande dependência formal do 

paralelepípedo inicial, em particular na imobilidade resultante da própria 

posição do corpo, caracterizado por uma quase ausência de tratamento 

plástico e de animosidade visual. 

No cunhal simétrico, NE, está uma gárgula “rabo-ao-léu”, em tudo 

semelhante à gárgula de temática igual da Sé de Braga e da Matriz de 

Escalhão: esta figura segura as pernas com as mãos, em vez de afastar as 

nádegas. É uma figura masculina porque o imaginário sugeriu a 

representação dos órgãos genitais masculinos. 

Na intersecção da zona da cabeceira com a nave lateral Norte, numa 

colocação simétrica, temos uma outra gárgula, igualmente com a sugestão 

que agarra algo em torno do pescoço com as duas mãos, embora a face da 

figura seja distinta do seu par, menos sugestiva e mais arcaizante. Será outra 

representação de um escravo? 

Prosseguindo com a nossa análise agora pela fachada Norte, a 

primeira gárgula parece um cão por causa da cabeça e das patas, mas por 

causa das asas inclinamo-nos a sugerir um dragão. A seguir, uma estranha 

gárgula que, embora tenha a cabeça partida, é uma representação inédita 

em território nacional: uma figura feminina nua, ajoelhada, que segura nos 

braços uma criança a quem dá de mamar. Por fim, um cão, representado só 

até à parte superior do corpo, de olhos esbugalhados e língua de fora, 

antropomorfizado: quase parece uma máscara.  

No que concerne a aspectos plásticos, cremos detectar mais do que 

uma mão a lavrar gárgulas: pese embora o seu número diminuto e o granito 

ser um material que não permite grandes pormenorizações, podemos dividir 

estas gárgulas entre as que se emanciparam do formato inicial da pedra e as 

que mantiveram mais essa dependência e ainda a da mulher nua no cunhal 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

695 

 

da cabeceira que revela a presença de um aprendiz pouco experimentado, 

por oposição à mulher que dá de mamar. É uma pena que esta última 

gárgula tenha a cabeça partida pelo pescoço porque a sua visualização 

podia aproximá-la ou não da pietá que adorna o portal principal da igreja.  

No que diz respeito ao âmbito temático, destacamos essencialmente 

três aspectos: a importância da figura humana neste programa (cinco 

gárgulas num total de sete), o peso da tradição nos temas eleitos, quer nos 

animais (o cão e o dragão foram os animais mais representados nas 

gárgulas), quer no peso dos temas moralizantes para figurar nas gárgulas 

homem e mulher e por fim uma certa heterogeneidade temática, 

aparentemente sem um fio condutor. 

No entanto, é possível descortinar um sentido, uma mensagem destas 

gárgulas: como temos vindo a constatar, já se constitui como um dado 

significativo para a interpretação de programas a escolha/rejeição de 

determinados temas. Escolheu-se para a presentificação nestas gárgulas 

aspectos sociais, religiosos e políticos relevantes para a época, em 

articulação com a comunidade envolvente, com as preocupações das 

populações. Um excelente exemplo disto é a noção de mulher, aqui exposta 

em duas gárgulas: por um lado temos a mulher enquanto presentificação do 

pecado da luxúria (gárgula do cunhal da cabeceira) e a mulher com um papel 

nuclear na família, ou seja, como mãe. Deste modo, a mulher tem o seu lugar 

na sociedade tardo medieval ou como protectora, ou como pecadora.  

Outro aspecto está presente na disposição das gárgulas pelo edifício: 

na cabeceira temos as grandes preocupações morais: os pecados (gárgula 

mulher nua) e todo um conjunto de noções associadas ao mundo às avessas 

tardo-medieval (o rabo-ao-léu), o riso e grotesco, uma vida inversa aos 

preceitos sociais, a seguir temos a preocupação com os escravos, ou seja, 

com outras etnias, presentificado com as duas gárgulas escravos, simétricas: 

que lugar para os escravos na hierarquia social? 
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Na fachada Norte, continuam as preocupações de índole moralizante: 

o dragão enquanto presença constante do mal, o cão enquanto presença do 

pecador que peca e volta a incidir nos mesmos pecados: ao centro a família 

que, embora prolongue a transmissão do pecado original, assegura a 

manutenção do núcleo social.  

Como vemos, este programa não pretendeu ser uma cópia das 

gárgulas da igreja vizinha de Vila do Conde: embora com um fundo comum, 

centrado em aspectos catequéticos, estas gárgulas delinearam um programa 

próprio. Já vimos esta tendência noutras igrejas próximas e vizinhas, de 

fazerem programas completamente distintos, apesar das semelhanças entre 

os edifícios (Matriz de Elvas com a Madalena de Olivença). 

A gárgula “rabo-ao-léu” constitui aqui uma representação tardia face 

às outras gárgulas com a mesma temática, eco tardio da Sé de Braga e da 

Matriz de Caminha. Referimos aqui que a construção desta igreja só ficou 

concluída em 1552, quando se concluiu o abobadamento. Mas estes temas 

presentificados nas gárgulas e em particular a gárgula “rabo-ao-léu” leva-nos 

a aventar outra hipótese, que carece de investigação: estas gárgulas podem 

ter ficado lavradas entre as décadas de 20 e 30 e somente após a cobertura 

da igreja foram colocadas. Como vimos, na Igreja de Santa Cruz de Coimbra, 

a coordenação de Boytac deixou algumas gárgulas lavradas, por colocar, 

função assegurada pela equipa seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

697 

 

4.9. Gárgulas lavradas após a morte de D. João III (1557) – 

regência da rainha D. Catarina (até 1562), regência de D. Henrique 

(até 1568) e reinado e morte de D. Sebastião (1578) 

 

Após o longo e amargo reinado de D. João III, amargo pela sucessão 

de mortes em relação à sua descendência, assume a regência do reino a 

rainha D. Catarina, fiel às práticas políticas do defunto marido, coadjuvada 

(embora de mau grado) pelo cunhado, o cardeal D. Henrique. Esta irmã de 

Carlos V empregou os meios que tinha à sua disposição para manter o vasto 

império que os monarcas anteriores haviam conquistado: os seus esforços 

estenderam-se com mais ênfase para Oriente e para o Norte de África. 

Apesar de terem sido criadas na década de quarenta três novas dioceses 

(Leiria, Portalegre e Miranda) estas somente ficaram concluídas neste 

período (duas delas com gárgulas figurativas). D. Sebastião também criou a 

diocese de Elvas, em 1570. 

Este ciclo, de cerca de duas décadas, foi marcado por um 

endurecimento religioso, intolerante com tudo o que não fizesse parte da 

ortodoxia religiosa católica. Neste cenário temos duas grandes formas de 

repressão social, que já vinham do reinado anterior: a actuação da Inquisição 

e a elaboração de um rol de livros proibidos (mais tarde designado como 

Índex), em paralelo com a importância crescente da Companhia de Jesus. 

Tudo isto promoveu um clima pouco propício à liberdade criativa que assistiu 

às produções artísticas características de épocas anteriores, como por 

exemplo, na época manuelina. Para este panorama também contribuiu a 

crise económica com que o extenso império português se deparava, no 

centro de uma série de convulsões internacionais europeias. 

O Concílio de Trento, na sua última sessão, dedicou-se às artes e ao 

seu papel na educação religiosa dos fiéis: neste âmbito legou instruções 

castradoras para nortear as práticas dos artistas. Estas orientações partiam 

da ideia que toda e qualquer forma de luxúria deveria ser evitada: nada de 
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aspectos profanos, desonestos ou indecorosos no espaço da igreja. O 

decoro impunha-se como norma obrigatória no interior e no exterior e por 

isso assistiu-se a uma redução abrupta, drástica, no número de edifícios que 

optaram pela colocação de gárgulas figurativas pós Trento. Para além deste 

motivo, outra das razões que explica o seu desaparecimento foi o panorama 

da consolidação de modelos artísticos ao antigo, mas agora orientados pelas 

tendências maneiristas que já despertavam entre nós no período anterior 

(cuja influência se fez sentir também nas gárgulas do Claustro da Manga, na 

gárgula do ângulo NO do segundo piso do claustro de Belém, etc). Coube 

também a D. Catarina a conclusão de uma porção de obras iniciadas 

anteriormente, para as quais a regente contribuiu de forma generosa. 

Cabe aqui referir, em jeito romântico, que com Alcácer Quibir se 

concluiu um ciclo histórico, um paradigma, que deu lugar a qualquer coisa de 

muito distinto do que havia antes: extinguiu-se por fim a mundividência 

medieval que produziu gárgulas tão ricas em termos simbólicos.  

A voragem pós tridentina ainda levou à destruição e mutilação de 

muitas obras de arte em Portugal: não sabemos até que ponto o zelo dos 

visitadores afectou as gárgulas mais transgressoras, privando-nos do seu 

conhecimento. Estes aspectos também nos falam da perda de validade do 

papel educativo assumido pelas gárgulas, numa altura em que se pretendia 

que a principal função das obras de arte fosse a pedagógica: confirma-se 

aqui uma mudança de mentalidades de uma época e de uma sociedade que 

atesta o quanto já estava (ou desejava estar) em ruptura com a 

medievalidade.   
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4.9.1. Igreja do Convento de São Francisco de Vila do 

Conde 

 

Fundada em 1522, em terrenos doados pelo Convento de Santa Clara, 

foi dedicado a Nossa Senhora da Encarnação. A sua edificação foi 

patrocinada por D. Isabel Mendanha (esposa de D. João de Meneses) e as 

obras prolongaram-se por algum tempo. Das quatro gárgulas que o edifício 

exibe, duas estão inseridas num contraforte duplo, situado na intersecção da 

capela-mor com a Capela de Santo António (fachada Sul) e as outras duas 

gárgulas nas esquinas da parede fundeira da capela-mor.  

No que concerne à sua datação, cremos que estas quatro gárgulas 

devem ter sido todas lavradas ao mesmo tempo, dadas as afinidades 

plásticas que revelam. Assim sendo, as duas gárgulas do contraforte duplo, 

ali levantado na intersecção para reforçar a nova capela, começada em 1566 

e instituída por D. Catarina Pereira e Estêvão d’Eça e dedicada a Santo 

António, devem ter datas próximas da conclusão da capela. A suportar esta 

teoria temos o coroamento de merlões e pináculos: é semelhante, quer na 

área da capela-mor, quer na Capela de Santo António e deve ter sido 

colocado aquando as gárgulas.  

 

   

 

Fig. 251 Gárgulas do contraforte, fachada Sul da Igreja de São Francisco de Vila do 

Conde 
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Iniciando a nossa análise, no contraforte duplo temos, à esquerda um 

dragão a segurar, com as patas dianteiras, um escudo que tem gravado um 

rosto. Á direita, um cão, com uma coleira, que desenrola um rolo ou 

pergaminho com as patas dianteiras. Na esquina SE da capela-mor outra 

gárgula-dragão, desta vez a segurar aquilo que nos parece a extremidade de 

um báculo ou bordão usado pelos representantes da igreja, em particular dos 

bispos, metáfora do bordão dos pastores, mas neste contexto do rebanho 

divino. Na outra esquina, uma gárgula leão, que segura um objecto que nos 

parece um livro.  

 

   

 

Fig. 252 Gárgulas da capela-mor da Igreja de São Francisco de Vila do Conde 

 

 

A sua colocação aconteceu decerto por influência das gárgulas da 

matriz vila-condense e da Igreja de Santa Clara, que lhe fica fronteira, mas 

dadas as distâncias cronológicas, é impossível o seu autor ter sido o mesmo, 

até porque em termos formais estas gárgulas são diferentes. Em relação aos 

temas, temos por um lado a manutenção do bestiário, mas por outro lado, a 

novidade reside no atributo iconográfico que cada gárgula exibe. 

Acreditamos que estes atributos - o escudo com o rosto gravado, o 

pergaminho, o báculo e o livro - estavam relacionados com a genealogia dos 

patrocinadores e com a identidade vila-condense. 
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4.9.2. Igreja Matriz do Crato 

 

 Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, a sua fundação remonta ao 

século XIII, mas em 1456 a igreja foi reconstruída por D. Vasco de Ataíde, 

Prior do Crato, vindo a sofrer novas intervenções e acrescentos no século 

XVI, durante o reinado de D. João III e no século XVIII. As sete gárgulas que 

esta matriz exibe, bem como todo o conjunto escultórico que lhe embeleza a 

cobertura datam das intervenções quinhentistas (entre o terceiro e o último 

quartel) decerto por influência e consequência das importantes renovações 

artísticas que decorriam no país e particularmente em Évora, eleita por D. 

João III mas também amplamente favorecida pelo cardeal D. Henrique.  

Segundo Vítor Serrão, a decoração deste acrotério é: 

“raro testemunho de uma reforma de meados de Quinhentos, 

onde estátuas togadas de figuras mitológicas (Hércules, Neptuno, etc) 

mescladas com outras de alegoria cristológica assumem um ideal de 

Antiguidade correspondente a uma erudição de projectista…”112 

 As esculturas, que representam figuras cristãs e mitológicas, a par 

com putti e taças, articuladas com as gárgulas formam um interessante 

conjunto cuja leitura e interpretação constituem um desafio.  

 Começando pela fachada sul, temos uma gárgula híbrida, com tronco 

de homem mas cuja extremidade acaba em cauda de serpente, à 

semelhança de uma gárgula já analisada no Claustro da Nossa Senhora da 

Assunção, em Faro e de outra na Igreja da Madalena, em Olivença. Na 

escultura monumental gótica conhecem-se algumas figurações da serpente 

do Éden, a tentar Eva com a maçã, enquanto híbrido metade cobra, metade 

mulher, como por exemplo nos capitéis claustrais da sé de Ciudad Rodrigo.  

 

 

                                                 
112

 SERRÃO, Vítor, Op. Cit. p. 76 
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Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Fig. 253 Gárgulas da fachada Sul da Igreja Matriz do Crato (Planta da DGEMN) 
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Também numa edição dos Emblemata Liber de Andreia Alciato, 

datada de 1584 (algo tardia em relação a esta gárgula) aparece uma figura 

muito semelhante (Emblema V), com a legenda “Sapientia humana stultitia 

est apud Deum”113 O que podemos dizer é que transitou do contexto 

medieval uma determinada imagem para o contexto clássico, com sentidos 

semelhantes, ou pelo menos ligados à ideia de pecado. 

A gárgula seguinte é um estranho híbrido: parece um misto entre um 

sapo e um bode (por causa de umas protuberâncias na cabeça que parecem 

chifres), embora os membros inferiores terminem em folhagem. O sapo era o 

símbolo do pecado da avareza. De seguida, encostada a uma parede temos 

uma representação humana: inclinamo-nos a pensar numa figura feminina 

por causa do penteado, mas o facto de estar colada à parede impede uma 

identificação mais objectiva.  

 A próxima gárgula representa a versão feminina do fauno ou sátiro: a 

figura está nua, exibe os seios, tocando-lhes com a mão esquerda numa 

pose de oferecimento e agarra um panejamento que lhe cobre as coxas. Os 

membros inferiores são de cabra e o seu penteado está muito próximo da 

gárgula anterior. A fazer par com esta gárgula, na fachada oposta, temos a 

variação masculina, em tudo semelhante: o panejamento em torno das coxas 

de bode, mas a outra mão agarra a ponta da barba (atitude que temos vindo 

a verificar noutras gárgulas e que associamos à ira). Como sabemos, e na 

figura feminina está bem evidente, os faunos eram tidos como seres 

luxuriosos e lascivos.  

 A gárgula seguinte, encostada também à parede, é uma estranha 

representação de um híbrido, cujos membros inferiores terminam em forma 

de folha, mas diferentes das extremidades do sapo. Os seus membros 

superiores foram representados para trás das costas.  

                                                 
113

 ALCIATO, Andrea - Emblemata Liber Consultado em Glasgow University Emblem 
Website, numa edição datada de 1584, [Consultado em Novembro e Dezembro de 2009] 
Disponível em http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/contents.php?id=FALc  

http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/contents.php?id=FALc
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Fig. 254 Gárgulas da fachada Norte da Igreja Matriz do Crato (Planta da DGEMN) 

 

 

 Por último, temos uma gárgula cuja identificação nos levantou muitas 

dúvidas: é uma figura masculina, de barbas, de pernas cruzadas, nua, com 

as costelas bem evidentes, segura com a mão direita uma faca afiada e 

sobre o ombro esquerdo parece cair um tecido ou pele. Pensámos 

imediatamente em São Bartolomeu porque a figura exibe pelo menos um dos 

seus atributos iconográficos, a faca. A região alentejana estava (e ainda está) 

muito ligada a este santo e apóstolo, pois a festa que lhe era dedicada, nos 
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finais de Agosto, assinalava o fim das colheitas. A própria igreja matriz possui 

uma escultura de São Bartolomeu. Por vezes era representado com o diabo 

acorrentado aos seus pés, pois em alguns episódios da sua vida, 

relacionados com milagres, “dominou” o diabo. Se assim for, a sua 

integração neste programa iconográfico relaciona-se com o domínio das 

tentações e do diabólico. Também nas Metamorfoses de Ovídio há um 

episódio onde o fauno Mársias é esfolado: o tema dos esfolados foi um tema 

explorado na arte renascentista por influência do desenvolvimento dos 

estudos anatómicos. No entanto, não podemos excluir a hipótese de que 

aquilo que nos parece uma pele também possa ser um panejamento, pois 

estas gárgulas, apesar de limpas, sofreram um processo ligeiro de erosão. 

 No que concerne aos aspectos plásticos, estas gárgulas parecem 

pertencer todas à mesma mão e, dadas as afinidades visíveis entre as ditas 

e as esculturas da cobertura (quer nas proporções, quer no modo de 

trabalhar o material), o escultor deve ter sido o mesmo. A escultura 

monumental desta igreja atesta a presença de um imaginário bastante 

experimentado (em particular no domínio dos materiais: neste caso, o granito 

é uma matéria-prima de difícil desbaste e pormenorização) e familiarizado 

com a linguagem plástica clássica. 

 Em relação aos temas, ainda podemos falar de persistências – a 

presentificação de pecados como indutor para a criação plástica – mas agora 

através de representações ligadas ao universo da mitologia greco-romana, 

ou seja, o imaginário pagão a ilustrar os pecados, numa adequação bastante 

interessante no que concerne ao tipo de figuras eleitas, proporções e 

atitudes. Desconhecemos que fonte, literária ou visual, possa ter estado na 

origem destas gárgulas, embora não seja de excluir a hipótese do 

Emblemata Liber, de Alciato, que circulou entre nós a partir do segundo 

quartel de Quinhentos.  
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4.9.3. Igreja da Misericórdia de Freixo-de-Espada-à-Cinta 

 

É um edifício modesto, de uma só nave, revelando grande 

simplicidade, o que contrasta logo com a qualidade das suas gárgulas. Antes 

de iniciarmos a sua análise, chamamos a atenção para o facto destas 

gárgulas se encontrarem muito sujas, o que por vezes prejudicou a sua 

leitura e interpretação (bem como a captação de imagens). 

A instalação do hospital da Misericórdia de Freixo-de-Espada-à-Cinta 

foi instituída na primeira década de Quinhentos. A historiografia aponta o 

início da construção da igreja por volta de 1514/15 e a sua conclusão perto 

de 1527 porque foi a 19 de Abril de 1527 que o arcebispo D. Diogo de Sousa 

autorizou a abertura da capela ao culto. Apesar deste pedido para o início do 

culto, não cremos que o coroamento da igreja tenha sido realizado nesta 

altura, mas mais tardiamente, dadas as suas características e de acordo com 

as pistas documentais: em 1554 temos a acta mais antiga da Misericórdia, 

onde ficou registada a necessidade de se proceder à venda de bens para se 

concluir a igreja.  

Em 1558 fixou-se o preço por cada sepultura e um ano mais tarde era 

urgente a edificação de uma sacristia. O altar principal data de 1591: ora 

todos estes dados indiciam que as obras decorreram muito lentas e 

projectam a sua escultura monumental para uma data mais tardia, muito 

provavelmente em torno dos anos 50 do século XVI, numa altura onde as 

edificações reflectem de modo evidente o arrastamento das obras e em que 

áreas as persistências foram mais sentidas. Neste caso, a abóbada de cariz 

manuelino contrasta com um coroamento mais ao gosto clássico. A igreja 

exibe dez gárgulas na zona da capela-mor, mais elevada e mais larga que o 

corpo da igreja, alinhadas na cobertura com plintos coroados por pináculos.  

Começando a descrição e análise pela gárgula da esquina NO, temos 

uma figura masculina que prende qualquer coisa na mão (parece uma pedra) 

e com a outra parece segurar as barbas ao nível do peito. A fronte é de uma 
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estranha figura que, embora pareça ter um rosto humano, em simultâneo 

exibe aquilo que nos parece um nariz disforme, de grandes narinas e um par 

de olhos encovados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 255 Desenho parcial da cobertura da fachada Oeste da Igreja da Misericórdia 

de Freixo-de-Espada-à-Cinta (Desenho da DGEMN) 
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A segunda gárgula, orientada a Norte, parece presentificar algo de 

diabólico: a figura está representada até ao busto, com a boca aberta, faces 

encovadas, um par de chifres de cabra na fronte e orelhas pontiagudas. A 

gárgula da esquina NE é um estranho ser híbrido: a cabeça é de difícil 

identificação, mas possui orelhas pontiagudas, exibe uma estranha boca ou 

focinho e o tronco parece coberto de pêlos, bem como os braços. 

Assemelha-se a um grifo, ou a um cão. 

De seguida, já na fachada Este temos um bode, com os seus chifres 

retorcidos: a parte superior do corpo levou um tratamento plástico 

semelhante à gárgula da esquina, aqui no intuito de transmitir a ideia de pêlo 

ou lã. Ao seu lado temos outra gárgula que resultou da conjugação entre a 

cabeça de um porco (focinho arredondado com as duas narinas) e um busto 

com escamas como os dragões.  

Na esquina SE temos uma figura masculina, tronco nú, de mãos 

pousadas nas coxas, com a fronte virada para o lado, cuja expressão parece 

quase a terribilitá de Miguel Ângelo, misto entre sofrimento e ira. Tem barba 

e no meio dos cabelos parecem surgir também uns pequenos chifres 

retorcidos. A gárgula seguinte, orientada a Sul, parece uma mulher idosa, 

representada até ao busto: em termos plásticos, o facto de o imaginário lhe 

ter “cortado” os membros superiores parece que a prendeu às paredes, tal 

como acontecera com a gárgula da fachada Norte. 

Por fim, na última esquina SO, um animal que parece um leão, com a 

sua juba exuberante, embora de cabeça antropomorfizada, com o corpo 

coberto de pêlos mais encaracolados que a gárgula da esquina NE. Na 

fachada Oeste da cabeceira, virada para a cobertura da igreja, temos mais 

duas gárgulas representadas até ao busto, mas estão muito sujas e 

deterioradas, o que compromete a sua identificação, embora nos pareçam 

dois animais (hipótese confirmada pelo desenho da DGEMN). 
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Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 256 Gárgulas da cabeceira Igreja da Misericórdia de Freixo-de-Espada-à-Cinta 

(Planta da DGEMN) 
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As gárgulas dividem-se entre gárgulas representadas até à cintura 

(colocadas nos ângulos da capela-mor) e o busto (para as outras gárgulas, 

situadas a meio das fachadas laterais).  

No que concerne a aspectos plásticos, todas as gárgulas parecem 

pertencer à mesma mão, de um imaginário com uma experiência significativa 

relativamente à realização de figuras de vulto. Foram ainda dotadas de 

movimento implícito, numa animosidade plástica bastante expressiva e ligada 

a algum realismo. Aliás, o imaginário revela estar mais à vontade com a 

figura humana do que com a representação de animais ou híbridos, menos 

conseguidos. O número de gárgulas é equilibrado entre figuras humanas e 

animais.  

Um aspecto importante relaciona-se com o tipo de empreitada desta 

igreja: em termos geográficos, Freixo-de-Espada está distante dos principais 

centros cosmopolitas nacionais, mas perto da fronteira com Espanha, de 

onde pensamos que possa ter vindo o imaginário autor destas gárgulas. Por 

outro lado, a vizinha igreja Matriz de Freixo, começada no reinado de D. 

Manuel, somente foi concluída no reinado de D. João III, ou seja, 

contemporânea da edificação da Misericórdia. Também a Matriz revela este 

fenómeno, o do pressuposto da secundarização (errada) de pequenos 

núcleos não cosmopolitas, porque os painéis do retábulo do altar-mor foram 

pintados por Vasco Fernandes.  

Rafael Moreira114 coloca a hipótese da participação de João de 

Castilho numa coordenação em Freixo-de-Espada-à-Cinta, mas estaria a 

referir-se à Igreja Matriz, à Igreja da Misericórdia, ou a ambas por causa das 

abóbadas que as cobrem? Em termos documentais o historiador não indica o 

suporte que corroboraria esta hipótese, mas pode muito bem ter sido um dos 

colaboradores de Castilho a assumir esta empreitada.  

                                                 
114

 MOREIRA, Rafael - “Arquitectura: Renascimento e classicismo” in PEREIRA, Paulo (dir.) - 
História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, vol. 2, 1995, p. 347 
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O seu programa, bem como a escolha dos seus temas, foram 

escolhidos numa profunda articulação com o seu público-alvo. Isto 

comprova-se devido aos aspectos ligados a persistências temáticas no que 

concerne à vocação pedagógica das gárgulas bestiário (e aos animais eleitos 

para serem representados: o leão, o bode, o porco e talvez um cão ou um 

grifo), mas não se esgota neste aspecto.  

Em relação às figuras humanas, os temas parecem ter sido escolhidos 

em relação com o movimento de reforma religiosa: o homem que exibe um 

grande nariz e tem os olhos grandes e encovados (pecados que derivam dos 

sentidos), segura a barba (metáfora da ira ou da sanha) e está nú (luxúria) 

presentifica um conjunto de pecados graves. Nas outras gárgulas perpassa 

igualmente um apelo para os perigos dos pecados, mas também para as 

diferentes formas com que o demoníaco se pode apresentar perante o fiel: a 

representação de uma ou duas figuras “diabólicas” em articulação com a 

gárgula que representa uma figura feminina já com alguma idade pode, no 

contexto da zona, reporta-se às tão condenadas práticas de bruxaria e 

adivinhação. Já a figura masculina nua com as mãos nas coxas, que 

representa um homem já com uma idade avançada pode chamar a atenção 

para o lado pecaminoso dos amores sandios, tidos como mais luxuriosos e 

graves que na idade de mancebo e a sua relação com o demoníaco, pois a 

figura parece exibir um chifres, à mistura com o cabelo ondulado. Se 

repararmos, há uma enfatização da luxúria presente em dois dos animais 

representados (porco e bode) e nas figuras masculinas nuas.  

A articulação das gárgulas com um coroamento de plintos rematados 

por pináculos, ao gosto clássico, é interessante e atesta mais uma vez a 

coexistência de linguagens distintas neste período de transição entre o tardo-

gótico (abóbada da capela-mor) e o renascimento. Estas gárgulas vão estar 

relacionadas com as gárgulas do próximo núcleo.  
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 4.9.4. Igreja Matriz de Torre de Moncorvo 

 

Esta matriz, dedicada a Nossa Senhora da Assunção, impressiona 

pelas dimensões, muito mais adequadas a uma catedral: é o maior templo de 

Trás-os-Montes. A sua escala foi intencional porque em 1617 foi feito um 

pedido ao rei, na época D. Filipe II, para separar Moncorvo da diocese 

bracarense e a consequente criação de um bispado, iniciativa que já vinha de 

trás e que nunca aconteceu. A sua integração na malha urbana fez com que 

a sua orientação espacial se invertesse, ficando a entrada principal orientada 

para NE. O seu início remonta ao ano de 1544 e o andamento dos trabalhos 

prolongou-se por cerca de quatro décadas ou mais, como assim o indiciam 

as datas dos portais laterais: 1566 e 1567.  

Á semelhança de uma boa porção dos edifícios debuxados durante o 

reinado de D. João III (em particular as três sés das novas dioceses), o seu 

traçado procede das hallenkirchen do tardo gótico, com os cinco tramos das 

naves abobadados todos à mesma altura, em simultâneo com o uso das 

ordens clássicas, em particular no portal-retábulo da torre da fachada e no 

tipo de coroamento usado.  

A igreja possui um total de vinte e sete gárgulas: a torre da fachada 

tem quatro gárgulas-canhão, que não contam para estes números, mas cada 

fachada lateral exibe sete gárgulas, inseridas nos grandes contrafortes 

coroados com pináculos sobre pedestais e a zona da cabeceira tem onze, 

numa disposição simétrica. Temos ainda mais duas gárgulas num alpendre 

da fachada SE, que trataremos adiante. A cobertura do templo possui ainda, 

na zona de fronteira entre o corpo da igreja e a cabeceira, pequenos 

templetes coroados com esculturas. 

Um aspecto muito importante relaciona-se com o facto destas 

gárgulas se encontrarem muito sujas, com uma grande acumulação de 

fungos, o que numa boa porção de vezes impede uma leitura mais exacta e, 

por conseguinte, a sua problematização e articulação com as outras 
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gárgulas. Vamos iniciar a nossa análise pelas gárgulas da fachada NO. No 

contraforte da esquina, temos uma figura masculina nua, com uma mão no 

peito e a outra apoia a cabeça na zona da face esquerda. De seguida, temos 

a representação de um corcunda, nu, de tronco largo e baixo, que exibe os 

seus órgãos genitais. 

 

NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 257 Gárgulas da fachada lateral NO da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo 

(Planta da DGEMN) 
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A gárgula subsequente é uma figura masculina nua, de boca bem 

aberta e cuja observação se presta a várias interpretações: ou bate com a 

mão direita no peito e a outra manuseia os órgãos genitais, ou segura algo 

emplumado ou ainda, por último, repuxa a pele da zona do peito, o que torna 

as costelas mais visíveis e acentuadas. A próxima gárgula representa 

também uma figura humana deformada em termos físicos, ainda mais 

peculiar do que o corcunda.  

De seguida, um animal híbrido: parece um cão ou um porco, não tem 

membros posteriores e as patas dianteiras terminam em mãos humanas. No 

contraforte seguinte temos uma figura feminina, nua, sentada na cimalha e a 

próxima representa um animal, muito semelhante ao porco, que pousa as 

patas dianteiras nos órgãos genitais.  

Já na zona da cabeceira da igreja, uma por cima do absidíolo e a outra 

gárgula no ângulo entre a nave e a capela-mor estão dois animais, muito 

semelhantes entre si, ambos sentados na cimalha e, tal como na gárgula 

anterior, pousam os membros superiores no sexo.  

As próximas gárgulas são, infelizmente, das mais sujas de todo o 

edifício. A primeira, a meio da parede lateral da capela-mor representa uma 

figura humana com a mão esquerda pousada nas pernas e a direita segura 

algo debaixo do queixo: já havíamos visto gárgulas idênticas, com a mesma 

pose, no Claustro de Santa Cruz de Coimbra e na Colegiada de Guimarães. 

A gárgula seguinte, dado a elevada quantidade de detritos e fungos sobre ela 

acumulada, não permite a identificação da cabeça. O corpo parece humano, 

de perna traçada e de braços cruzados sobre o peito. Do mesmo mal padece 

também a próxima, o que impede uma leitura clara e fundamentada: 

representa uma figura humana porque se percepciona a cabeça, com barbas 

e a boca aberta. Tem um braço a contornar a cabeça, mas no que concerne 

ao corpo, parece estar enrolado noutro corpo, não se percebendo bem.  
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Fig. 258 Gárgulas da zona da cabeceira da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo 

(Planta da DGEMN) 
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Exactamente a meio da parede fundeira da capela-mor temos uma 

gárgula que possui uma cabeça mais semelhante a uma figura masculina, 

mas no entanto exibe, em torno da zona das coxas, tecidos drapeados e 

segura com as mãos os seios, ou pelo menos prende algo na zona do peito. 

A sua masculinização poderá relacionar-se com a tentativa de construir a 

representação de uma pessoa mais velha, ou feia e/ou ridícula do ponto de 

vista formal, no intuito de veicular para o público a ideia de vanitas? 

A gárgula seguinte, na esquina da capela-mor, está sentada e apoia 

uma mão no joelho e a outra no peito. A próxima representa uma figura 

masculina nua, de perna traçada, com uma mão apoiada na boca. 

Na zona de esquina da capela-mor com a nave da igreja temos uma 

gárgula grifo, de cabeça antropomorfizada e fortes garras, cuja escala está 

próxima das figuras humanas que temos vindo a analisar. A gárgula situada 

na intersecção da capela-mor com as naves, que fica por cima do absidíolo 

parece uma figura feminina que tem uma mão pousada na face e com a 

outra mão segura um objecto circular. Pensámos num espelho, pois se assim 

fosse, a figura era uma metáfora da vanitas. A próxima gárgula é uma figura 

masculina de barbas, talvez um ancião e parece envergar uns calções 

emplumados. Uma mão está pousada na perna e o braço direito apoiado na 

cabeça, parecendo carpir, ou chorar.  

No contraforte seguinte, já pertencente à fachada SE, temos uma 

figura masculina semi ajoelhada, nua e que exibe os órgãos genitais. Tem 

longos cabelos e barba, a mão direita agarra a orelha e a outra está pousada 

na cimalha. A gárgula que se segue representa um interessante dragão, de 

peito proeminente, fortes membros traseiros, corpo coberto de escamas, 

asas e umas penas a saírem da fronte, cremos que no intuito de transmitir 

mais dinamismo à figura e imprimir no observador a sugestão de movimento.  

A próxima gárgula é uma figura masculina muito interessante, em 

particular por causa da expressão facial: a figura está nua, apoia a perna 

esquerda com a mão esquerda e com a mão direita segura ou a orelha ou 
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uma madeixa de cabelo (ou ambos). Tem longos cabelos e barba e é 

semelhante à outra gárgula desta fachada que também parece agarrar a 

orelha ou o cabelo. Depois temos uma figura feminina, com uma mão 

pousada nos órgãos genitais e com a outra agarra algo que tem em torno do 

pescoço, por cima dos seios, que não conseguimos identificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE 

 

 

                                 

 

 

Fig. 259 Gárgulas da fachada lateral SE da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo 

(Planta da DGEMN) 
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No próximo contraforte está uma gárgula-leão, com a sua juba, 

representado até meio do corpo, cuja figuração é mais arcaizante que as 

anteriores. No gigante seguinte, uma figura masculina sentada, nua, que 

embora pareça estar em repouso, tem as duas mãos pousadas nos ombros e 

os músculos abdominais são bem visíveis. E por fim, a última gárgula desta 

fachada SE, que faz pendant com a sua simétrica, embora esta tenha uma 

mão no peito e com a outra coça a barba na zona da orelha direita.  

No que concerne a aspectos plásticos, estas gárgulas, pese embora o 

grave problema da sua sujidade (como vimos a acumulação de detritos e 

fungos na pedra fez com que algumas gárgulas se tenham tornado quase 

ilegíveis formalmente) atestam a presença de valores clássicos, em paralelo 

com a introdução de aspectos ligados ao maneirismo.  

Estes valores residem essencialmente na proporção das figuras, no 

interesse que a mesmas revelam demonstrar pela caracterização anatómica 

(atestada pela representação realista de músculos) e pela representação de 

um número significativo de figuras nuas, quer masculinas, quer femininas, na 

pose animada das figuras e, por último, nas suas expressões faciais, 

algumas já marcadas pela terribilitá. Aliás, percebe-se que cada gárgula foi 

dotada de uma caracterização individual, não no sentido de realizar um 

retrato, mas sim numa procura da individualização que marca a identidade 

das mesmas perante o público-alvo, isto pese embora a pouca ductilidade e 

brandura do material usado, o granito, pouco dado a grandes 

pormenorizações, o que nos leva também a pensar que a equipa de 

mesteirais que as esculpiu já tivesse alguma experiência com este material. 

Sobre a nacionalidade da equipa de imaginários autores das gárgulas 

inclinamo-nos a pensar numa equipa estrangeira: nesta época, a escola 

coimbrã de escultura produziu artistas mestres na arte de trabalhar o brando 

calcário da região, a chamada “pedra de Ançã”.  

 

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

719 

 

Vítor Serrão inclina-se a pensar que: 

 “a gorda decoração escultórica das cimalhas solicita estudo de 

pormenor – que não podem também ser erradicados do seu natural 

foco de inspiração que é Valladolid e o mundo zamoriano – leonês.”115 

Enquanto não surgir documentação que indicie a sua nacionalidade, 

resta-nos uma análise que esclareça alguns aspectos, nomeadamente no 

que concerne ao número de mesteirais. No conjunto das vinte e cinco 

gárgulas do coroamento, é notória alguma homogeneidade plástica na 

concretização das figuras humanas, embora com diferenças entre as 

gárgulas e uma mão distinta para os animais (à excepção talvez da gárgula 

dragão): perante isto, a hipótese mais plausível é que tivemos cerca de três 

mesteirais a esculpir as dezoito gárgulas que representam a figura humana 

(mais o dragão) e um mesteiral para os animais, dada a sua homogeneidade 

e número diminuto (seis).  

Em relação aos aspectos temáticos, esta questão dos números 

também é significativa, pois a figura humana ganhou importância pelo 

número de representações, cerca de ¾ das gárgulas desta igreja, 

suplantando a figuração animal. No entanto, os animais que aqui aparecem 

são os mais representados tradicionalmente: o cão, o porco, o leão e o 

dragão, atestando o peso das persistências artísticas no panorama 

escultórico peninsular. 

No que diz respeito aos temas presentificados nas figuras humanas, 

parece que mais uma vez temos um programa de cariz moralizante, 

construído em torno de tópicos como os cinco sentidos e os pecados mortais 

que deles derivam e gárgulas que exibem atributos ligados à vanitas (como o 

suposto espelho) e à fortuna (os panejamentos e as jóias).   

Os cinco sentidos aparecerem presentificados pelo menos uma vez 

cada um. Parece-nos que a audição/pecados de orelhas foi representada 
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pelas duas gárgulas da fachada lateral NO que seguram a orelha (ou a 

orelha e uma madeixa de cabelo), a gula pela gárgula que tem a mão na 

boca, o tacto por uma gárgula que parece apalpar-se, repuxando a pele da 

zona abdominal, etc. Os pecados que derivam dos sentidos também estão 

figurados: a mulher nua sentada na cimalha identifica-se com a luxúria, bem 

como a outra figura feminina que apalpa um seio e que pousa a mão no sexo 

e pela observação da pose de uma ou mais gárgulas pensamos também na 

melancolia.  

Uma das gárgulas que segura a orelha e o cabelo com a mão tem o 

sexo bem visível: os pecados de orelhas, que consistem na audição de 

sedutoras palavras, induzem à luxúria.  

Bastante significativa foi, com um programa com estas características, 

a inclusão de gárgulas mirabilia, aqui representadas por duas figuras de 

corpo deformado (uma é um corcunda a outra presentifica uma deformação 

física ainda mais acentuada). Esta presença atesta a curiosidade, mas 

também o conhecimento que a Idade Média tardia revelava por estas figuras, 

num interesse que se prolongou no tempo muito para além da mesma, 

século XVI dentro e comum a várias cortes europeias, onde era: 

“extraordinariamente comum a existência de pessoas que 

padeciam de alguma tipo de deformidade física ou mental, em 

comparação com o que era considerado normal para os parâmetros 

então habituais. A particularidade destes indivíduos despertava um 

interesse geral em toda a sociedade…”116 

D. João III tinha truões, chocarreiros e bufões na sua corte, mas não 

temos notícia que tivesse portenta. Já Filipe I tinha gosto por estes prodígios 

que, em conjunto com os bufões e histriões, eram designados como “gente 

de prazer”. A atracção sentida pela contemplação dos mirabilia, tidos como 

monstruosos porque figuravam um desvio à “normalidade”, relacionava-se 
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 BOUZA, Fernando - D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 280 
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com a sua origem: tais seres provinham da vontade divina e serviam como 

exemplo, como consequência visível do pecado e do desvio comportamental 

e moral. Tais fenómenos, ao serem aqui representados em articulação com a 

outra escultura monumental demonstram o desejo de integração e 

legitimação no contexto social da época, mas também os destaca 

pedagogicamente: estão ali para servir de exemplo, em articulação com as 

outras gárgulas, das consequências do pecado.  

Ambroise Paré (cerca de 1510 – 1590) na obra “Des Monstres et 

Prodiges”117 redigida em 1575, define a noção de monstro, inventaria os 

vários tipos de deformação física e questiona as suas causas, num leque 

variado que vai desde a “Glória de Deus”, passando pela “Cólera de Deus”, 

mas também pela “Excessiva quantidade de sémen”, entre outras. 

Contemporâneo destas gárgulas, este livro é importante, não porque possa 

ter sido usado como fonte de inspiração, mas porque ele corporiza muita da 

informação de índole popular que circulava na época e cuja origem e 

mitificação é medieval, embora as suas raízes estejam ainda mais longe, na 

Antiguidade Clássica, em autores como Plínio e Aristóteles.  

Para concluir este capítulo, no alpendre que protege a entrada lateral 

da fachada SE temos mais duas gárgulas, embora fruto de mão diferente das 

anteriores que coroam a igreja. Muito provavelmente pertencerão também a 

uma campanha mais tardia. Representam um homem e uma mulher cuja 

desproporção dos membros em relação ao tronco, e a inferior plasticidade 

com que foram lavradas indiciam a sua realização por um mesteiral muito 

menos experiente e menos dotado em termos plásticos que os imaginários 

que lavraram as outras. O par foi representado nu, numa posição que 

pretende interagir com o observador, o que resulta no facto de estarem mais 

baixas que as outras gárgulas, mas a sua caracterização facial é quase igual 

                                                 
117

 PARÉ, Ambroise - Monstruos y prodigios. Introdução, tradução e notas de Ignacio 
Malaxecheverría. Madrid: Ediciones Siruela, 1987 
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em ambos, variando somente a colocação de um bigode na representação 

do homem. 

 

 

 

Fig. 260 Gárgula do alpendre da fachada lateral SE, Igreja Matriz de Moncorvo 

 

 

Um dos aspectos mais significativos reside no facto de, à semelhança 

da Fonte da Manga, também neste edifício existe um confronto do ponto de 

vista teórico, embora distinto, porque possui gárgulas, elementos da 

escultura monumental por princípio, anti-clássicos. No Claustro da Manga 

temos um suporte arquitectural clássico, com gárgulas formalmente ligadas 

ao classicismo, mas em termos temáticos ainda herdeiras da mundividência 

medieval, de forte pendor pedagógico. Aqui em Moncorvo temos uma 

estrutura arquitectural de charneira entre as igrejas salão do tardo-gótico e o 

renascimento, também com gárgulas ligadas ao classicismo em termos 

formais, mas cujo programa já revela bastantes novidades, embora ainda 

tenha referências medievais.  

As novidades residem no uso das proporções clássicas patente nas 

figuras, no número significativo de figuras nuas, onde se destaca um 

interesse pela anatomia e pela própria pose das mesmas, quase maneiristas 

no modo como os corpos interagem entre si e com o observador. Este 

edifício é significativo porque o caracteriza um ecletismo artístico e estético, 
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síntese entre três tendências artísticas distintas, numa época onde os valores 

do maneirismo já haviam penetrado no panorama artístico nacional, mas o 

peso da herança medieval ainda se faz sentir com impacto, à mistura com as 

tentativas de penetração do espírito renascentista.  

 

 

 4.9.5. Sé de Leiria 

 

 A criação da diocese leiriense, em paralelo com a de Portalegre, foi 

uma iniciativa de D. João III, o qual também se encarregou de nomear Frei 

Brás (cujo protagonismo reformador já analisámos a propósito das gárgulas 

da Fonte da Manga, das quais também foi o ideólogo) para Bispo de Leiria. 

Pese embora este facto e segundo Jacinto de Sousa Gil118 esta Sé resultou 

do desempenho de D. Frei Gaspar do Casal e não de Frei Brás de Barros, a 

quem se deve somente a iniciativa. A justificar isto, Frei Brás morreu em 

1559, ano do lançamento da primeira pedra. 

No que concerne à sua autoria, o arquitecto Afonso Alvares, genro de 

Miguel Arruda “chegou com o debuxo” (em 1551) e dadas as afinidades 

estilísticas com outras obras de Arruda, não é estranho pensarmos num 

projecto resultante de uma “parceria” entre sogro e genro, como apontaram 

Rafael Moreira119 e Vítor Serrão120.  

Esta catedral, de grande escala, é caracterizada por um sincretismo 

arquitectónico: reúne aspectos que ainda nos falam do tardo-gótico (por 

causa do tipo de abóbada utilizada) e do espaço das igrejas salão mas, por 

outro lado, revela as tendências do renascimento tardio e do maneirismo pela 

utilização das ordens clássicas.  

                                                 
118

 GIL, Jacinto de Sousa - Leiria – Catedrais. Publicação do autor, s/data, vol. 1, p. 89 
 
119

 MOREIRA, Rafael – “A resistência nacional e o problema do “Estilo Chão” in PEREIRA, 
Paulo, Op. Cit. vol. 2, p. 357 
 
120

 SERRÃO, Vítor, Op. Cit. p. 189 
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A abóbada foi cerrada em 1571 e a cobertura ficou concluída em 

1573, abrindo ao culto um ano depois: devemos então situar a datação das 

suas gárgulas por estes anos. A Sé exibe quatro gárgulas figurativas, duas 

por cada fachada lateral, inseridas nos contrafortes e intercaladas com 

gárgulas-canhão.  

 

    

 

Fig. 261 Gárgulas da fachada lateral Norte da Sé de Leiria 

 

 

        

 

Fig. 262 Gárgulas da fachada lateral Sul da Sé de Leiria 
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Na fachada lateral Norte temos então no primeiro contraforte uma 

gárgula que representa uma cabeça humana masculina, com barba e de 

cenho franzido, o que lhe dá um ar feroz e ameaçador. Parece exibir umas 

pequenas asas na zona inferior do pescoço. Na mesma fachada, outra 

gárgula muito idêntica, cuja boca está mais aberta, tem barba e a cobrir a 

zona inferior do pescoço tem pêlos compridos, ou folhagem.  

Na fachada lateral Sul, no primeiro contraforte, a gárgula parece 

representar a cabeça de um leão, embora antropomorfizada e apresentando 

muitas semelhanças com as outras gárgulas já analisadas. Exibe uma juba 

em torno do pescoço e por cima tem uma coleira decorada. A gárgula sua 

vizinha tem uma expressão facial em tudo parecida com as outras, também 

de cenho franzido, mas sem bigodes ou barbas. Por outro lado, tem um 

adereço decorado com pequenas esferas em torno do pescoço – será a 

versão feminina das gárgulas anteriores? 

Em termos plásticos são seguramente todas da mesma mão, como as 

grandes semelhanças o apontam. Em termos temáticos, e em articulação 

com o panorama nacional já analisado, são gárgulas diferentes das outras: 

partem todas da forma da voluta e na extremidade têm uma cabeça 

esculpida, ou seja, em termos formais verifica-se uma evolução plástica 

interessante face ao contexto clássico, embora também lhes dê uma 

configuração esfíngica. São a última “etapa” na evolução das gárgulas 

figurativas, antes de se transformarem definitivamente em canhão ou meia-

cana e todas iguais, mas não é por isso que são menos interessantes do 

ponto de vista formal e mesmo temático. Caso as gárgulas da Igreja da 

Madre de Deus de Xabregas sejam quinhentistas (e não restauros), estas 

gárgulas reflectem a sua influência.  
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 4.9.6. Sé de Portalegre 

  

 A criação da diocese de Portalegre, uma das três novas dioceses 

criadas por D. João III, data de 1549 e a primeira pedra foi lançada em 1556. 

Apesar da sua escala, a abóbada foi cerrada em 1571, sendo a colocação 

das suas gárgulas em data próxima.  

Exibe seis gárgulas, três em cada fachada e em relação à autoria do 

projecto, Rafael Moreira atribui-o a Miguel Arruda, tal como referimos no 

subcapítulo anterior “os projectos para as sés das três dioceses criadas por 

D. João III”121 todas segundo um modelo de igrejas-salão caracterizadas por 

persistências tardo-góticas (as abóbadas de cruzaria e as próprias gárgulas) 

em simultâneo com o uso das ordens clássicas.  

Começando a análise pelas três gárgulas da fachada Norte, temos, no 

sentido fachada – cabeceira, uma gárgula que representa uma estranha 

figura acocorada, de cabeça antropomorfizada à excepção de umas 

excrescências que lhe saem dos zigomáticos e se prolongam para trás das 

costas. A próxima gárgula ainda se afigura mais peculiar pois é um híbrido 

entre homem e pássaro: a cabeça é de figura humana, com asas radiais a 

sair das orelhas e o corpo de pássaro, cujas extremidades terminam em 

espiral em vez de patas. A última gárgula é uma figura humana que parece 

sentada na cimalha, mas com uma boca muito grande, parece um babuíno.  

Na fachada oposta a temática não difere muito: a primeira gárgula é 

um híbrido entre a figura humana e um pássaro: a cabeça é 

antropomorfizada e tem umas asas são prolongamentos dos seios. A figura 

termina em voluta, em vez de pés ou patas. A gárgula seguinte é igual à sua 

simétrica, cuja extremidade acaba em voluta, tal como a anterior. A última 

representa uma figura humana masculina, nua, sentada na cimalha e com os 

braços atrás das costas. 
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Fig. 263 Gárgulas da fachada lateral Norte da Sé de Portalegre 

 

 

     

 

Fig. 264 Gárgulas da fachada lateral Sul da Sé de Portalegre 

 

 

No que concerne a aspectos plásticos, estas gárgulas parecem 

pertencer todas à mesma mão e revelam um espírito de síntese interessante: 

devem ter sido lavradas por um mesteiral com experiência na realização de 

figuras de vulto e com experiência também em relação ao tipo de material. 

Em relação aos temas, revelam uma actualização em relação às funções 

assumidas e desenvolvidas pelas gárgulas nos decénios e mesmo séculos 

anteriores: aqui a sua actualização formal parece servir quase 

exclusivamente um propósito decorativo de uma geração de arquitectos cuja 

formação ocorreu ainda no rescaldo do apogeu da colocação de gárgulas 

nos edifícios.  
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A sua vocação pedagógica, intimamente ligada a uma época e às 

suas mentalidades, transforma-se numa função prática e utilitária, mas que 

pela variedade com que ainda se apresenta ainda não esgotou todos os 

modelos. Pese embora este aspecto, o facto de serem gárgulas figurativas 

(no sentido da representação) evoca o peso de alguns aspectos artísticos 

característicos da medievalidade, neste caso acompanhadas pelo tipo de 

cobertura escolhida.  

 

 

4.9.7. Convento da Ordem Militar de Cristo, Tomar (3ª 

campanha de colocação de gárgulas) 

  

 Após as importantes intervenções respeitantes à coordenação de João 

de Castilho, terminadas na década de 50, quando o mestre morre, D. João III 

nomeia, em 1554, Diogo de Torralva para a direcção das obras. Estas 

incluíam a demolição do claustro grande, considerado “perigoso”: hoje ainda 

são visíveis algumas das estruturas edificadas por Castilho e a respectiva 

decoração, que Torralva manteve. Torralva iniciou o actual Claustro D. João 

III (ou Claustro Filipino) em 1558, a ala Norte tem no ângulo NE a data de 

1562, mas entretanto as obras pararam em 1565. No ano de 1591 conclui-se, 

já pela mão de Filipe Terzi, a ala Sul.  

No terraço da sua ala Oeste temos esta construção (constituída por 

um corpo horizontal com janelas, provavelmente para iluminação da 

escadaria situada por debaixo, com uma pequena torre de três registos), que 

deve ter sido edificada no último quartel de Quinhentos, dotada de gárgulas 

(cerca de uma dúzia) embora com um número muito significativo de partidas 

ou muito danificadas. As gárgulas são muito semelhantes em termos 

plásticos e no que concerne aos aspectos temáticos, uma boa porção 

representam dragões, alguns antropomorfizados (no friso do corpo 

horizontal) e híbridos (último registo da torre). 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

729 

 

 

 

Fig. 265 Construção situada no terraço da ala Oeste do Claustro D. João III, 

Convento de Cristo, Tomar 

 

 

Ao lado e defronte para a fachada Oeste do Coro, temos a torre que 

corresponde à capela do Cruzeiro, que também exibe gárgulas, na sua 

maioria danificadas e que representam figuras humanas. Em termos 

plásticos, estão muito próximas das gárgulas da construção do terraço da 

sua ala Oeste, o que as situa em termos cronológicos nos finais de 

Quinhentos. A sua colocação pode ter ocorrido por questões estéticas: a de 

manter o equilíbrio e a unidade entre as edificações castilhianas e as 

intervenções de Torralva e de Terzi e também certamente por questões 

funcionais (escoamento de águas pluviais).  
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Fig. 266 Duas gárgulas da construção situada no terraço da ala Oeste do Claustro 

D. João III, Convento de Cristo, Tomar 

 

 

 

Fig. 267 Gárgulas da fachada Norte da torre da Capela do Cruzeiro, Convento de 

Cristo 

 

 Mas esta campanha de gárgulas não se ficou por aqui porque a sua 

colocação estendeu-se a quase todas as áreas onde ainda decorriam 

intervenções, como é o caso da muito mal conhecida fachada Sul: 
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“onde entronca o aqueduto, com o seu impressionante 

embasamento em rusticado fingido de inspiração serliana – a cantaria 

só é usada nas molduras das portadas. A obra viria a ser rematada 

por outro notável arquitecto, Filipe Terzi, ou já por Pero Fernandes de 

Torres.”122 

Esta fachada exibe gárgulas nos gigantes (por vezes duas no mesmo 

contraforte): em termos formais são maiores que as outras e representam, na 

sua maioria, figuras híbridas a partir do corpo humano (com o tronco e o 

ventre muito volumosos, tal como havíamos visto no Claustro de Santa 

Bárbara, símbolos da soberba) ou animais (temos dois sapos, símbolo da 

avareza, em que um é um restauro). Uma boa porção encontra-se partida ou 

danificada e por isso de difícil identificação.  

 

 

 

Fig. 268 Vista parcial da fachada Sul do Convento de Cristo, Tomar 

 

                                                 
122

 PEREIRA, Paulo – Convento de Cristo, Tomar. Londres: Edição do IGESPAR e Scala, 
2009, p. 121 
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Entre o espaço da fachada Sul e a Casa do Capítulo, no ângulo SE 

temos uma gárgula interessante: é uma figura humana deformada que ainda 

reflecte influências da mundividência tardo-medieval pelo tipo de 

representação, quer do ponto de vista plástico e formal, quer mesmo do 

ponto de vista temático. 

 

 

 

Fig. 269 Esquerda: gárgula do ângulo SE (formado pela fachada Sul e pela Casa do 

Capítulo) e direita: vista parcial da fachada Sul do Convento de Cristo, com os 

gigantes e as suas gárgulas 

 

 

 

 

Fig. 270 Gárgulas da fachada Sul do Convento de Cristo, Tomar 
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 Outra das áreas esquecidas é a fachada virada a Norte, que envolve 

as edificações que se levantaram encostadas às alas Norte dos claustros da 

Hospedaria e da Micha, numa extensa mole que também exibe gárgulas, 

inseridas num registo intermédio entre andares. Sabemos que esta área 

correspondeu já a empreitadas filipinas, dos últimos anos do século XVI, ou 

das primeiras décadas de seiscentos.  

Curiosamente são gárgulas com um carácter mais medievalizante que 

as outras, quer ao nível dos temas eleitos (na sua maioria animais, mantendo 

a vocação moralizante legitimada pelos bestiários), quer ao nível formal e 

plástico, não revelando qualquer espécie de actualização face ao contexto 

artístico maneirista, mas demonstrando conhecimento acerca do que se 

havia feito em termos de gárgulas no panorama nacional no século anterior. 

E ficou assim concluído este grande núcleo, cuja análise temática revela 

algumas lacunas resultantes do número elevado de gárgulas danificadas.  

 

 

 

Fig. 271 Duas perspectivas diferentes da fachada Norte do Convento de Cristo, 

Tomar 
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Fig. 272 Destaque para algumas gárgulas da fachada Norte do Convento de Cristo, 

Tomar, onde se pode constatar o peso da medievalidade que as mesmas exibem 

 

 

4.9.8. Casos surgidos na recta final da redacção 

 

Como já referimos, não tivemos tempo de nos deslocarmos a estes 

três casos de igrejas com gárgulas, mas fica o apontamento de mais estas 

igrejas, com pistas para uma futura investigação. 

 

Igreja Matriz do Vimioso 

 

Sofreu intervenções no século XVI que se prolongaram até cerca de 

1570. Exibe duas gárgulas antropomórficas no friso das torres da fachada 

(ângulos NO e SO). 

  

Igreja Matriz de Alvor 

 

 Templo dedicado ao Divino Salvador, a sua origem remonta ao século 

XVI. Foi reconstruída no século XVIII e sofreu novas intervenções em 1969. 

Tem duas gárgulas de inspiração antropomórfica na cabeceira, que 
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pensamos serem ainda contemporâneas da sua fundação, recolocadas na 

reconstrução setecentista.  

  

Capela da Nossa Senhora da Mó, Arouca 

 

 Mencionada num documento datado de 1546. Pequena capela 

vernácula que possui três gárgulas zoomórficas na fachada lateral virada a 

Sul, não alinhadas, cuja localização actual se deve muito provavelmente a 

obras de beneficiação da capela ocorridas no século XIX e XX. As gárgulas 

não se encontram alinhadas simetricamente.  

 

 

4.10. As gárgulas na arquitectura civil e militar 

 

 Vamos agora ver de perto a presença de gárgulas em alguns edifícios 

não religiosos, quer de carácter civil, quer militar, com o propósito de detectar 

se existem diferenças ou semelhanças temáticas e de que modos 

contribuíram para a organização de núcleos ou áreas de influência regional. 

Não é objectivo deste trabalho o seu estudo exaustivo como se procurou 

efectuar para a arquitectura religiosa, mas apenas confirmar (ou não) a 

existência de temas em comum. 

A colocação de gárgulas em equipamentos urbanos teve alguma 

aderência junto de Paços e de Casas senhoriais, como por exemplo, o Paço 

da Giela, em Arcos de Valdevez (as gárgulas estão integradas na fachada do 

paço, entre as janelas manuelinas) e a Torre e Casa de Gomariz em 

Cervões, Vila Verde (gárgulas zoomórficas). O Hospital da Misericórdia de 

Linhares (era uma albergaria medieval cuja origem remonta ao século XIII. 

No século XVI o edifício foi adaptado a hospital. Exibe duas gárgulas na 

fachada: uma antropomórfica e outra zoomórfica). A Casa do Paço das 

Donas no Fundão também exibe gárgulas zoomórficas na pequena capela.  
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Em equipamentos de utilidade pública, temos o famoso Chafariz dos 

Canos em Torres Vedras. A primitiva construção já existia no século XIV, 

mas a actual configuração é o resultado de acrescentos sofridos em 1561, 

patrocinados por D. Maria, filha de D. Manuel. Tem uma planta pentagonal e 

exibe quatro gárgulas, frutos da intervenção quinhentista: um cão de feições 

antropomorfizadas, uma figura humana nua, outro cão de expressão 

assanhada e por fim uma águia, num programa que atesta o conhecimento 

do panorama nacional em Quinhentos, num número equilibrado entre a figura 

humana e o animal, ambos com significado moralizante. 

 

     

 

Fig. 273 Gárgulas do Chafariz dos Canos, Torres Vedras 

 

 

No concelho de Estremoz, a freguesia de Sto. André possui três fontes 

com gárgulas: a Fonte Muito Honrada do Rossio de S. João, a qual se 

desconhece a data de construção, sofreu obras de ampliação em 1688. 

Exibe quatro gárgulas antropomórficas. A Fonte das Bicas ou Fonte Redonda 

tem a sua origem no século XVI, mas sofreu também bastantes alterações; 

ostenta oito gárgulas zoomórficas. Por último, temos o Chafariz dos Currais, 
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com três gárgulas antropomórficas e a Fonte do Espírito Santo, construída 

em 1864, com quatro gárgulas antropomórficas. No mesmo Concelho, mas 

na freguesia de Veiros, a Fonte Nova, com origem no século XVII, possui 

quatro gárgulas antropomórficas.  

 No que concerne à arquitectura militar, a Torre do Castro (propriedade 

privada) localizada no distrito de Braga, concelho de Amares, freguesia de 

Carrazedo, também exibe oito gárgulas: seis gárgulas-canhão, uma 

zoomórfica e outra antropomórfica, todas do século XVI. O Castelo de Pinhel, 

localizado no distrito da Guarda é um edifício importante em termos 

temáticos: constituído por uma torre de menagem e uma outra torre, este 

complexo teve início no século XII, mas sofreu importantes intervenções no 

século XIV e no início do século XVI, cerca de 1510, ano em que D. Manuel 

lhe renovou o foral. As obras nas duas torres foram realizadas por João 

Ortega de Penamacor e o aspecto mais significativo é que temos o tema da 

gárgula rabo-ao-léu: se as obras se prolongaram aqui, foi um eco da Sé da 

Guarda (mas também da Sé de Braga e da Matriz de Caminha, mais 

semelhantes em termos plásticos e formais). A verificar-se o inverso, a 

gárgula da catedral da Guarda inspirou-se na do Castelo de Pinhel.  

Mais para Sul, o Castelo de Beja tem gárgulas na Torre de Menagem, 

edificada com o patrocínio de D. Dinis, cerca de 1310. No século XVI, por 

iniciativa de D. Manuel teve obras de beneficiação e uma das gárgulas que 

exibe parece interessante, embora de difícil leitura por causa da sujidade: 

uma figura humana. 

 O Castelo de Estremoz, também na sua torre de menagem (do século 

XIII, mas com arranjos e beneficiações no século XV e dos inícios da centúria 

seguinte) exibe um conjunto interessante de gárgulas, em articulação 

temática com os estaleiros cosmopolitas, embora se encontrem muito sujas. 

Temos então uma freira, sentada e envolta pelo seu manto, que segura com 

as duas mãos uma cabaça ou um vaso; uma cabeça de homem, com barba 

e cabelo aos caracóis. Três gárgulas estão partidas, mas ainda assim 
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permitem alguma identificação: uma está nua, a outra era uma figura 

masculina a segurar os órgãos genitais e por fim, uma figura vestida (parece 

envergar um hábito religioso), com um joelho por terra.  

Vêem-se ainda mais duas gárgulas: uma é um leão, afrontado, com a 

sua juba e a exibir o pénis erecto e por fim, uma cabeça de senhora que com 

as duas mãos tapa as orelhas. Este interessante programa, com figuras bem 

lançadas em termos plásticos e formais, está em relação directa com o 

estaleiro da Nossa Senhora da Conceição e com o da Batalha nos aspectos 

temáticos: a representação da freira, a do homem que se masturba, a figura 

que tapa as orelhas com as mãos.  

 

   

 

Fig. 274 Gárgulas da Torre de Menagem do Castelo de Estremoz 

 

 

 À semelhança do núcleo anterior, o Castelo de Alvito (hoje 

transformado numa Pousada de Portugal) exibe um número considerável de 

gárgulas, inseridas nos 3 torreões circulares e na torre quadrangular. As 

obras tiveram início em 1481 com o patrocínio de João Fernandes da Silveira 

e foram concluídas já no século XVI. São gárgulas e figuras quiméricas de 
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pequena escala, muito próxima das gárgulas da Ermida de São Brás e de 

São Francisco de Évora, quer a nível formal, quer ao nível temático (gestos 

de abrir a boca com as mãos, puxar as barbas, etc.). A equipa de imaginários 

que laborou em Évora pode ter-se deslocado depois para o Alvito.  

Uma das figuras parece-nos São Cristóvão com o menino às costas e 

outra, que se destaca das anteriores, está em articulação com a mulher da 

Igreja Matriz da mesma vila: é uma figura masculina esculpida debaixo do 

canal de condução das águas e está de mãos postas a rezar. O tratamento 

plástico e formal é em tudo semelhante ao da gárgula da matriz o que pode 

indiciar o mesmo imaginário. 

 

 

 

Fig. 275 Gárgulas do Castelo de Alvito 
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“Não sabemos se estamos apenas a 

exprimir as nossas próprias impressões, 

atribuindo-lhes pensamentos que nenhum 

diálogo pode confirmar, ou se há alguma coisa 

de verdadeiramente adequado nas nossas 

frágeis reconstituições da sua mentalidade”123 

 
 
 

4.11. Contributos para a articulação e problematização temática 

das gárgulas 

 
 
 Antes de mais desejamos expressar aqui a nossa dívida, na redacção 

deste capítulo, para com a obra “O Corpo e o Gesto na Civilização Medieval”, 

em particular a contribuição de Jean – Claude Schmitt124, onde o autor 

disserta sobre a importância do corpo e da sua gestualidade na Idade Média. 

Nas cerca de sete centenas de gárgulas analisadas, descrevemos uma boa 

porção de gestos: alguns permaneceram até aos nossos dias, outros não, 

ficando o seu significado perdido na voragem da história. Podemos indicar os 

mais representativos: a boca que se abre com a ajuda das mãos, a língua de 

fora, o puxar as barbas ou ensanhar-se, o tocar nos órgãos genitais, o 

rezar/estar com as mãos postas, o tapar as orelhas com as mãos, entre 

outros.  

Estas formas (e fórmulas) dos indivíduos se exprimirem em contexto 

social remetem-nos para o grande e único tema das gárgulas: o corpo. Tudo 

gira em torno do espaço e do tempo do corpo quer seja o corpo do homem, 

da mulher, do animal e do corpo híbrido. As gárgulas reflectem justamente 

                                                 
123

 MATTOSO, José - A escrita da História. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, p. 215 
 
124

 SCHMITT, Jean – Claude – “O Corpo e o Gesto na Civilização Medieval” in BUESCO, 
Ana Isabel, Sousa, João Silva de e MIRANDA, Maria Adelaide (Coord.) - O Corpo e o Gesto 
na Civilização Medieval. Lisboa: Edições Colibri, 2006 
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esta relação: foi com o corpo e através do corpo que cada indivíduo se 

posicionava na sociedade da qual fazia parte, se integrava e interagia com os 

outros corpos, apesar de cada gárgula se constituir como uma representação 

do corpo isolada (embora estabelecendo sempre elos de comunicação entre 

as outras gárgulas e com o observador). Como excepção temos as quimeras 

duplas do coro do Convento de Cristo em Tomar.  

  O corpo era o núcleo da cultura cristã na Idade Média – cada homem 

ansiava por salvar a sua alma, mas esse processo só tinha lugar pelo 

comportamento do corpo. Os corpos cristãos constituíam um núcleo mais ou 

menos coeso e por isso persistiu a noção de corpo colectivo: a celebração 

eucarística destinava-se a todos, sem excepções. Todos tinham a obrigação 

da confissão, sobre todos havia caído a culpa do pecado original, para todos 

Cristo havia falado na salvação. Quando os outros corpos eram chamados a 

participar no processo de salvação de alguém, pela intercessão através de 

rezas, também tinham como referente o corpo do além, que se encontrava 

ou no Purgatório ou no Inferno. Só o corpo dos santos viajava directamente 

para o céu, nem os corpos das crianças não baptizadas, com toda a 

inocência própria da sua condição, iam directamente para lá e por isso a 

Idade Média assistiu à criação do Limbo. Foi através da mortificação total do 

corpo que os mártires e os santos se popularizaram na cultura medieval. 

 E como o corpo, culpado e pecador, se deixava tentar pelos sentidos e 

pelos vícios, a igreja engendrou metodologias complexas para a sua 

domesticação, através da invenção e estruturação dos pecados mortais, 

oferecendo no mesmo pacote a doença e a cura, pela via da penitência física 

do corpo (rezas, jejuns, abstinências, etc). Mas as gárgulas, ao se 

aproximarem das mentalidades do contexto medieval e tardo-medieval, 

discursaram sobre a relação tensa entre os comportamentos dos corpos e as 

normas morais instituídas sobre os mesmos, ou seja, entre a prática e a 

teoria. O corpo só podia estar no centro desta civilização, onde as fronteiras 
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entre o comportamento do corpo em público e na esfera do privado se 

desejavam esbatidas. 

Neste âmbito, o corpo do animal não teve um papel secundário: aquilo 

que se havia instituído como o comportamento de determinado animal era 

tão-só um espelho do comportamento do homem, uma ligação que se vai 

manter até bem tarde, pelo menos até aos finais de Quinhentos. O animal 

tinha um duplo sentido: por um lado fazia parte da criação divina, inserido 

numa hierarquia, por outro era um reflexo metafórico do comportamento do 

homem. Também os corpos híbridos eram dotados de uma dupla natureza, 

que lhes provinha da junção dos diferentes animais de que eram compostos: 

essa dupla natureza complexificava ainda mais o seu significado. Vamos 

iniciar a nossa articulação temática pelo corpo humano, seguido pelo animal 

e, por fim, o corpo híbrido.  

 

- O corpo disciplinado, com siso e avisamento:  

 É o corpo das gárgulas que representam actividades do quotidiano: o 

homem que segura dois leitões na matriz de Vila do Conde, a mãe que 

amamenta o filho na matriz de Azurara, etc. Como tivemos oportunidade de 

confirmar, este tipo de representação não abarca muitos casos, o que indica 

que a monotonia do quotidiano não era um tema que atraísse a atenção dos 

imaginários ou eleito como um tema fundamental pela própria igreja.  

  

 - Os corpos da Bíblia: 

 São representações incomuns nas gárgulas, ao contrário daquilo que 

se passava com a escultura de vulto e cremos que só aparecem em Tomar, 

no coro do Convento de Cristo: temos algumas gárgulas e quimeras que 

representam figuras masculinas barbadas, a segurar livros. Em articulação 

com o programa iconográfico da escultura monumental do dito coro, estas 

figuras decerto presentificavam alguns profetas bíblicos. Na Igreja da Nossa 

Senhora da Conceição de Beja temos uma pequena gárgula que 
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interpretámos como Adão, porque segura aquilo que nos parece uma maçã e 

uma figura masculina nua, assexuada e de longas barbas, que colocámos a 

hipótese de ser um patriarca bíblico resgatado do Limbo por Cristo.  

 

 - O corpo individualizado: 

 Á semelhança de uma tendência bem presente na pintura do primeiro 

terço de Quinhentos, a do comitente aparecer representado na obra, também 

nas gárgulas vamos ter algumas representações de mecenas: os bispos de 

Coimbra e de Évora, que se eternizaram sob a forma de gárgulas junto das 

suas catedrais, ficando deste modo associados às respectivas edificações. 

Esta nova função para as gárgulas coincidiu com o período de emancipação 

do retrato, mas foi sem dúvida uma função bastante inovadora, a de uma 

representação individualizada, no exterior do edifício, perante os olhares do 

público em geral e à mistura com o bestiário e temas moralizantes.  

Este fenómeno deve ser entendido a partir do desejo de ascensão 

social e religiosa dos mecenas, pois associa em definitivo um determinado 

sitio a uma pessoa, neste caso dois bispos em posição aparentemente 

humilde, um ajoelhado na zona da entrada, outro ajoelhado na zona da 

cabeceira, ambas zonas nevrálgicas do templo. Também em Évora temos 

um interessante caso de gárgulas que representam o mestre-de-obras e/ou 

os imaginários: o que não podemos saber é se eram representações no 

geral, ou se de algum mestre ou imaginário em particular que por lá laborou. 

Na Batalha referimo-nos a uma figura masculina de grande verismo 

formal e plástico, situado no gigante do portal Sul e deixámos em aberto a 

hipótese daquela figura se constituir também como um retrato de um 

provável dominicano ilustre que se tenha destacado na comunidade 

conventual. Por fim, também na Igreja de Cela Nova temos duas gárgulas 

que representam dois bustos, uma figura masculina e outra feminina, onde 

colocámos a hipótese de se constituírem como uma homenagem aos 

fundadores da igreja. 
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 - Os corpos que bailam e tangem instrumentos musicais: 

 Em Santa Maria da Vitória, Batalha, temos duas gárgulas deste 

âmbito: uma jogralesa ou soldadeira e um jogral, ambos a tanger uma viola. 

São as únicas representações deste género nas gárgulas do panorama 

nacional que chegaram até nós e por este carácter inédito são bastante 

interessantes, reportando-se a uma actividade cultural em contexto de corte. 

 

 - O corpo indisciplinado, exempla não exemplar: 

 Aqui o mote é o corpo entendido como um corpo para o pecado, a 

expressão da ideia que em cada homem existia um pecador em potência. 

Esta categoria abarca uma boa porção das gárgulas analisadas, mas ainda 

podemos dividi-la para a estudar melhor, pois temos os homens e mulheres 

do povo e os membros das ordens religiosas. Temos então gárgulas nuas ou 

semi-nuas, homens e mulheres que exibem despudoradamente o seu corpo 

nu ou se masturbam para o público ou, em sinal de decoro culpabilizado, 

tapam os genitais com as mãos. O número elevado deste tipo de 

representações não nos deve surpreender: de modo geral foi ao pecado da 

luxúria que os manuais de confessores e os penitenciais analisados deram 

mais atenção, dedicando-lhe um número significativo de páginas, reflectindo 

o desejo da igreja em regulamentar todas as práticas sexuais, quer dentro do 

matrimónio, quer fora do mesmo.  

 Por outro lado, cremos também que as inúmeras gárgulas que se 

referem aos pecados reflectem, ainda que de modo indirecto, a crescente 

importância que o imaginário relativo ao Purgatório, enquanto crença num 

local pós morte ligado à depuração física dos pecados, ganhou em contexto 

tardo-medieval. As práticas devocionais do contexto de finais do século XV e 

inícios do XVI espelharam, sob diversas formas, os receios sobre os castigos 

depurativos e o facto de as gárgulas presentificarem vários pecados 

constituiu um importante sinal de admoestação para os fiéis.  
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Questionámos também se existiam ou não diferenças entre as 

representações do pecado no feminino e no masculino: cremos que sim e a 

diferença reside justamente no pecado da luxúria. A mulher aparece sempre 

ligada à luxúria, uma concepção estereotipada, que a igreja se esforçou por 

manter. São raras as representações femininas que não girem em torno dos 

desejos do corpo e das suas consequências. Os homens aparecem a 

presentificar outros pecados, para além da luxúria: a ira ou assanhamento 

pelo puxar das barbas, a soberba, os pecados de orelhas, etc.  

Mas neste âmbito também temos os membros do clero, para quem os 

peccata carnalia eram uma preocupação constante: temos a representação 

de frades e freiras que exibem os genitais (ou que os tapam, simbolizando 

deste modo os conflitos internos vividos entre o pecar e o não pecar), de 

freiras que acabaram de dar à luz, etc. Os núcleos mais ilustrativos são 

encabeçados pelo estaleiro batalhino, a par com o pequeno mas significativo 

núcleo da Nossa Senhora da Conceição de Beja, logo seguidos pelos 

estaleiros que sofreram influências directas como a Nossa Senhora do 

Pópulo, São Francisco de Guimarães, etc. Um dado importante que se retira 

da observação do número de gárgulas que representam membros do clero 

associados à luxúria é significativo, para mais quando articulado com a 

leitura dos manuais de confessores e penitenciais, onde estavam 

contemplados os vários tipos de penitências a aplicar quando eram 

praticados por membros do clero. Aliás, a igreja teve neste âmbito uma 

posição severa e crítica e por isso autorizou e legitimou estas 

representações.  

 Dentro deste fenómeno, o das gárgulas exempla não exemplares, 

temos alguns programas onde a presentificação dos pecados foi o mote, com 

maior ou menor qualidade plástica consoante os imaginários e o material 

disponível: temos um núcleo alentejano, de cariz arcaizante, constituído pela 

Ermida de São Brás e pela Igreja de São Francisco, mas também temos 
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núcleos mais cosmopolitas, como o interessante Claustro da Manga, cujo 

programa se revelou como extremamente complexo.  

 Este tema, o da ilustração de pecados com sentido anagógico-

catequético (mostrar o que não se deve praticar) foi um dos mais constantes, 

pois aparece desde os núcleos da segunda metade do século XV até aos 

finais de Quinhentos, mesmo depois das reformas contemporâneas do 

reinado de D. João III e Pós Trento, o que evidencia bem onde se situavam 

as grandes preocupações da igreja no geral e das ordens religiosas em 

particular. Esta persistência dos programas acompanhou de bem perto a 

reflexão teórica da igreja, justificado pelo paralelismo entre os núcleos que os 

ilustram e as obras realizadas: o número de manuais de apoio à confissão 

não parou de aumentar ao longo de todo o século XVI, em simultâneo com o 

crescimento da importância e obrigatoriedade da prática da confissão 

auricular. Por isso não é estranho que em núcleos tardios como por exemplo, 

a Matriz de Torre de Moncorvo, a Matriz do Crato e na 3ª campanha de 

Tomar ainda nos apareçam gárgulas a ilustrar os pecados, agora sob 

cânones clássicos e maneiristas, num interessante fenómeno de persistência 

artística temática. A igreja aferiu de um modo - através da confissão - aquilo 

que os sermões e as gárgulas presentificavam por outro, numa complexa 

máquina de crítica e educação moralizante e normalizadora, quer dos seus 

membros, quer das populações em geral.  

  

 - O corpo transgressor do mundo-às-avessas: 

Neste âmbito temos as várias gárgulas “rabo-ao-léu” e a 

desconcertante gárgula representada numa cena de auto felatio na 

Colegiada da Nossa Senhora de Guimarães, um corpo diabolizado pela 

presença dos cifres na testa. Para além de constituir uma representação 

transgressora e provocatória (o falo erecto foi acentuado em termos 

plásticos) ela também é grotesca e induz ao riso irónico. Já aqui colocamos 

uma hipótese sobre a sua colocação numa comarca como a de Guimarães, 
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onde existiam grandes desentendimentos entre as ordens mendicantes e a 

própria Colegiada pode ter funcionado como um insulto metafórico? 

Reportamo-nos mais uma vez ao estudo realizado por Maria Manuela Braga, 

já aqui citado e a um tema relacionado: o de “tocar gaita” ou “tocar gaita-de-

foles”, com conotações genitais relacionadas com a masturbação, comuns 

em alguns cadeirais.  

Em relação ao tema da nossa gárgula, a historiadora já havia 

detectado uma cena de felatio entre dois putti no portal da Sé de Lamego. 

Em última instância, estes temas reportam também ao pecado da luxúria, 

mas no masculino, a um aspecto mais escabroso e grotesco da sexualidade 

masculina, como a masturbação oral. Mattoso afirma que “podemos 

conhecer alguma coisa acerca do que os portugueses da Idade Média diziam 

da sexualidade, mas pouco ou nada ficamos a saber acerca do que eles 

realmente faziam.”125 Também não nos parece que esta representação fosse 

a ilustração de uma prática habitual, dado o seu carácter excêntrico e mesmo 

extravagante.  

No que concerne aos “rabo-ao-léu” temos sete gárgulas: Matriz de 

Caminha, Sé de Braga, Matriz de Azurara, Matriz de Escalhão, Sé da 

Guarda, Alcobaça e no Castelo de Pinhel. Em termos geográficos, esta 

temática só aparece no litoral Norte e no interior Centro. Invertem por 

completo toda uma tradição figurativa, pois a fronte da figura humana está 

virada para dentro, (Guarda) ou para baixo (outros núcleos) e exibem a 

traseira nua, de cócoras ou a fazer o pino, expondo bem o ânus (embora 

também sejam visíveis os órgãos genitais masculinos). E é pelo ânus que as 

águas pluviais são escoadas. A representação do sujeito passa agora pelo 

inverso do rosto, pelo seu contrário, ou seja, por um aspecto comum ao ser 

humano, ao invés de o individualizar.  

                                                 
125

 MATTOSO, José - Naquele Tempo – Ensaios de História Medieval. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2001, p. 15 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

749 

 

Este aspecto grotesco também pode ter uma interpretação bélica, pois 

a gárgula da Sé da Guarda, de Pinhel e de Escalhão estão viradas para 

Espanha e articulada com gárgulas – canhão. A exposição anal teria, muito 

provavelmente e neste contexto em particular, um carácter de desprezo e 

sublinha bem a importância do gesto na sociedade medieval e, como diz o 

ditado: “De Espanha nem bom vento, nem bom casamento.” Nos outros 

núcleos, tendo em conta a distância geográfica e a nacionalidade dos 

imaginários, não cremos que a sua colocação tenha sido motivada por esta 

noção, mas muito mais ligadas à noção de mundo-às-avessas.  

Outra questão, associada a estas gárgulas é que a visão do rabo anda 

associada ao riso: a exposição dessa parte do corpo reporta ao Carnaval, a 

uma Idade Média que também sabia brincar e rir, ao mundo às avessas e à 

zombaria popular que decorreu dos excessos que marcaram o século XVI, 

nomeadamente através da obra de Rabelais (1494 – 1553), frade 

franciscano, analisada por Bakhtin: “Urina e matéria fecal transformam o 

medo cósmico em alegre espantalho de Carnaval.”126 O riso e a boca aberta 

do Gargantua rabelaisiano também nos lembram as gárgulas. 

Aristóteles e Alberto Magno haviam valorizado e integrado o riso na 

Idade Média, embora esta se revele permanentemente num espírito de 

grande seriedade oficial. Na prática e no quotidiano, o papel do riso é 

atestado pelos nossos ditos populares, conforme o historiador José 

Mattoso127: “O rir e o folgar não é pecado” ou “Folguemos enquanto pudemos 

que não faltará outra hora em que choremos, inda que não queiramos.” Mas 

o riso é património dos tolos: “No riso é o doido conhecido” ou mais 

actualmente “Muito riso, pouco siso.”  

                                                 
126

 BAKHTIN, Mikhail - A cultura popular na Idade Média e no Renascimento – O contexto de 
François Rabelais. São Paulo /Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1993, p. 293 
 
127

 MATTOSO, José - Obras Completas – O essencial sobre os provérbios medievais 
portugueses. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001, p. 313 e 323 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

750 

 

Estas referências a aspectos escatológicos são comuns: nas cantigas 

de escárnio e maldizer um paralelo equivalente são as “sátiras 

coprónimas”128 como Mário Martins as classifica. No teatro vicentino, mais 

concretamente no “Auto da barca do Inferno”, lembramos novamente que o 

Parvo morreu de caganeira – é uma maneira inocente e grotesca de falecer, 

embora possa estar relacionada com a cólera, comum na Idade Média. Estas 

gárgulas não são um exemplo edificante, mas focalizam o lado profano, o 

sentido irónico e burlesco, o despudor. Se atendermos ao corpus das 

Cantigas de Escárnio e Maldizer, constituía um grande insulto chamar “cara 

de cu” a alguém ou comparar um rabo com o rosto de uma pessoa, como o 

fizeram os trovadores Pêro d’Armea e Pêro d’Ambroa (em resposta ao 

primeiro): nestas gárgulas o rabo está em vez da face, substituiu o lugar da 

face, da identidade, tal como nas cantigas. Por outro lado e ainda no campo 

das Cantigas de Escárnio, os trovadores Pêro Garcia Burgalês e Pêro Garcia 

de Ambroa fazem ambos referência ao momento da morte do corpo do 

pecador vilão: a alma não lhe saía pela boca, como acontecia aos justos, 

mas sob a forma de gases, pelo ânus. Esta prática, a da expulsão de gases, 

motivava o riso entre o povo e pode ter estado também na origem destas 

gárgulas.  

Outra leitura possível era a relação entre estas gárgulas e a 

homossexualidade ou a práticas como a sodomia: não é de excluir que estas 

gárgulas funcionassem enquanto presentificação de uma prática tida como 

contra natura pela igreja e pela sociedade em geral. Na Sé da Guarda temos 

uma gárgula disforme, de sorriso grotesco, que com as mãos ajuda a abrir 

bem as nádegas, cujo sentido, ambíguo, tanto se pode reportar ao acto de 

defecar, como à prática da homossexualidade. 

 

                                                 
128

 MARTINS, Mário - A Sátira na Literatura Medieval Portuguesa (Séculos XIII e XIV). 
Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1986, p. 107 
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Fig. 276 Marginalia representando duas figuras masculinas nuas, a exibir os rabos 

(e os genitais), num gigante do portal Sul de Santa Maria da Vitória, Batalha 

 

 

 - O corpo das etnias não europeias: 

 Verificamos a presença, em alguns núcleos de negros e, 

particularmente de negras: Santa Maria da Vitória, Nossa Senhora do 

Pópulo, Santa Cruz de Coimbra. Era o problema da luxúria, mas que agora 

envolvia outro tipo de corpos, centrado em corpos não europeus: a igreja não 

via com bons olhos a miscigenação entre povos de diferentes geografias e 

em cidades como Lisboa, na primeira metade do século XVI, abundavam os 

negros, num panorama tal que fascinava os estrangeiros que por lá 

passavam.  

 Mas os índios brasileiros também foram representados nas gárgulas 

de Santa Maria da Vitória: o que os imaginários valorizaram no seu corpo foi 

aquilo que os distinguia dos povos europeus, ou seja, os adereços de penas. 

O facto de se constituírem como as únicas representações de índios em 

gárgulas (ou que pelo menos chegaram até hoje) é significativo. Acreditamos 
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que esse facto possa ter acompanhado a evolução daquilo que a sociedade 

deles pensava: primeiro foram vistos como corpos puros e inocentes, depois, 

sob a desculpa de uma conversão forçada, a visão sobre os índios mudou e 

geraram-se lendas e mitos em torno do seu comportamento. De referir que 

temos também no estaleiro batalhino uma gárgula que representa um 

homem selvagem (que para a mundividência medieval personificava os seres 

maravilhosos que habitavam as zonas desconhecidas) e que no Claustro do 

Convento de Jesus em Setúbal temos uma gárgula especial, uma síntese 

entre um homem selvagem e um letrado. 

  

 - O corpo dos portenta e dos mirabilia 

 Já aqui os referimos no campo das fontes e motivações para a 

realização de gárgulas: constituíam um atractivo pela diferença física e 

pensamos que, embora raros, fossem encarados com marginalidade porque 

eram desvios contra natura e compreendidos e legitimados recorrendo-se 

sempre a explicações moralizantes. Ou seja, de forma directa ou indirecta 

estavam ligados a uma prática de um pecado, ideia engendrada a partir dos 

mitos mais desconcertantes (como por exemplo, resultado de relações 

sexuais durante o período menstrual, como havia teorizado Ambroise Paré). 

Estes corpos aparecem representados nas gárgulas do Convento de Cristo, 

em Tomar, nos claustros edificados por Castilho e na Matriz de Torre de 

Moncorvo.  

 

 - O corpo do Iniciado, do praticante de Alquimia: 

 Verificamos que, em pelo menos um núcleo, Santa Maria de Belém, 

havia uma coerência temática fortíssima no que concerne à ilustração de 

aspectos intimamente ligados à prática da Alquimia: o corpo hermafrodita 

(representado duas vezes) o par monge/leão, os Iniciados, representados 

com os barretes frígios (no exterior e no claustro), etc. E depois com alguns 

exemplos pontuais: na Matriz de Alvito e na Torre de Menagem do Castelo 
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de Estremoz, duas figuras femininas seguram vasos (representações da 

retorta do alquimista, metáfora do útero onde as metamorfoses alquímicas 

terão lugar).  

 

- Ausências 

Tão importante era o que se representava, como o que estava ausente 

das representações. As gárgulas atestam que aquilo que separava o homem 

medieval dos outros homens seus contemporâneos era a sua religião e de 

que modo esta lia e interpretava o mundo. Por isso o infiel, quer o mouro, 

quer o judeu, não o interessavam (a não ser pela exclusão e pelo combate) e 

as suas representações nas gárgulas são raras. A comprovar isto temos as 

representações de negros e de índios: estes já faziam parte dos interesses 

dos medievais porque eram cristãos em potência, eram facilmente aliciados 

para a conversão religiosa. Embora por outros motivos, a criança também 

não teve uma presença significativa nas gárgulas: devido à elevada 

mortalidade infantil, a criança era um cristão e um adulto em potência, mas 

esse estatuto não lhe dava protagonismo na hierarquia social, mas 

marginalidade, com excepções nas linhagens reais.  

 

 Vamos agora articular os temas respeitantes à presença dos animais 

nos programas de gárgulas, numa categorização que se relaciona com o 

panorama relativo à presença humana.  

 

- Animais com vocação moralizante:  

Este ponto abarca uma porção considerável de gárgulas analisadas e em 

cada núcleo havia sempre um ou mais animais com esta função moralizante: 

a de se constituir como um espelho do comportamento do homem. Esta 

ligação, já aqui o dissemos, provinha da Antiguidade Clássica e foi instituída 

e legitimada pelos bestiários e pela escultura monumental românica, sendo 

depois naturalmente absorvida pelas gárgulas, numa relação de continuidade 
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que se prolongou por todo o século XVI, cuja ruptura aconteceu somente em 

seiscentos, no rescaldo de Trento relativamente às orientações artísticas. O 

já muito citado “Horto do Esposo” faz uma interessante organização dos 

animais, não se esquecendo de referir a sua vocação teleológica, inclinada 

para a moralização do homem: 

“Ca algũas animalias forom criadas pêra come r e mantiimento do 

homem (…) E outras forom creadas pêra serviço do homem (…) E outras 

forom criadas pêra solaz e prazer do homem (…) Outras animalias som 

criadas pêra fazerem trabalhar o homem, por tal que conheça sua 

enfermidade e sua fraqueza e sua mingua e que tema o poderio de Deus 

(…) Ca diz Plinio, o filosofo natural que em nos menbros das animalias ha 

muitas e maravilhosas virtudes escondidas . Ca nom ha cousa em no 

corpo da animalia em que nom haja algũa meezinha conhecida ou 

escondida. E todo esto é pêra proveito e uso boõ do homem.”129 

 

- Animais do quotidiano: 

Os animais eleitos para figurar nas gárgulas em maior número foram os 

animais do quotidiano do homem, aqueles que dele estavam mais próximos 

e acessíveis visualmente, como o cão, a ovelha, o porco/javali etc. Os 

imaginários usaram assim o material visual disponível como modelo e por 

isso as representações mais realistas de animais recaíram sobre os cães, 

mas alguns animais como a vaca e o burro, igualmente familiares ao homem 

medieval, estão contraditoriamente ausentes.  

 

- Animais associados à identidade das ordens religiosas: 

A presença insistente de alguns animais em alguns núcleos estava 

directamente associada à ordem religiosa à qual pertencia a comunidade. 

Neste âmbito, temos a presença significativa e abundante do cão no estaleiro 

                                                 
129

 Horto do Esposo, Op. Cit. p. 96 
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dominicano de Santa Maria da Vitória, Batalha (os dominicanos eram 

designados como domini canis, os cães do Senhor) e do leão junto dos 

mosteiros hieronimitas (Pena e Santa Maria de Belém). 

 

- Animais de outras geografias: 

Neste âmbito cabem os animais “exóticos” oriundos dos territórios 

explorados e ou descobertos pelos portugueses, como os macacos (Santa 

Cruz de Coimbra), os papagaios (Batalha e Fonte da Manga), o rinoceronte 

(Santa Maria de Alcobaça), o dodó (já extinto, mas que aparece 

representado numa gárgula na Batalha). Um aspecto curioso é que a sua 

representação ocorreu em número relativamente diminuto, ou seja, atraíram 

pontualmente a atenção dos imaginários, preteridos pelos animais de 

significado moralizante. Ou seja, ocorreram tentativas de os integrar na 

hierarquia do mundo conhecido, mas a sua presença levantava ainda muitas 

questões do foro teológico e por isso foram secundarizados em prol dos 

animais mais comuns. 

 

- Animais ligados à Alquimia: 

 A linguagem e a simbologia alquímica também se fizeram representar 

por hieróglifos animais. O núcleo de Belém é onde esta coerência alquímica 

está presente e foi a raiz do programa, quer ao nível das representações 

humanas, quer dos animais: para o comprovar temos a gárgula ourobouros, 

os dois galos, bem como a abundante presença de dragões e de grifos, em 

articulação com as figuras humanas. 

  

- Animais com funções heráldicas e/ou linhagísticas: 

Neste âmbito temos as gárgulas que seguram os brasões dos 

mecenas dos edifícios: o caso mais “exuberante” é a Capela dos Coimbras, 

em Braga, onde os brasões, sustidos pelas gárgulas, aparecem com grande 

insistência mas também temos uma situação similar em Vila do Conde, na 
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Igreja Matriz e na Igreja de São Francisco. É o uso do corpo do animal 

enquanto suporte de exaltação heráldica, num programa de propaganda 

linhagística que associa, para a posterioridade, uma pessoa e/ou família a 

uma edificação.  

 

- Animais com corpos transgressores: 

É uma secção directamente ligada com a vocação moralizante do 

corpo do animal. Aqui cabem os animais cujo corpo se apresenta em atitudes 

transgressoras, como a exibir os órgãos genitais ou a masturbar-se: no 

núcleo batalhino, em particular nas gárgulas das Capelas Imperfeitas, em 

Santa Maria de Alcobaça, quer na fachada principal, quer no claustro (em 

ambos os locais aparecem animais a exibir os órgãos genitais), em Santa 

Maria de Almoster, tudo núcleos onde existe um ou mais animais de temática 

transgressora, geralmente cães e leões. Pretendiam aludir, para além do 

paralelismo com o comportamento do homem, ao facto de determinadas 

condutas tornarem o homem mais parecido com as animálias.  

 

No que concerne aos híbridos, temos dois grandes tipos: os corpos 

híbridos constituídos por partes de dois animais ou mais, como por exemplo 

os grifos e os híbridos entre o homem e o animal (os faunos, sereias, etc). 

Cabe aqui dizer que o homem medieval não fazia distinção entre os animais 

reais, que faziam parte do seu quotidiano, como o cão e os animais 

fantásticos, híbridos como o dragão. Para os medievais eram todos 

“verdadeiros” e reais e justamente o dragão foi o híbrido mais representado 

nas gárgulas. Uma boa porção dos híbridos precedia do corpus mitológico da 

Antiguidade Clássica, que a Idade Média absorveu com um significado 

moralizante e na sua maioria serviam para ilustrar pecados e vícios. Por 

vezes, por causa da complexidade formal de alguns híbridos, foi-nos difícil ou 

mesmo impossível a sua identificação.  
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Os híbridos ou grotescos tiveram o seu apogeu em meados de 

Quinhentos, fruto quer de fontes clássicas, quer já de fontes maneiristas e 

marcaram presença em diversas manifestações artísticas, desde a escultura 

monumental, à azulejaria, à gravura, etc. como constaram João de Barros e 

Francisco de Holanda.  

 

 - Os híbridos da mitologia: 

 Em Quinhentos sentimos mudanças formais e temáticas nas gárgulas 

em particular e na escultura monumental em geral. Apareceram corpos 

híbridos que ainda não tinham sido alvo de representação nas gárgulas, 

como as hárpias, as sereias, os sátiros, etc, toda uma panóplia de figuras 

ligadas à mitologia, mas revestidas com um sentido moralizante. No entanto, 

há que distinguir a sua presença em dois tipos de núcleos distintos: por um 

lado aparecem em núcleos ainda caracterizados pela mundividência tardo-

medieval (Pópulo, Batalha, Santa Maria de Belém, etc.) Por outro lado, 

marcam presença em núcleos clássicos, quer formal, quer tematicamente, 

como a Matriz do Crato, o exemplo mais significativo. Mas quer numa 

situação quer noutra a sua interpretação é sempre moralizante.  

 

- Os híbridos e o Bestiário: 

Grifos e dragões foram os animais híbridos mais representados nas 

gárgulas, para além de outros de difícil identificação: constituíram, no campo 

da escultura monumental, uma presença com alguma transversalidade e 

tiveram o seu apogeu na primeira metade de Quinhentos (lembramos o 

número significativo de dragões existente no claustro de Belém). No Claustro 

da Manga vimos cerca de sete híbridos de grande complexidade e de difícil 

identificação, o que nos diz que, mesmo num contexto cujo programa se 

revelou com grande erudição e que recorreu a um número significativo de 

fontes escritas, os híbridos mantiveram a sua importância.  
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4.12. A importância do “nomadismo artístico” para a realização de 

gárgulas em contexto nacional  

 

 Antes de esclarecermos a importância do “nomadismo artístico” para a 

realização de gárgulas em Portugal, convém clarificarmos o que é 

exactamente esse conceito. Diz respeito às relações artísticas entre o nosso 

país e o mundo e aos ecos que esse encontro produz. Este reconhecimento 

da importância das relações entre a arte produzida em território nacional e o 

contexto artístico internacional durante os séculos XV e XVI não é novo no 

âmbito da historiografia da arte em Portugal, pois já havia sido detectado por 

Joaquim de Vasconcelos.130 É um conceito importante porque nos situa 

culturalmente face a outros países, numa perspectiva de troca constante que 

resulta num dinamismo artístico estimulante. 

 O conceito de “nomadismo artístico” nasceu com o historiador de arte 

João Barreira131 que o usou pela primeira vez no catálogo de Portugal para a 

Exposição de Sevilha132 num artigo dedicado à escultura. Fala-nos de um 

panorama artístico rico, feito de trocas e influências, cuja permeabilidade 

artística acontece por três vias: a primeira via diz respeito aos artistas 

estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal e a sua bagagem visual traz 

contributos importantes para o nosso panorama artístico, quer ao nível 

plástico e formal, quer temático. Por outro lado, os mesmos artistas também 

                                                 
130

 “Por qualquer lado que se estude a história de Portugal nos séculos XV e XVI será 
necessário o conhecimento seguro das relações internacionais; no que diz respeito à 
História da Arte, esse conhecimento é sine qua nom (...) Só deste modo se chegará a 
determinar a História das emigrações artísticas para a Península...” in VASCONCELOS, 
Joaquim - Albrecht Durer e a sua influência na Península. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2ª edição, 1929, p. 4 
 
131

 Ver BARREIRA, Catarina - João Barreira e a historiografia da arte portuguesa. Lisboa: 
Tese de Mestrado em Teorias da Arte, Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa, 
2004. 
 
132

 BARREIRA, João - A Escultura in Catálogo de Portugal para a Exposição Ibero 
Americana de Sevilha, 1928, p. 25 
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sofrem um processo de adaptação aos nossos temas, à nossa escala, aos 

nossos materiais, à nossa luz/cor e ao gosto de quem encomenda.  

A segunda via é a vinda de obras de arte do exterior para o nosso país 

(iluminuras, esculturas, pinturas, etc.) actualizando também deste modo 

formas e temas. A presença destas obras estrangeiras vai influenciar os 

nossos artistas e enriquecer as suas obras com novas contribuições. Estas 

actualizações face ao contexto internacional podem também ocorrer através 

da presença de livros e tratados, que tiveram um papel importante entre nós 

em Quinhentos, quer na difusão do renascimento, quer na do maneirismo. 

Por último, temos a via dos artistas portugueses que vão para o exterior e 

regressam, concretizando uma renovação visual e intelectual resultante do 

contacto com outras obras e artistas: Francisco de Holanda foi um excelente 

exemplo disto. 

Por estes motivos o conceito de “nomadismo artístico” é fundamental 

para o estudo das gárgulas no panorama nacional: de que modo contribuiu 

para a sua presença, para a sua evolução e renovação, a todos os níveis. A 

questão do apogeu dos edifícios com gárgulas está directamente relacionada 

com o impacto da forte presença do “nomadismo”, bem como a questão da 

penetração de novas tendências estéticas e artísticas.  

O fenómeno “nómada” esteve relacionado directamente com a 

introdução de gárgulas nos edifícios religiosos do panorama nacional – já o 

vimos a propósito das gárgulas da Igreja de São Domingos de Elvas, que 

devem ter sido realizadas ou por um imaginário estrangeiro (a filiação da sua 

cabeceira não é nacional) ou por um mestre português que, por se encontrar 

numa zona fronteiriça, estava familiarizado com a sua colocação nos 

edifícios.  

No que concerne à evolução e desenvolvimento das gárgulas, os 

“nómadas” também tiveram uma importante responsabilidade: o núcleo onde 

verificamos o impacto mais significativo, tão significativo que se espalhou de 

Norte a Sul do país, num fenómeno de “nomadismo artístico interno”, foi o 
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estaleiro de Santa Maria da Vitória, Batalha. A mão-de-obra “nómada” (com 

particular ênfase para a presença de artista franco-espanhóis e alemães) 

operou aqui uma renovação a nível formal e a nível temático de uma 

importância tal que influenciou uma boa porção dos estaleiros coevos e 

posteriores. Mas neste estaleiro-escola também se verificou uma outra forma 

de nomadismo: a circulação de obras de arte, a propósito da presença do 

“Hortus Deliciarum” cujo impacto visual, como constatámos, não se restringiu 

às gárgulas do estaleiro batalhino, mas também à escultura monumental da 

Igreja de São Francisco de Guimarães.  

O fenómeno do “nomadismo artístico” está no centro do problema 

daquilo que caracteriza, entre nós, as manifestações artísticas do tardo-

gótico e directamente relacionado com o incremento do número de edifícios 

que exibem gárgulas neste período. As “aves migradoras” trouxeram as 

gárgulas na sua bagagem visual, inserindo-as nos edifícios como parte de 

uma sobrecarga decorativa e abundante que arrastou e desenvolveu todos 

os elementos (ou quase) que faziam parte das tendências tardo-góticas, não 

esquecendo o papel do plateresco que integrava elementos clássicos, ou 

mais correctamente, romanizados. Esta sobrecarga decorativa desdobrava-

se em significados simbólicos complexos e cumpria em paralelo com funções 

catequéticas, profundamente comprometidas com o poder religioso e político.  

A circulação de artistas neste período estava relacionada com vários 

factores: um prendia-se com motivações de gosto, aspectos estéticos e 

culturais que caracterizavam o mecenato da época. Circulava a ideia de que 

o que vinha do exterior (neste caso, da Flandres) era melhor e mais barato, 

nas palavras do Bispo D. Fernando Gonçalves de Miranda, acerca da 

encomenda do retábulo para a capela-mor da Sé de Viseu. Em termos 

espirituais, a pintura flamenga cumpria com as exigências devocionais do 

mecenato nacional em contexto reformista. Os motivos de ordem económica 

permitiram esta abertura ao exterior: a saúde financeira do império português 

permitiu uma renovação artística desenvolvida por todo o país, com um 
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impacto tão significativo que a mão-de-obra nacional não foi encarada como 

suficiente para responder a tão numeroso apelo, motivo pelo qual o rei D. 

Manuel recorreu para as Espanhas, o contexto artístico que, a seguir ao 

nacional, lhe era o mais familiar. 

Os mestres que vieram nesta época para Portugal e que coordenaram 

entre nós uma boa porção de obras foram responsáveis pelo incremento da 

colocação de gárgulas, familiarizados que estavam com as mesmas nos 

países de origem – Boytac e João de Castilho são excelentes exemplos, pois 

foram raros os edifícios por eles coordenados que não exibem gárgulas. 

Como vemos, as contribuições do “nomadismo artístico” foram fundamentais 

para a evolução temática das gárgulas, através da introdução de novos 

temas, como verificámos nas gárgulas da cabeceira da Sé de Braga e na 

capela-mor da Matriz de Caminha, ambas as empreitadas da 

responsabilidade de mestres espanhóis e ambas com o tema da gárgula 

rabo-ao-léu, introduzido quase de certeza pelo “nomadismo artístico” (o tema 

foi absorvido rapidamente pelos artistas nacionais). 

No campo da renovação estética e temática, embora a autoria das 

gárgulas da Matriz do Crato se mantenha desconhecida, esta igreja 

constituiu uma experiência bastante interessante e pioneira ao transformar 

em gárgulas figuras da mitologia greco-romana, uma situação devidamente 

preparada por dois casos anteriores, onde as gárgulas sofreram um ligeiro 

processo de aclimatação classicista: o Claustro de Santa Bárbara, no 

Convento de Cristo, em Tomar e o Claustro do Convento da Nossa Senhora 

da Assunção, em Faro.  

Em relação ao papel do “nomadismo” na evolução plástica e formal 

(excluindo agora os contributos no desenvolvimento dos temas), um dos 

casos onde verificámos a ocorrência de uma grande renovação, diríamos 

mesmo ruptura com os modelos anteriores foi nas gárgulas da Fonte da 

Manga, realizadas pelo normando João de Ruão, instalado em Coimbra um 

pouco antes. Nestas gárgulas verificamos a presença de valores plásticos 
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ligados ao maneirismo, em particular nas fisionomias das figuras e na 

animosidade expressiva dos corpos, numa experiência significativa mas com 

um impacto relativamente restrito. 

Como se depreende, o “nomadismo” teve um papel fundamental no 

estudo das gárgulas em Portugal, quer no momento da sua introdução no 

território, quer no seu desenvolvimento a nível temático e formal. No entanto, 

a importância do fenómeno nómada não deve ser separada do contexto 

nacional e de que modo este absorveu, transformou ou recusou as 

contribuições dos artistas nómadas, o que faz com que esta questão esteja 

entrosada com a questão do “portuguesismo” da arte, que vamos tratar em 

seguida. 

 

 

4.13. As gárgulas e o “portuguesismo” da arte em Portugal 

 

 Este tema, a análise do “portuguesismo” na arte era, antes do seu 

falecimento, um dos assuntos que o historiador Jorge Henrique Pais da Silva 

(1929 – 1977) se encontrava a explorar133 sem qualquer tipo de conotações 

com a procura de uma arte tipicamente nacional e nacionalista que o Estado 

Novo promoveu. Por esta razão, o desenvolvimento que nós pretendemos 

dar às questões levantadas por Pais da Silva não tem (e já não tinha também 

para o historiador) a pretensão de falar acerca das manifestações artísticas 

como desculpa para uma afirmação patriótica ou histórico-nacionalista, 

sintomas que podem ser detectados em alguns historiadores de arte seus 

contemporâneos.  

Para circunscrevermos esta questão do “portuguesismo”, nada melhor 

que dar a palavra ao historiador: 

                                                 
133

 Sobre este assunto ler do mesmo autor: Páginas de História de Arte – 1. Artistas e 
Monumentos. Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p. 229 e seguintes 
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“Está ainda por fazer a tentativa de detectar o portuguesismo da 

arte portuguesa no contexto da arte europeia e mundial. 

Tradicionalmente o historiador inclina-se quase sempre à identificação 

de influências exteriores no nosso património ao longo dos séculos e 

quase nunca se consagra ao ensaio do diagnóstico dos sintomas da 

sensibilidade nacional. (…) O gosto da talha dourada, a insistência no 

azulejo, a escala miúda das peças de estatuária, o antidramatismo da 

arte religiosa, o racionalismo e o utilitarismo (…) não caracterizam a 

arte portuguesa?”134 

 Pais da Silva também articula a questão do “portuguesismo” com a da 

originalidade e destaca como exemplo o ciclo gótico: avança com uma 

caracterização da arquitectura nacional desse período e aponta algumas 

constantes. Aquilo que o historiador procura não assenta somente na busca 

de uma “essência” portuguesa presente nas manifestações artísticas 

realizadas em Portugal, mas naquilo que caracteriza a elaboração das 

soluções nacionais, embora consciente do peso e do impacto que têm as 

relações artísticas internacionais.  

Esta questão, a da existência ou não de uma “especificidade 

nacional”135 é um assunto que tem acompanhado a história da História da 

Arte em Portugal desde as suas origens, quer através do entendimento das 

várias manifestações artísticas enquanto exaltações e celebrações 

patrióticas, quer encarando a obra de arte como um fenómeno onde se pode 

encontrar a “alma nacional”. Ou ainda perguntando pela nossa originalidade 

artística em articulação com o contexto internacional. Embora à primeira vista 

estas questões postas pela historiografia nos pareçam todas semelhantes, 

têm algumas diferenças entre si. No entanto, pese embora o interesse e a 

                                                 
134

 Idem, Ibidem, p. 231 e 232 
 
135

 Neste âmbito consultar o interessante estudo de ROSMANINHO, Nuno - A historiografia 
artística portuguesa: de Raczinski ao dealbar do Estado Novo (1846 – 1935). Dissertação de 
Mestrado em História Contemporânea de Portugal, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1993, p. 111 
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importância do desenvolvimento desta questão, vamos por questões da 

natureza deste projecto abordar somente aspectos ligados às gárgulas. 

 Recomendamos a leitura da introdução redigida por Paulo Pereira 

para a “História da Arte Portuguesa” que o mesmo coordenou: embora o 

historiador seja explícito face ao não acreditar “numa essencialidade 

portuguesa da arte”, não exclui de todo a existência de diferenças que a 

distinguem do resto das manifestações artísticas de outros países. Essas 

diferenças são, para nós, agrupáveis dentro do “portuguesismo”.136 

E não se deve ao acaso a articulação deste capítulo com o anterior, 

onde analisámos as responsabilidades do “nomadismo artístico” na 

realização das gárgulas. Aqui, o que se pretende verificar não é 

necessariamente o fenómeno inverso, porque o nomadismo não é o contrário 

de portuguesismo, mas, sim, se podemos ou não falar de aspectos 

“portuguesistas” nas gárgulas e, caso a resposta seja afirmativa, em que 

residem esses aspectos. A questão do “portuguesismo” encerra uma 

complexidade maior que a questão do “nomadismo artístico”: como detectar 

aspectos “portuguesistas” nas gárgulas? E como se manifestam? 

Quem produziu as gárgulas (e cremos que é válido para as obras de 

arte em geral no período que estamos a tratar) esteve em permanente 

diálogo com a sua época e com o contexto onde as vivências se 

desenrolaram, como ficou comprovado pela análise temática. Quer os 

“nómadas” que vieram trabalhar para o nosso país, quer os artistas 

autóctones foram condicionados pelas circunstâncias: o que os distingue e à 

sua produção artística é o fundo cultural, individual a cada um e como 

através dele cada um respondeu aos desafios que lhe foram propostos. 

Dentro disto cada um construiu um corpus próprio e identitário resultante do 

seu processo de aclimatação. O conjunto dos vários discursos artísticos 

revela aspectos e significações comuns em termos culturais, religiosos, 

                                                 
136

 PEREIRA, Paulo - História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, vol. I, 1995, p. 
20 
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sociais, etc. Ora esses aspectos e significações comuns ao contexto nacional 

também se devem poder detectar no conjunto de gárgulas que observamos 

nos edifícios nacionais do século XIII ao século XVI.  

Em termos formais e do ponto de vista geral, as nossas gárgulas são 

de cariz arcaizante, dependentes do formato paralelepipédico da pedra, bem 

como das paredes do edifício, com pouca autonomia plástica e só 

lentamente se foram emancipando e a reboque da evolução dos estaleiros 

cosmopolitas, no contexto de finais do século XV, inícios de Quinhentos. Um 

fenómeno interessante residiu na sobrevivência epigonal de gárgulas 

arcaizantes (entendidas enquanto próximas da escultura monumental 

românica) em contexto quinhentista, todas de núcleos de carácter rural ou 

marginal face aos núcleos significativos: Arronches, Penafiel, Vidigueira e 

Sta. Bárbara de Padrões.  

A longa permanência do bestiário, presente em todos ou quase todos 

os edifícios com gárgulas, desde o século XIII até aos finais de Quinhentos 

atesta outro aspecto do “portuguesismo” – a persistência da sua validade 

enquanto espelho do comportamento do homem prolongou-se até depois de 

Trento. A nível temático detectamos a permanência de um certo 

conservadorismo visível na continuidade de programas e de temas 

moralizantes e catequéticos, reflexo da nossa tendência para resistir a 

mudanças bruscas: as mudanças ocorrem de forma lenta e gradual. Se 

pensarmos por exemplo na Fonte da Manga, temos pioneirismo em termos 

formais e plásticos (resultantes do nomadismo artístico), mas os temas giram 

ainda em torno da presentificação dos pecados, tendo como base fontes da 

espiritualidade tardo-medievais (embora adequadas ao contexto reformista). 

As gárgulas da Sé da Guarda ilustram bem estes aspectos, do 

confronto entre o papel do nomadismo e a presença do “portuguesismo” pois 

perpassa no seu programa um interesse pelos estímulos do nomadismo 

artístico (bem patente no tema “rabo-ao-léu”) mas articulado e adaptado ao 

contexto nacional: o tema rabo-ao-léu sofreu mudanças formais (a gárgula 
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não tem a cabeça virada para baixo, para o público, mas para dentro, 

escondida, expondo somente o rabo). As gárgulas da Guarda evidenciam 

alguma rudeza do ponto de vista plástico que tem um fundo arcaizante no 

modo como foram construídos e caracterizados os volumes, embora sejam 

muito expressivas. Podemos alegar que o granito é de difícil lavor plástico, 

mas a pouca tradição que a escultura de vulto e monumental teve entre nós 

também influenciou. E a longa persistência de valores plásticos ligados ao 

românico também, em particular a Norte. 

 O “portuguesismo” pode residir igualmente em aspectos pontuais e 

episódicos: neste caso temos as gárgulas - índio da Batalha, que reflectem 

não só o interesse dos imaginários do estaleiro por um fenómeno 

antropológico, mas também constituem uma temática directamente 

relacionada com os importantes acontecimentos nacionais. As 

condicionantes que estão na origem do “portuguesismo” não residem em 

exclusivo na nacionalidade dos artistas: os nómadas, após uma longa 

permanência entre nós (neste âmbito podemos destacar Boytac e João de 

Castilho) ao responderem aos pedidos dos mecenas estão integrados num 

processo de aclimatação ao contexto e também constituem uma forma de 

“portuguesismo”.   

A originalidade das nossas gárgulas é também um “portuguesismo” – 

não está somente presente nos temas e nas formas inéditas (por exemplo, a 

gárgula rinoceronte), mas em particularidades ligadas à nossa identidade 

artística, aos diferentes modos de abordar determinados assuntos. Não 

constitui um “portuguesismo” a preocupação excessiva com o pecado da 

luxúria, era um aspecto comum a outros países europeus, agora de que 

modo cristalizámos essa preocupação é que pode ser bastante significativo. 

Um bom exemplo que ilustra isto reside nas representações femininas nas 

gárgulas: quase todas se esgotam na ilustração da mulher enquanto 

metáfora da luxúria (nuas, a exibir os seios e os órgãos genitais), portanto as 
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nossas gárgulas presentificam um estereótipo social assente na imagem da 

mulher quase exclusivamente ligada ao pecado da luxúria. 

 Outro fenómeno que também se constitui como um “portuguesismo” 

reside na longa permanência de modelos, formas e temas: a própria 

colocação de gárgulas, que se estendeu muito para além do tardo-gótico, 

marcou presença em edifícios religiosos de inspiração renascença ou 

maneirista (uma vez que a sua colocação se estendeu até às última décadas 

de Quinhentos). Esta presença extemporânea constitui uma faceta do 

“portuguesismo”. 

 Para concluir este assunto, cabe dizer que este fenómeno do 

“portuguesismo” em articulação com as gárgulas só se poderá avaliar 

realmente em comparação com as gárgulas de uma boa porção de 

edificações religiosas centro-europeias, em particular franco-espanholas. 

Infelizmente, não houve tempo para realizar esta confrontação, pelo que fica 

em aberto e poderá lançar alicerces para próximas investigações. 

 

 

4.14. Contributos para uma análise da criatividade dos artistas 

medievais: o hibridismo e a analogia inusual 

 

 A criatividade e imaginação dos artistas medievais e tardo medievais 

são assuntos pouco ou nada estudados, que a nosso ver, merecem uma 

atenção especial por parte dos especialistas em criatividade e em particular 

pelos historiadores de arte. A imaginação e a criatividade artística articulam-

se com a personalidade do artista, com o seu gosto e a sua bagagem 

cultural, mas também com a época, com o mecenas, com todo um conjunto 

de factores que também determinam a obra de arte, com particular ênfase 

para o conjunto de crenças religiosas que faziam parte da mundividência 

medieval. Por outras palavras, a criatividade artística não é um fenómeno 

isolado, mas tem em conta toda uma série de condicionantes e contextos: 
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para falarmos da criatividade dos imaginários fazedores de gárgulas em 

contexto nacional, vamos articular a nossa resposta também com o 

“nomadismo artístico” e com o “portuguesismo”.  

É comum referir-se que os medievais não eram muito apreciadores de 

mudanças e de inovações, tendência que perpassa nos seus textos onde se 

detecta um apego à tradição e à continuidade, à força das convicções das 

autoritas anteriores. Um bom exemplo disto é uma das obras de Pedro 

Lombardo, as Sentenças, comentadas por inúmeros autores “com a 

aparência de quem não diz mais nada de novo”137 embora com contribuições 

próprias significativas e inovadoras. “A cultura medieval tem o sentido da 

inovação, mas esforça-se por escondê-la sob as vestes da repetição.”138 

Falar de gárgulas em articulação com conceitos como a criatividade e 

a imaginação faz muito sentido: como vimos nos capítulos dedicados à 

análise dos núcleos, as gárgulas apresentam-se sob diversas formas e 

temas que podemos classificar como criativos em relação às manifestações 

artísticas mais convencionais.  

Quando falamos de criatividade, não significa que os núcleos se 

apresentassem todos com gárgulas originais, inovadoras, sempre diferentes 

das anteriores e criativas. A criatividade e a imaginação estão igualmente 

presentes nas seguintes variantes: 

- Ou temas não novos apresentados com novas formas; 

- Ou temas tradicionais sob novas combinações; 

- Ou temas novos expressos por formas tradicionais. 

Neste âmbito lembramos as gárgulas da Fonte da Manga, bastante 

criativas e originais do ponto de vista formal e plástico, mas não do ponto de 

vista temático, ancoradas ainda na espiritualidade rigorista de cariz tardo-

                                                 
137

 ECO, Umberto, Op. Cit. p. 11 
 
138

 Idem, Ibidem, p. 11 
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medieval, pese embora a complexidade das fontes usadas para a sua 

realização.  

Vale a pena analisarmos outra vez a temática transgressora das 

gárgulas “rabo-ao-léu”. Em termos formais, é algo novo: as gárgulas estão, 

habitualmente, com a fronte virada para o exterior e as águas pluviais são 

expelidas pela boca. Nas gárgulas “rabo-ao-léu” a água é expelida pelo 

orifício anal. Em termos temáticos, a originalidade e a criatividade também 

estão patentes: o “rabo-ao-léu” é uma das muitas maneiras de ilustrar o 

conceito tardo-medieval do mundo-às-avessas. A gárgula da Sé da Guarda 

é, na nossa opinião, a mais criativa do ponto de vista formal e temático, pois 

parece escondida: é uma variação “portuguesista” ao tema trazido pelos 

artistas nómadas da Sé de Braga e da Matriz de Caminha. 

O núcleo de Santa Maria da Vitória é, quanto a nós, dos mais criativos 

deste trabalho, motivado pelos seguintes factores: o número elevado de 

gárgulas, realizadas durante várias campanhas que permitiram cruzar 

permanentemente influências do “nomadismo artístico” com aspectos do 

“portuguesismo”, em articulação com o contexto da época e com as suas 

novidades (gárgulas – índio).  

Outro fenómeno que está directamente relacionado com o universo da 

criatividade é a presença de inúmeros animais híbridos. Estes resultam a 

partir de estruturas conhecidas (animal ou humano) e que através de 

manipulações plásticas originam novos seres/formas. Este hibridismo 

pressupõe um talento artístico criativo e desenvolvido, que reside 

fundamentalmente na associação inusual.  

A analogia inusual consiste na união formal e consequente 

harmonização de duas ou mais partes com origens diferentes, de modo a 

produzir novas formas, com determinado sentido. Por exemplo, o dragão é 

uma criatura híbrida, complexa, embora se apresente com diferenças formais 

e temáticas de cultura para cultura, de época para época e consoante o seu 

contexto, como vimos (o seu significado no contexto da Sé de Évora é 
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distinto da sua interpretação no Claustro de Belém, por exemplo). Ora o 

dragão é elaborado, do ponto de vista plástico, a partir da analogia inusual 

que também evolui consoante as orientações estéticas: pegando novamente 

no exemplo do estaleiro batalhino, temos duas gárgulas dragão separadas 

por uma centúria. Numa, pertencente ao Claustro Real, a formação do 

dragão usou um suporte físico comum aos cães, com umas fortes garras, um 

corpo escamado e um par de asas, apresentando-se com alguma rigidez 

plástica decorrente da ausência de expressividade na formulação dos 

volumes.  

Decorridos cem anos, a coordenação de Castilho vai dotar os dragões 

dos arcobotantes absidais de um tronco que exibe seios, uma face canina e 

uma cauda de serpente, com textura de escamas à mistura. Quer num caso, 

quer noutro, a analogia inusual funcionou eficazmente na realização de dois 

híbridos bastante criativos, embora tão distintos. 

 O pensamento analógico-metafórico assenta fundamentalmente em 

imagens, mas a partir da sua forma, da sua textura, das suas cores, ou seja, 

essas imagens relacionam-se com o aspecto exterior, permitindo associar 

configurações distintas, mesmo opostas. As gárgulas que são híbridos entre 

dois ou mais animais e a figura humana são resultado de uma técnica criativa 

que põe a imaginação a estruturar, através da analogia, que não é mais do 

que uma relação, com base simbólica, metafórica. A analogia inusual 

presente nas gárgulas decorre dessa mesma relação e numa boa porção de 

casos a partir de seres que nada têm em comum: veja-se o número de 

gárgulas híbrido da Igreja de Olivença, que elege as gárgulas com um 

programa iconográfico dos mais criativos.  

 Do ponto de vista da produção estética, a analogia inusual enquanto 

técnica criativa produziu o feio que despoletou uma boa porção dos textos 

analisados no âmbito da estética e, em contexto tardo-medieval e 

renascentista, originou o grotesco: como vimos, é o hibridismo formal o que 

João de Barros critica e Francisco de Holanda elogia.  
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A analogia inusual medieval enquanto técnica de produção de híbridos 

teve várias origens: os antecedentes artísticos vão desde a cultura 

mesopotâmica, pérsia, egípcia até à herança greco-romana (lembremo-nos 

da “Arte Poética” de Horácio, analisada na I Parte, onde o hibridismo é 

condenado, fruto da liberdade que caracteriza os pintores) não 

menosprezando a importância da cultura oriental e por fim também no 

Apocalipse bíblico existem inúmeras referências a seres monstruosos.  

Em contexto medieval, o hibridismo que caracterizava uma porção dos 

seres não reais não era visto como uma invenção ou traço criativo fruto da 

imaginação mas como algo real e, somente a partir do século XVI, 

começaram a acontecer algumas mudanças de mentalidades, em particular 

no rescaldo das descobertas, onde o maravilhoso medieval foi repensado em 

articulação com os novos dados. Como vimos, Francisco de Holanda situa a 

produção de formas híbridas na imaginação do artista (e já não no real), 

capacidade que na sua opinião é de louvar, o que consiste no elogio da 

criatividade. 

Também verificamos que os temas propostos foram legitimados pela 

igreja, ao reconhecer para as gárgulas um importante papel pedagógico 

muito útil na transmissão de valores em contexto de crise e de 

implementação de reformas. Perguntamos agora se os mecenas não 

comprometeram a capacidade criativa dos artistas: a julgar por dois contratos 

já citados (Santa Cruz de Coimbra e Convento de Cristo em Tomar) onde 

existem referências concretas em relação às gárgulas, não nos parece que 

tenham existido orientações castradoras em termos formais ou temáticos, 

embora acreditemos num acompanhamento próximo dos trabalhos, quer por 

parte dos mecenas, quer por seus representantes.  

Neste âmbito, vale a pena referir novamente o Claustro da Manga: 

Frei Brás de Barros acompanhou e orientou do ponto de vista temático a 

realização das gárgulas dos eremitérios e do templete central, mas isso não 

impediu que as mesmas não sejam vistas como bastante criativas: João de 
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Ruão soube tirar partido das suas competências artísticas para conceber um 

conjunto de gárgulas extremamente imaginativas e expressivas, ao mesmo 

tempo que cumpria com um programa pedagógico bastante exigente e 

erudito.  

 

 

 

4.15. Regresso às gárgulas 

  

 As gárgulas figurativas não desapareceram por completo nos finais do 

século XVI: uma esmagadora maioria de edifícios religiosos substituiu as 

gárgulas figurativas por gárgulas-canhão ou tubo, mas numa diminuta 

percentagem ainda assistimos à sua colocação nos séculos XVII e XVIII, 

embora de forma muito pontual e, como vamos ver, perdidas as funções e a 

criatividade que havia caracterizado as gárgulas tardo-medievais.   

A Igreja de Santa Maria do Castelo em Olivença, edificada entre os 

finais do século XVI e os inícios da centúria seguinte exibe duas gárgulas: 

interessantes porque são herdeiras directas das gárgulas tardo-medievais. 

Representam dois híbridos em que um deles segura uma cartela ou escudo 

com um mascarão clássico, ambas muito interessantes do ponto de vista 

plástico e formal.   

A Igreja de Santa Cruz em Braga, um templo da autoria de Francisco 

Vaz, edificado na primeira metade do séc. XVII, exibe gárgulas nas torres, 

erigidas cerca de 1694. Cada torre tem quatro gárgulas, uma colocação que 

ocorreu sem dúvida por reflexo das gárgulas da sé bracarense e da Capela 

dos Coimbras, localizadas muito perto. Em termos plásticos são frustres, 

horrorosas, parecem palhaços e no que concerne a aspectos temáticos 

totalmente desprovidas de qualquer função, o que atesta incompreensão 

acerca da função didáctica assumida pelas gárgulas cerca de dois séculos 

antes.  
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Fig. 277 Torre da fachada da Igreja de Santa Cruz, Braga (à direita) e gárgula da 

mesma torre (à esquerda) 

 

 

 Mais tardia é a Capela de Santa Marta, um templo dedicado a Nossa 

Sr.ª da Conceição no distrito da Guarda (concelho de Gouveia) com origem 

no século XVII, de estética classicizante e maneirista. Exibe gárgulas-canhão 

(inseridas na cornija da fachada lateral direita) e duas gárgulas 

antropomórficas na fachada principal. A sua presença é descontextualizada, 

não só em termos cronológicos mas estilísticos, pois a capela é de traça 

maneirista. Também a Igreja de Roge, em Vale de Cambra, Aveiro, exibe na 

sua torre gárgulas zoomórficas que se assemelham a rãs, o que constitui um 

tipo de figuração inédita no campo das gárgulas. Esta presença, embora sem 

continuidade temática porque verificamos uma obliteração das funções 

catequéticas das gárgulas, é uma presença pontual e pode ser um 

argumento a favor da lenta dissolução de certos elementos ou fenómenos 

decorativos que fizeram fortuna no tardo-gótico em Portugal. 

 O revivalismo romântico recuperou a colocação de gárgulas nos 

edifícios: a casa onde viveu o Abade de Baçal, no distrito de Vila Real, 
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concelho de Chaves, é uma construção do século XIX e exibe duas gárgulas: 

uma raposa e um lobo. Neste caso concreto estamos perante uma situação 

de evocação de formas românicas – através do gosto do arquitecto 

construtor ou pela sua re-integração (duas gárgulas que pertenciam a uma 

outra edificação e que por gosto, quer do proprietário, quer do arquitecto, 

foram integradas na construção). Integrada dentro do espírito revivalista, 

temos a Quinta da Regaleira, composta por um palácio, uma capela, 

cavalariças, etc, num ambiente ainda romântico, frisado pelo contexto dos 

jardins. O projecto é da autoria de Luigi Manini (cerca de 1895), cenógrafo 

italiano, que coordena uma equipa considerável de artistas. As obras no 

palácio ficam concluídas em 1910, construção que exibe gárgulas 

zoomórficas, em articulação com gárgulas simples. A sua integração num 

contexto neogótico, neomanuelino e neorenascentista, para além de as 

contextualizar, acentua ainda mais a sua conotação teatralizante e 

simbologia maçónica. 

 E de Norte a Sul do país, entre os finais do século XIX e o início do 

século XX verificamos a existência de vários edifícios civis (em particular 

habitações, como palacetes, etc) a exibir gárgulas em cerâmica, fruto da 

produção industrial. Estas gárgulas são todas muito semelhantes entre si: 

alongadas, pois partem da forma tubo e são esculpidas na sua extremidade 

com cabeças de animais fantásticos ou peixes, etc. Oscilam entre a cor da 

argila vidrada e o branco, ou o verde acobreado.  

 No último quartel do século XX, num contexto Pós Modernista, vamos 

ter um retorno às gárgulas, como podemos ver no actual edifício do Arquivo 

Nacional/Torre do Tombo. Esta edificação, inaugurada em 1990, é da autoria 

do arquitecto Arsénio Cordeiro. É um grande edifício, construído em betão, 

com uma área total correspondente a 54 000m2. A sua base, mais escura, 

equivale a uma base de pirâmide truncada, encimada por dois blocos de 

forma cúbica, distribuídos simetricamente, exibindo quatro grandes gárgulas 

de inspiração zoomórfica e antropomórfica, da autoria de José Aurélio. Em 
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termos formais, revelam um espírito de síntese, resultante também da sua 

escala, em paralelo com a ideia de movimento (as figuras possuem cabelos 

esvoaçantes). Em termos visuais conotam logo o edifício com a noção de 

depósito medieval, ou pelo menos em relação com a Idade Média, pela 

referência directa que são as gárgulas.  

 

 

4.16. Os restauros dos edifícios e a re-criação de gárgulas 

 

 Durante o período de elaboração deste projecto, deparámos com um 

problema, resultante da análise dos edifícios que têm gárgulas: os alvos das 

nossas reflexões eram os originais? Conseguiram as gárgulas atravessar 

entre oito a cinco séculos de história, “sobreviver” a terramotos 

(nomeadamente na zona de Lisboa e arredores), escapar à violência das 

invasões francesas, ao roubo, profanação e danificação dos edifícios após a 

extinção das ordens religiosas em 1834, à instalação de quartéis nos 

conventos e mosteiros e chegar ao século XXI incólumes? Esta questão 

afigura-se-nos como primordial para o prosseguimento do projecto e 

transversal a todos os núcleos e vem a propósito de uma interrogação da 

investigadora Catarina Sousa: “a primeira questão que um historiador se 

deve colocar é a do “estado de veracidade” do seu objecto de estudo”139  

 O processo como as ordens religiosas haviam sido extintas em 

paralelo com as leis e verbas inexistentes que favorecessem uma 

conservação periódica de modo a evitar perdas e males maiores, foram dois 

factores que deixaram nas mãos do Estado, na primeira metade do século 

XIX, uma série de edifícios em precário estado de conservação e a 

necessitarem de medidas urgentes, sob pena de se transformarem em ruínas 

                                                 
139

 SOUSA, Catarina Vilaça de – “As intervenções da DGEMN no acervo da pintura mural 

nacional (1929 - 72) ” in Actas do II Congresso Internacional de História da Arte – Portugal: 
Encruzilhada de Culturas, das Artes e das Sensibilidades. Coimbra: Livraria Almedina, 2001, 
p. 23 
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ou se tornarem irrecuperáveis. Havia sido permitido em alguns edifícios outro 

tipo de utilização que obrigou a adaptações (e destruições) como a 

instalação de regimentos. Todos estes factos se constituíram como 

atentados ao nosso património edificado, que dia após dia evidenciava a 

necessidade urgente de se fazer algo em seu benefício. Esta conjectura, 

aliada à estética romântica vai fazer com que uma geração de intelectuais 

portugueses se insurja contra esta situação, com destaque para o papel de 

D. Fernando Saxe-Coburgo-Gotha, ainda na primeira metade de oitocentos. 

Consequentemente, serão principalmente os edifícios medievais a atraírem 

sobre si as maiores atenções. 

Também Alexandre Herculano não ficou indiferente ao estado da 

maior parte do nosso património edificado, através da redacção de vários 

artigos140 onde captou a atenção da sociedade para o abandono e desprezo 

a que os edifícios estavam sujeitos. Alertou e motivou deste modo a opinião 

pública para a necessidade de preservação, que também se prendia com um 

forte espírito nacionalista e patriótico.  

O primeiro edifício a ser alvo de restauro foi o Mosteiro de Santa Maria 

da Vitória, pela mão de Mousinho de Albuquerque, que, nas suas 

Memórias141, nos legou considerações preciosíssimas, não só acerca de todo 

o processo de restauro, mas sobre aquilo que o próprio encarava como 

sendo um processo de restauro. Como vimos, a edificação exibe gárgulas 

restauradas, um aspecto que é comum a muitos outros edifícios que 

constituem este trabalho, como Belém e Tomar, outros dois grandes núcleos, 

mas os restauros da Batalha foram alvo de um importante estudo da 

                                                 
140

 Alexandre Herculano, “Arquitectura Gótica”, Revista Panorama, vol.I, 1837. 
Idem, “Os Monumentos I”, Revista Panorama, nº 69, vol. II, 1838 
Idem, “Os Monumentos II”, Revista Panorama, nº 70, vol. II, 1838 
Idem, “Mais um brado a favor dos Monumentos I”, Revista Panorama, nº 93, vol. III, 1839 
Idem, “Mais um brado a favor dos Monumentos II”, Revista Panorama, vol. III, 1838 
 
141

 ALBUQUERQUE, Luís da Silva Mousinho de - Memória inédita acerca do edifício 

monumental da Batalha. Batalha: Edição do Museu do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
(Texto policopiado), 1983 
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historiadora Clara Moura Soares142 o que nos permitiu identificá-los com mais 

precisão e cuidado. E apesar da importância das gárgulas da Batalha para o 

panorama nacional, nenhum dos cronistas dos séculos XV e XVI, ao 

descrever enterros e trasladações reais para o convento fez qualquer 

menção às gárgulas. Também na descrição exterior que Frei Luís de 

Sousa143 realizou acerca do convento, as gárgulas não lhe mereceram 

qualquer reparo (ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com as 

gárgulas de Santa Maria de Belém) e em termos plásticos, as gárgulas nem 

sempre chamaram a atenção dos inúmeros gravadores que representaram o 

convento a partir do século XVIII144.  

Uma percentagem de gárgulas da Batalha pode ter ficado danificada 

por causa de factores como a erosão, mas também por actos de vandalismo, 

pois em 1611 já o corregedor de Leiria proibia aos caçadores o “atirar com 

pelouro” porque danificava vitrais, medida confirmada novamente em 1784. 

Em 1791, uma outra certidão proíbe aos bandos de rapazes e de raparigas o 

atirar de pedras sobre o mosteiro, pois ao fazê-lo, reduziram a estilhaços um 

apóstolo do portal principal.145 Não é difícil de imaginar que algumas das 

gárgulas tiveram o mesmo destino, mas sem levantar qualquer espanto. 

 

 

                                                 
142

 SOARES, Clara Moura - O Restauro do Mosteiro da Batalha – Pedreiras Históricas, 
Estaleiro de Obras e Mestres Canteiros. Leiria: Edições Magno, 2001 
 
143

 CÁCEGAS, Frei Luís de e SOUSA, Frei Luís de - História de São Domingos. (Introdução 
e revisão de M. Lopes de Almeida). Porto: Editora Lello e Irmão, vol. 1, 1977, p. 643 e 
seguintes 
 
144

 São visíveis numa gravura em depósito na Biblioteca Nacional (Iconografia E 503 A), 
numa litografia de C. G. que representa a Capela do Fundador, a partir dos desenhos de 
James Murphy e numa vista da fachada sul do mosteiro (Colecção do Engenheiro Adriano 
Luís Monteiro). Curiosamente, numa água-forte realizada pelo gravador suíço Henry 
L’Éveque (1769 – 1832) em 1810, as gárgulas foram substituídas por carrancas sorridentes 
adossadas aos gigantes (Colecção da família da Autora).  
 
145

 GOMES, Saúl, Op. Cit, p. 219 a 226 
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No que concerne a gárgulas restauradas detectámos dois grandes 

tipos de acções de restauro (situação que também verificamos em outros 

núcleos). No primeiro, a gárgula original desapareceu ou estava 

excessivamente danificada e foi integralmente substituída por uma outra 

gárgula (desconhecemos os critérios plásticos e temáticos que orientaram 

estas acções) o que nos diz que a erosão ou outros factores a danificaram 

irrecuperavelmente. No segundo tipo de restauro detectado, a intervenção 

consistiu num restauro parcial, numa operação de restauro localizada, 

somente onde era necessário um acrescento ou perda de membros, etc. 

Daqui resulta que uns restauros foram concentrados em partes do corpo, 

outro na realização de gárgulas completas. 

Vamos enumerar, a partir do levantamento feito pela historiadora Clara 

Moura Soares os anos onde se verificaram fornecimentos de pedra, 

adquirida para restaurar o complexo conventual. Depois da data, citamos em 

que local/elemento a pedra foi usada: 

Entre 1841 e 1843 foram “reconstruídos três arcobotantes do lado 

norte da igreja, com as respectivas gárgulas”.146 

1844 – “Gárgulas para a igreja” (não é indicado o local exacto); 

1845 – “Gárgulas para a fachada sul da igreja” (não é indicado o local 

exacto); 

1849 – “Gárgulas para a fachada sul da igreja” (não é indicado o local 

exacto); 

1850 – “Gárgulas para a fachada sul da igreja” (não é indicado o local 

exacto). Neste ano adquirem-se três fornecimentos diferentes, o que não 

quer dizer que o número de elementos e principalmente de gárgulas a 

restaurar fosse assim tão elevado. Parece-nos que a primeira e a segunda 

remessa foram em quantidades insuficientes para todos os locais e para a 

realização de elementos escultóricos e decorativos onde era necessária a 

                                                 
146

 SOARES, Clara Moura, Op. Cit. p. 98 
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sua utilização. No gigante do portal Sul, a gárgula negro que tem um objecto 

(corda?) em torno do pescoço é um restauro e tem esta data.  

1855 – “Gárgula para o Claustro D. Afonso V, lado nascente”.  

1856 – “Gárgulas para a Casa do Capítulo, lado norte”. É referida no mesmo 

ano nova remessa de pedra, com a indicação de “gárgula para a Casa do 

Capítulo”, sem indicar o local exacto.  

1857 – “Gárgula para a Casa do Capítulo” (não é indicado o local exacto). 

Neste ano, novas remessas em Julho e Agosto, novamente com a indicação 

de “gárgula para a Casa do Capítulo”.  

1862 – Referência a “gárgulas ornatadas para o Claustro Real, para os 

gigantes do lado poente”. 

1866 – “Gárgulas da cornija do lado nascente do Claustro Real”. 

1867 – “Gárgula para a cabeceira da igreja, terraço da capela de Santa 

Bárbara”. No mesmo ano, novas remessas, uma entregue um mês depois e 

a outra em Novembro, com a mesma indicação, o que pressupõe mais uma 

vez que a pedra adquirida para fazer os restauros enumerados não foi 

suficiente.  

1868 – “Gárgulas para o terraço do Fontanário, no Claustro Real” (são as 

duas gárgulas viradas para as coberturas do claustro, mas somente visíveis 

para quem visita os ditos terraços). 

1869 – “Gárgula para o lado nascente da Varanda da Cera” e “gárgula para a 

Casa do Capítulo”.  

Década de 80 – “gárgulas para as Capelas Imperfeitas”147 sem a indicação 

se eram para as capelas ou para os compartimentos triangulares entre elas, 

cujas gárgulas são mais baixas, mais acessíveis ao público e por isso mais 

sujeitas a vandalismos. Embora não façam parte da lista, as seis pequenas 

gárgulas do Coruchéu da Cegonha também são todas restauros. 

                                                 
147

 Idem, Ibidem, p. 104 
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 Através destes dados constatamos que o grosso da fatia cronológica 

onde se efectuaram trabalhos de restauro onde se procedeu à colocação de 

novas gárgulas correspondeu à nomeação do Arquitecto Lucas Pereira (no 

estaleiro entre 1852 e 1884) para a direcção da empreitada de restauro. 

Parece-nos que a fachada sul, as Capelas Imperfeitas e o exterior da Casa 

do Capítulo foram, em termos de restauros de gárgulas, as áreas que 

sofreram mais intervenções.  

No que concerne à Casa do Capítulo, a partir das plantas realizadas 

por Murphy, verificamos que estava envolvida com construções à sua volta, 

em particular aquilo que parecem ser escadarias. Que teria acontecido então 

às gárgulas originais: foram retiradas, foram destruídas, ou as edificações 

representadas na planta eram muito mais baixas?  

No antigo Dormitório dos frades (Claustro Real) estão actualmente 

expostas algumas peças escultóricas originais, que foram retiradas do seu 

contexto e substituídas por cópias, que inclui alguns apóstolos do portal, uma 

ou outra mísula e duas gárgulas: uma parece representar um dódó (a cópia 

foi colocada a NO, na esquina da fachada principal). A julgar pela cópia de 

restauro, muito semelhante à original, o critério usado foi o de usar da maior 

verosimilhança. No entanto, temos outra gárgula, mulher, representada até 

ao umbigo e que com as mãos ajuda a boca a abrir mais e tem os seios à 

mostra. Acontece que não existe uma gárgula assim no convento: onde se 

encontrava e porque é que foi retirada? 
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Fig. 278 Gárgula original, em exposição actualmente no “Dormitório dos Frades”, 

Santa Maria da Vitória, Batalha 

 

 

Outros edifícios que foram alvo de processo semelhante, ainda no 

século XIX (e que por economia de tempo não vamos desenvolver): 

- Mosteiro de Santa Maria de Belém, a partir de 1859/60, por José 

Eugénio de Almeida, mas cujo prolongamento dos trabalhos conheceram 

outros coordenadores e que se estenderam até ao início do século XX. Como 

referimos no respectivo subcapítulo, tem um número significativo de gárgulas 

restauradas148, quer no exterior da igreja e arcadas, quer no claustro, a par 

de acrescentos revivalistas onde inicialmente não havia gárgulas: alguns 

elementos decorativos foram acrescentados no intuito de dar ao edifício um 

sabor mais manuelino.  

Estas campanhas de restauro foram bastante polémicas, pois se de 

alguns conquistaram simpatias e apoios, de outros foram recompensadas 

                                                 
148

 Já mostrámos algumas no I Volume, p. 503, Fig. 147 
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com severas críticas, originando uma discussão pública em torno do edifício 

e em torno dos critérios que orientaram tal restauro. Assim, uma observação 

atenta, quer no claustro, quer no exterior da igreja e dos dormitórios permitiu-

nos encontrar algumas gárgulas neo-manuelinas, detectáveis pelo seu 

carácter inexpressivo face às quinhentistas.  

 

   

 

Fig. 279 Gárgulas restauros de Santa Maria de Belém: à esquerda, restauro da 

fachada Sul da igreja, à direita dois restauros do corpo central das arcadas 

 

 

Por vezes, as formas não estão esculpidas, mas gravadas, revelando 

não só uma grande dependência da forma paralelepipédica da pedra, mas 

também uma ausência de conhecimento face a processos inerentes ao modo 

de formar da escultura. Outros são ridículos e mesmo cómicos, contrastando 

pela total falta de qualidades plásticas, abundantes nas gárgulas originais.  

- A Igreja do Convento da Madre de Deus, a partir de 1872, pela mão 

de José Nepomuceno, cujas gárgulas e respectivo restauro já foi alvo das 

nossas atenções. 

- A Sé da Guarda, visitada em 1897 por Rosendo Carvalheira, com 

projecto de restauro aprovado no ano seguinte e início de obras em 1899, 
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igualmente com um número significativo de gárgulas restauradas que, à 

semelhança de Belém, se distinguem com alguma facilidade das gárgulas 

quinhentistas. 

Outro aspecto importante é que os restauros dos edifícios e 

monumentos nacionais continuaram no século XX, agora pela mão da 

Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, criada em 1929. Como 

a DGEMN se encontrava completamente vinculada ao regime ditatorial e aos 

seus pressupostos ideológicos, os edifícios alvo ou pelo menos os prioritários 

foram aqueles que reflectiam a nossa grandeza como povo e como nação, a 

nossa supremacia espiritual, a nossa independência, enfim, a nossa história, 

com todos os seus heróis e mitos. O restauro dos castelos justificou-se 

através da celebração da nacionalidade, da conquista do território nacional e 

da consolidação de fronteiras. O restauro prioritário de sés, conventos, 

mosteiros e igrejas era motivado pelo facto de sermos uma nação 

profundamente religiosa, comemorando também a supremacia face aos 

reinos vizinhos, festejando a independência, a fundação de novas dinastias, 

a expansão marítima, etc. 

Com estes pressupostos ideológicos, ainda presos aos enunciados 

por Viollet-le-Duc, foi dada prioridade às edificações da nossa Idade Média e 

período das Descobertas, o que coincide em termos cronológicos com uma 

boa porção dos edifícios com gárgulas por nós aqui estudados. 

 Não nos compete ajuizar sobre o tipo de “restauros” efectuados (numa 

boa porção dos casos com consequências graves e irrecuperáveis para o 

nosso património) pois não faz qualquer sentido num trabalho destes, mas 

interessa-nos referir que as intervenções realizadas ficaram registadas e 

documentadas fotograficamente nos cento e trinta e um boletins editados 

pela DGEMN, que se constituem como pequenas monografias, onde para 

cada edifício foi realizado uma pequena resenha histórica, um levantamento 

de plantas e alçados antes do restauro, os projectos de intervenção e as 

respectivas áreas, procedido das intervenções efectuadas em fotografia, 
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planta e alçado, embora sem fundamentação que explicasse o porquê das 

opções tomadas.  

Como escreveu Maria João Neto: 

“em linhas gerais podemos dizer que os princípios norteadores 

das iniciativas da DGEMN junto dos monumentos nacionais (...) 

pautaram-se por uma reintegração arquitectónica, com base na pureza 

de estilo, com o sacrifício de elementos de outras épocas, 

considerados como atentados estéticos à harmonia dos edifícios (...) 

os monumentos são restaurados enquanto traduzem factos 

significativos da nossa história pátria, em detrimento muitas vezes do 

seu valor artístico e, sobretudo, da sua vivência.”149 

 Graças a estes boletins, ficámos a saber que, por exemplo, na Igreja 

Matriz de Caminha existiam mais duas gárgulas, colocadas em 

dependências anexas que faziam parte da sua cabeceira e que foram 

demolidas no âmbito da intervenção de “restauro”.  

Outros edifícios referidos com gárgulas restauradas: a Igreja de Santo 

André, em Mafra, a Igreja de Cela Nova em Alcobaça, a Igreja do Convento 

de Nossa Senhora dos Anjos em Montemor-o-Velho, o claustro de Santa 

Maria de Alcobaça, as gárgulas da platibanda da igreja do Convento de 

Jesus em Setúbal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 NETO, M.ª João Baptista - A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e a 
Intervenção no Património Arquitectónico em Portugal (1929 – 1960). Lisboa: Dissertação de 
Doutoramento em História da Arte – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1995, 
p. 439 
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Considerações finais 

 

Este estudo partiu de algumas questões às quais nos propusemos 

responder: a primeira era entender a produção do feio em contexto artístico 

na Idade Média e os mecanismos da sua legitimação. A existência do feio no 

âmbito das ars mecanicae tinha uma justificação teleológica: ou era pela via 

catequizante, com grande proveito junto dos fiéis (Boaventura de Bagnoregio 

e Tomás de Aquino, entre outros) ou pela via anagógica (Pseudo Dionísio 

Areopagita, Eriúgena e Hugo de São Victor) uma função que estava 

destinada a um público mais específico em termos intelectuais (por causa da 

erudição que a capacidade de não deixar a mente sossegar nas aparências 

sensíveis exigia).  

Perguntámos a seguir se essa legitimação do feio teve ecos entre nós, 

se as obras dos autores referidos foram lidas e conhecidas em contexto 

nacional e se essa presença ajudou a justificar o feio produzido pelos nossos 

imaginários. Cremos que a resposta, embora complexa, se incline para o 

sim: embora não tenhamos notícia de discussões estéticas sobre o feio entre 

nós, em particular no campo artístico, a presença das obras nas nossas 

bibliotecas monásticas e conventuais teve um papel indirecto nessa 

validação, até porque o número de obras aumentou sensivelmente com o 

desenvolvimento da imprensa, num fenómeno simultâneo com o apogeu das 

gárgulas em Portugal. Relacionado com isto está a ideia de que as gárgulas 

nunca foram marginalia ou fugas ao controlo (como assim uma boa fatia da 

nossa historiografia artística as entendeu), mas o seu oposto, como tivemos 

oportunidade de confirmar pelos temas, em particular os transgressores e 

pelos programas iconográficos.  

Após a análise dos cerca de setenta núcleos de edifícios religiosos 

com gárgulas no território continental, cuja implantação, tímida, se iniciou no 

Sul e no século XIII e que teve o seu apogeu em Quinhentos, num fenómeno 

que se estendeu de Norte a Sul do país, verificámos que o seu estudo 
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levantava questões importantes no que concerne ao imaginário medieval e 

tardo-medieval.  

Os temas representados nas gárgulas funcionaram como um espelho 

em relação ao quotidiano do homem: todos os aspectos e fenómenos que 

fizeram parte da sociedade constituíram um mote para a sua realização, o 

que confirma a teoria medieval da igreja como uma summa, um discurso 

arquitectónico e plástico sobre o mundo conhecido. O grande tema das 

gárgulas foi o corpo, o seu comportamento, quer o corpo do animal, dos 

híbridos ou o do homem.  

Os animais tiveram aqui o seu lugar e a sua importância enquanto 

espelho e metáfora do comportamento humano e daí a sua constante 

presença em quase todos os núcleos: a sua colocação estende-se desde as 

primeiras gárgulas até aos finais do século XVI, no rescaldo tridentino.  

O híbrido era o maravilhoso do imaginário medieval: era algo que 

nunca se havia visto, mas sobre o qual se leu ou ouviu e bastava isso para 

que se acreditasse que existia. Também se relacionava de modo directo com 

a moral religiosa: o facto de ter duas ou mais naturezas, consoante o número 

de animais que haviam entrado na sua composição, relacionava os híbridos 

directamente com algo de negativo e moralmente condenável. Apesar disso 

a estética clássica transformou o hibridismo formal no grotesco e valorizou a 

criatividade e a imaginação necessárias para a sua produção.   

No que concerne ao corpo do homem, as gárgulas foram uma forma 

de materializar os confrontos entre o tecido religioso e o tecido social, entre o 

corpo do quotidiano, que se desejava regrado moralmente e o corpo do 

pecado, transgressor. Como é que as gárgulas operacionalizaram estes 

aspectos? Através da sua função mais importante, a função pedagógica: ou 

através de gárgulas que se constituíram como exemplos e modelos a seguir, 

ou o seu oposto, as gárgulas exempla não exemplares. Pelas gárgulas 

desfilaram os corpos das mulheres luxuriosas, representadas nuas ou semi 

nuas, das freiras e dos frades, dos monges atormentados pela carne e pela 
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atracção do pecado, mas também dos homens e das mulheres do 

quotidiano, das negras e dos negros, dos índios, estes últimos corpos 

diferentes cuja miscigenação não era estranha ao nosso contexto, mas 

condenada pela igreja.  

As representações sociais tiveram um impacto bastante significativo, 

isto porque o que mais se evocou como tema (ou que pelo menos apareceu 

numa boa porção de estaleiros e nos mais significativos) foram os 

comportamentos impróprios, inversos às expectativas morais: foi deste modo 

que o comportamento dos religiosos causou consternação e agitação social, 

em simultâneo com críticas internas e externas à ecclesia. 

Foi através das suas competências catequéticas que as gárgulas se 

desenvolveram entre nós e responderam à pergunta: como permitira a igreja 

tais representações imorais e obscenas? Não só permitiu como se 

empenhou significativamente na elaboração de programas iconográficos 

complexos, fruto do clima moral e religioso da época. Este aspecto ficou 

também comprovado com a sua presença em espaços reformados em 

edificações como a Fonte da Manga ou as instalações do Convento de 

Cristo, onde a sua colocação chocava com as orientações estéticas 

clássicas, mas ainda assim a sua vocação educativa sobrepôs-se à 

homogeneidade estilística. Ficou assim esclarecida porque é que a 

colocação de gárgulas, um fenómeno característico do gótico, se prolongou 

entre nós até depois de Trento. 

Falámos aqui de várias fontes de inspiração para a realização de 

gárgulas: o papel catequizante das gárgulas estava em articulação directa 

com os penitenciais e manuais de confessores e acompanhou a sua 

evolução e incremento. As gárgulas reflectiram o aumento da importância 

para com a prática da confissão auricular no seio da igreja para aferir 

conhecimentos religiosos junto dos fiéis, bem como a implantação plena da 

ideia do Purgatório. O pecado mais representado foi sem dúvida o da luxúria, 

que foi justamente o pecado que mais havia atraído as atenções dos autores 
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dos manuais de confessores dos finais do século XV, inicio de Quinhentos. 

Não esqueçamos também a representação da gula e da ira ou sanha, bem 

presentes, a par de outros pecados como a soberba.  

Estes acontecimentos foram acompanhados pela penetração entre 

nós de correntes de espiritualidade ligadas à devotio moderna, o que 

incrementou as preocupações de uma fatia elitista da sociedade para com a 

prática dos pecados, que do ponto de vista mecenático teve os seus frutos, 

embora não nos devamos esquecer que a norma e a teoria foram distintas do 

que aconteceu na prática do quotidiano.  

Já referimos que as gárgulas funcionaram como um reflexo da sua 

época e neste sentido procuraram também integrar as novidades: deste 

modo presentificaram os índios do Brasil, o rinoceronte, o dodó, entre outras 

espécies desconhecidas do contexto europeu. Mas também acompanharam 

as novidades artísticas, como a tendência na pintura de Quinhentos para o 

comitente aparecer representado na obra: nas gárgulas temos pelo menos 

dois casos onde aparecem representados os mecenas, os bispos da Sé de 

Coimbra e da Sé de Évora.  

Por fim perguntámos por dois fenómenos fundamentais para a 

produção de gárgulas e para a sua evolução: o “nomadismo artístico” e o 

“portuguesismo”. O primeiro teve um papel bastante significativo para a 

implantação das gárgulas entre nós e para o seu desenvolvimento através da 

introdução de novas formas e temas, ou seja o “nomadismo” operou uma 

renovação, mas a aclimatação dos nómadas também contribuiu para 

desenvolver aspectos “portuguesistas”. Estes centraram-se essencialmente 

na permanência de determinadas formas e temas, cujas raízes identitárias 

pertenciam à nossa nacionalidade e que por isso fizeram fortuna entre nós. O 

cruzamento destes dois fenómenos, com as diversas consequências do 

ponto de vista artístico esteve no centro dos principais estaleiros nacionais 

durante o todo o século XVI.  
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Para concluir estas notas finais, queremos enfatizar a ideia de que as 

gárgulas se constituíram como uma aproximação significativa ao contexto 

medieval, com particular destaque para o tardo-medieval, enquanto veículos 

de transmissão de conhecimentos teológicos junto do povo, mas também 

junto dos membros das diferentes ordens religiosas que promoveram a sua 

colocação. Com este estudo pensamos contribuir para ultrapassar algumas 

questões e constituir-se como uma aproximação, ainda que pálida e 

desfocada, ao nosso imaginário medieval e perceber de que modo a nossa 

sociedade discursou, em termos artísticos, sobre a sua época.  

 

Ficou por fazer o estudo das gárgulas nos edifícios religiosos nas Ilhas 

Atlânticas (Arquipélago da Madeira e dos Açores) e nos territórios coloniais, o 

que pode vir ainda a lançar novas pistas no que concerne ao panorama 

nacional, em particular do ponto de vista temático. Por motivo de tempo, 

também ficou por realizar um levantamento às principais empreitadas 

espanholas do século XIII ao XVI, em particular na zona fronteiriça. Longe de 

estar esgotado, este trabalho não tem a pretensão de se constituir como um 

ponto final, de haver esgotado as hipóteses de abordagem às gárgulas, mas 

como um ponto de partida para novas investigações, onde se possam vir a 

cruzar outros elementos, no intuito de enriquecer a nossa visão sobre a 

sociedade e a época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

791 

 

Bibliografia 

 

Fontes impressas:  

 

AGOSTINHO, Santo - Confissões. Tradução do original latino por J. Oliveira Santos 
e Ambrósio de Pina. Braga: Livraria Apostolado da Imprensa, 1990, 12ª edição 
 
AGOSTINHO, Santo - De natura boni. Tradução, introdução, notas, bibliografia e 
índices por Mário A. Santiago de Carvalho in Revista Medieavalia – Textos e 
Estudos. Nº 1. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 1992 
 
ARISTÓTELES - Ética a Nicómaco. Tradução do grego e notas de António C. 
Caeiro. Lisboa: Quetzal Editores, 2004 
 
ARISTÓTELES - História dos Animais Livros I - VI. Tradução de Maria de Fátima 
Sousa e Silva. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006 
 
ARISTÓTELES - Poética. Tradução e notas de Ana Maria Valente, a partir da 
edição de R. Kassell “Aristotelis de Arte Poética Liber”, Oxford. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2004 
 
BARROS, Frei Brás de - Memorial de cõfessores pêra conhecer geralmente os 
pecados mortaes/feyto per hu͂ fr ade geronimo a requerimento de alguns religiosos. 
Coimbra: Moesteyro de Sancta Cruz, 1531 
 
BARROS, Frei Brás de - Livro das Constituições e Costumes que se guardã em os 
Moesteyros da Cõgregaçam de Sancta Cruz de Coimbra dos canonicos regulares 
da Ordem de nosso padre Sancto Augustinho. Coimbra: 1544 
 
BEATO de LIÉBANA - Manuscritos Iluminados. Org. de Joaquín Yarza Luaces. 
Barcelona: Moleiro Editores, 1998 
 
Bestiario Medieval. Edição e organização de Ignacio Malaxecheverria. Madrid: 
Ediciones Siruela, 2002, 3ª edición 
 
BOAVENTURA, Santo - Obras de San Buenaventura. Madrid: Católica, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1949, 5 volumes 
 
CÁCEGAS, Frei Luís de e SOUSA, Frei Luís de - História de São Domingos 
Introdução e revisão de M. Lopes de Almeida. Porto: Editora Lello e Irmão, 1977, 2 
volumes 
 
Castelo Perigoso. Edição crítica de Elsa Maria Branco da Silva. Lisboa: Edições 
Colibri, 2001 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

792 

 

CLARAVAL, S. Bernardo de: Apologia para Guilherme, Abade. Tradução e notas de 
Geraldo J. A. Coelho Dias, OBS, a partir do texto latino da edição crítica Sancti 
Bernardi Opera. Roma: Editiones Cistercienses, 1963, in Revista Medieavalia – 
Textos e Estudos. Nº 11 e 12. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, 
1997 
 
CUSA, Nicolau de - A Douta Ignorância. Tradução, introdução e notas de João 
Maria André, a partir do original latino “De Docta Ignorantia” de Nicolau de Cusa 
baseada na edição bilingue da Academia de Heidelberg na Félix Meiner Verlag. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003 
 
DIAS, André - Laudes e cantigas Espirituais. A partir da edição de 1495. Edição 
crítica, anotada e comentada por Mário Martins. Lisboa: 1951 
 
DUARTE. D - Leal Conselheiro. Edição crítica, intr. e notas por Maria Helena Lopes 
de Castro. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1998 
 
El Fisiólogo. Bestiario Medieval. Nilda Guglielmi Edición. Madrid: Eneida, 2002 
 
FOLIETO, Hugo de - Livro das Aves. Edição e introdução de M.ª Isabel Rebelo 
Gonçalves. Lisboa: Edições Colibri, 1999 
 
HERP, Henrique - Espelho da perfeyçam: em lingoa portugues. Tradução por Frei 
Brás de Barros. Coimbra: Moesteyro de Sancta Cruz, 1533 
 
HOHENBOURG, Herrad of - Hortus Deliciarum. Rosalie Green (Dir.) Michael Evans, 
Christine Bischoff e Michael Curschmann. With contributions by T. Julian Brown and 
Kenneth Levy. Londres: Instituto Warburg e Universidade de Londres e Leiden: E. J. 
Brill, 1979, 2 volumes  
 
HOLANDA, Francisco de – Diálogos em Roma. Introdução, Notas e Comentários 
por José da Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte, 1984 
 
Livro da Corte Imperial. Colecção de manuscritos inéditos agora dados à estampa, 
Tomo 1. Porto: Tipografia Progresso/Real Biblioteca Publica Municipal, 1910 
 
Milagres Medievais numa colectânea mariana alcobacense. Edição crítica, tradução 
e estudo de Aires Nascimento. Lisboa. Edições Colibri, 2004 
 
Horto do Esposo. Edição de Irene Freire Nunes e Coordenação de Hélder Godinho. 
Lisboa: Edições Colibri, 2007 
 
O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-português. Introdução, leitura e notas de 
Mário Martins. Lisboa: Separata da Lusitânia Sacra, 2, 1957  
 
PARÉ, Ambroise - Monstruos y prodigios. Introdução, tradução e notas de Ignacio 
Malaxecheverría. Madrid: Ediciones Siruela, 1987 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

793 

 

PLATÃO - A República. Introdução, tradução e notas de Maria Helena da Rocha 
Pereira, a partir da edição de J. Burnet “Platonis Opera”, de 1949. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 9ª edição, 2001 
 
PLATÃO - Fedro. Tradução e notas de Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimarães 
Editores, 6ª edição, 2000 
 
PLATÃO - O Banquete. Introdução, tradução e notas de Maria Teresa Schiappa de 
Azevedo. Lisboa: Edições 70, Colecção Clássicos Gregos e Latinos, 2001 
 
PLATÃO - Hípias Maior. Introdução, tradução e notas de Maria Teresa Schiappa de 
Azevedo. Lisboa: Edições 70, Colecção Clássicos Gregos e Latinos, 2000 
 
PSEUDO DIONÍSIO AREOPAGITA - Obras Completas. Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2002 
 
RUIZ, Juan - Libro de buen amor. Madrid: Edição Espasa – Calpe, 9ª edição, 1962 
 
Tratado de Confissom (Chaves, 1489). Edição Semidiplomática, estudo histórico, 
informático e linguístico coordenado por José B. Machado. Braga: APPACDM, 2003 
 
VILLARD de HONNECOURT - Cuaderno. A partir do Manuscrito da Biblioteca 
Nacional de Paris (n. 19093) apresentado por ERLANDE- BRANDENBURG, Alain, 
PERNOUD, Régine, GIMPEL, Jean e BECHAMNN, Roland. Madrid: Ediciones Akal, 
1991 
 
VORAGINE, Jacques - La Légende Dorée. Traduite du Latin précédée d’une notice 
historique et bibliographique par M. G. B.. Paris : Librairie Garnier, 2 Vols. s/data  
 

 
 
Boletins da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais: 
 
 
Catedral da Guarda, 88, Junho de 1957. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Igreja da Graça, Santarém, 65/66, Setembro/Dezembro de 1951. Ministério das 
Obras Públicas e Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Igreja de Cete, 3, Março de 1936. Ministério das Obras Públicas e Comunicações. 
Porto: Oficinas Gráficas 
 
Igreja de Sta. Maria dos Anjos, 22, Dezembro 1940. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Igreja Matriz da Golegã, 32, Junho de 1943. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

794 

 

Igreja Matriz de Caminha, 6, Dezembro de 1936. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Mosteiro de Jesus em Setúbal, 47, Março de 1947. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Sé Catedral de Silves, 80, Junho de 1955. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Sé Velha de Coimbra, 109, Setembro 1962. Ministério das Obras Públicas e 
Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
Sta. Clara de Vila do Conde, 14, Dezembro de 1938. Ministério das Obras Públicas 
e Comunicações. Porto: Oficinas Gráficas 
 
 
 

Obras Gerais, Específicas e Estudos:  
 
 
A Imagem do Tempo – Livros Manuscritos Ocidentais. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000 
 
AA. VV. A Arte do Gótico: Arquitectura, Pintura e Escultura. Köln, Alemanha: 
Edições Könemann, 1998 (versão portuguesa 2000) 
 
AA. VV. Como se vivia na Idade Média. Cascais: Editora Pergaminho, 2001 
 
AA. VV. Estudos Medievais. Lisboa: Livros Horizonte, 2004 
 
AA. VV. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Editorial 
Enciclopédia, 40 volumes, s/data (1935 – 1960) 
 
AA. VV. História da Universidade em Portugal. Coimbra: Universidade de Coimbra e 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997 
 
AA. VV. La Técnica de la Arquitectura Medieval. Sevilla: Ed. Amparo Graciani, 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2002 
 
AA. VV. S. Bernardo e Alcobaça (inclui a Vita Prima, de Guilherme, Abade de S. 
Thierry, traduzida por P. Augusto de Cima, OBS). Alcobaça: 2005 
 
AA. VV. Sculpture – From antiquity to the presente day. Köln: Taschen, 1986/91 
 
AA. VV. Teorias da Arquitectura: do Renascimento aos nossos dias. Köln: Taschen, 
2003 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

795 

 

ABREU, Susana Matos - A Docta Pietas ou a Arquitectura do Mosteiro de S. 
Salvador também chamado Santo Agostinho da Serra (1537 – 1692). (Texto 
Policopiado). Porto: Dissertação de Mestrado em História da Arte em Portugal, 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999 
 
Actas das Jornadas sobre Portugal Medieval – Leiria/1983. Leiria: Edição da 
Câmara Municipal, 1986 
 
Actas do II Congresso Internacional de História da Arte – Portugal: Encruzilhada de 
Culturas, das Artes e das Sensibilidades. Coimbra: Livraria Almedina, 2001 
 
ALARCÃO, Miguel, KRUS, Luís e MIRANDA, Adelaide (coord.) - Animalia – 
Presença e Representação. Lisboa: Edições Colibri, 2002 
 
ALBUQUERQUE, Luís da Silva Mousinho de - Memória inédita acerca do edifício 
monumental da Batalha. (texto Policopiado) Edição do Museu do Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória, 1983 
 
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de e BARROCA, Mário Jorge – História da Arte 
em Portugal – O Gótico. Lisboa: Editorial Presença, 2002 
 
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal – o Românico. 
Lisboa: Publicações Alfa, 1986  
 
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - História da Arte em Portugal – O Românico. 
Lisboa: Editorial Presença, 2001 
 
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de “A Igreja de Jesus de Setúbal” in Revista da 
Faculdade de Letras: História. Série II, vol. 7, 1990 
 
ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. Porto: Editora 
Portucalense, 1967/71, volumes I e II 
 
ALTET, Xavier Barral i - O Mundo Românico – Cidades, Catedrais e Mosteiros. 
Köln/Lisboa: Taschen, 2001 
 
ALVES, Ana Maria - Iconologia do poder real no período manuelino: à procura de 
uma linguagem perdida. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1985 
 
ALVES, José da Felicidade - O Mosteiro dos Jerónimos I – Descrição e Evocação. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1989 
 
ALVES, José da Felicidade - O Mosteiro dos Jerónimos II – Das origens à 
actualidade. Lisboa: Livros Horizonte, 1991 
 
ALVES, José da Felicidade - O Mosteiro dos Jerónimos III – Para um inventário do 
recheio do Mosteiro de Sta. Maria de Belém. Lisboa: Livros Horizonte, 1993 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

796 

 

AMARANTE, Eduardo: Templários: de Milícia Cristã a Sociedade Secreta. Vol. II, 
tomo 2. Lisboa: Editora Quipu, 2001 
 
ANDRADE, Luís Manuel Coelho - A Arquitectura Religiosa manuelina. Contextos, 
Especificidades e Regionalismos. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2004, 2 volumes 
 
ANDRADE, Sérgio Guimarães - Santa Maria da Vitória – Batalha. Lisboa/Mafra: 
Edições Elo, Publicidade e Artes Gráficas, 1993 
 
ATANÁZIO, M. C. Mendes - A Arte do Manuelino. Lisboa: Editorial Presença, 1984 
 
ATANÁZIO, M. C. Mendes - Para um estudo crítico da Catedral da Guarda. Edição 
da Assembleia Distrital da Guarda, 1990  
 
AUBERT, Marcel - O Gótico no seu apogeu. Lisboa: Editorial Verbo, 1983 
 
AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), JORGE, Ana Maria e RODRIGUES, Ana Maria 
(coordenação) - História Religiosa de Portugal. Volume 1 Formação e Limites da 
Cristandade. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 
 
AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.), MARQUES, João Francisco e GOUVEIA, António 
Camões (coordenação) - História Religiosa de Portugal. Volume 2 Humanismos e 
Reformas. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000 
 
BAKHTIN, Mikhail - A cultura popular na Idade Média e no Renascimento – O 
contexto de François Rabelais. São Paulo/Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1993 
 
BALTRUSAITIS, Jurgis - Aberrations – Essai sur la légende des formes. Paris : 
Flammarion, 1983 
 
BALTRUSAITIS, Jurgis - Le Moyen Age Fantastique. Paris: Flammarion, 1993 
 
BARASCH, Moshe - Teorías del Arte – De Platón a Winckelmann. Madrid: Alianza 
Editorial, 1996 
 
BARREIRA, João (coord) - Arte Portuguesa. Lisboa, Edições Excelsior, 4 volumes, 
1946 – 51 
 
BARREIRA, João - “A Escultura” in Exposição Portuguesa de Sevilha. Lisboa: 
Catálogo Oficial, Tipografia da Ilustração, 1929. 
 
BARREIRA, João - História de uma catedral. Lisboa: Seara Nova, Colecção 
Cadernos da Seara Nova, 1937 
 
BARREIRA, João - O classicismo de João de Castilho. Lisboa: Separata da Revista 
da Faculdade de Letras, Tomo II, 1933 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

797 

 

BARREIRA, João - O goticismo de João de Castilho. Lisboa: Separata da Revista 
da Faculdade de Letras, Tomo I, 1933 
 
BAUBETA, Patrícia Anne Odber de - Igreja, pecado e sátira social na Idade Média 
portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992 
 
BAYER, Raymond - História da Estética. Lisboa: Editora Estampa, Imprensa 
Universitária nº 12, 1979 
 
BERNÁRDEZ, Carlos L. e FERRO, Xosé Ramón Mariño - Bestiario en Pedra – 
Animais Fabulosos na Arte Medieval Galega. Galicia: Edicións Nigra Trea, 2004 
 
BORGES, Jorge Luís - O livro dos seres imaginários. Lisboa: Teorema, 2005 
 
BOUZA, Fernando - D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
BRANDÃO, Mário - Cartas de Frei Brás de Braga para os priores do Mosteiro de 
Santa Cruz de Coimbra. Coimbra: Imprensa Académica, 1937 
 
BRAUN, Suzanne - Le Symbolisme du bestiaire mediéval sculpté. Dossier de l’Art 
n.º 103 
 
BROCCHIERI, Fumagalli Beonio - A Estética da Idade Média. Lisboa: Editorial 
Estampa, 2003 
 
BUESCO, Ana Isabel, Sousa, João Silva de e MIRANDA, Maria Adelaide (Coord.): 
O Corpo e o Gesto na Civilização Medieval. Lisboa: Edições Colibri, 2006 
 
BUESCU, Ana Isabel - D. João III. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
BUESCU, Vítor: Hespéria. Antologia de Cutura Greco-Latina. Lisboa: Livraria 
Escolar Editora, 1964 
 
BURSTEIN, Dan (dir.) - Segredos do Código. Lisboa: Difel, 2005 
 
CALADO, Margarida – “Acerca da historiografia da Arte Portuguesa”. Revista 
ArteOpinião, nºs 1,2,3,4, e 5, Dezembro de 1978 a Abril de 1979. 
 
CALADO, Margarida - O Convento de São Francisco da Cidade. Lisboa: Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2000 
 
CALAFATE, Pedro (dir.) - História do Pensamento Filosófico Português - Idade 
Média. Lisboa: Edições Círculo de Leitores, 2002 
 
CALAFATE, Pedro (dir.) - História do Pensamento Filosófico Português – 
Renascimento e Contra-Reforma. Lisboa: Editorial Caminho, 2001 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

798 

 

CARCHIA, Gianni e D’Angelo, Paolo (dir.) - Dicionário de Estética. Lisboa: Edições 
70, 1999 
 
CARNEIRO, Roberto (Coord.) - Memória de Portugal – o Milénio português. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 2001 
 
CARVALHO, Artur Marques de - Do Mosteiro dos Jerónimos: de Belém, termo de 
Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1990 
 
CARVALHO, Mário Santiago de - Roteiro Temático – Bibliográfico de Filosofia 
medieval. Lisboa: Edições Colibri e faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1997 
 
CASTELLANI, Eugénio - Maschere Grottesche tra Manierismo e Rococó. Florença: 
Cantini, 1991 
 
CASTELLI, Patrizia - A Estética do Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa, 2006 
 
CHALUMEAU, Jean-Luc - As Teorias da Arte. Filosofia, critica e história da arte de 
Platão aos nossos dias. Lisboa: Instituto Piaget, s/data 
 
CHELLI, Maurizio - Manuale dei Simboli nell’arte: Il Medioevo. Roma: EDUP, 2004 
 
CHICÓ, Mário Tavares - A Arquitectura Gótica em Portugal. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1981 (3ª edição) 
 
COELHO, Maria Helena da Cruz - D. João I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
COLDSTREAM, Nicola - Artesanos Medievales - Constructores y Escultores. 
Madrid: Ediciones Akal, 1998/2001 
 
CORREIA, Horta - Arquitectura Portuguesa. Renascimento. Maneirismo. Estilo 
Chão. Lisboa: Editorial Presença, 1991 
 
CORREIA, Virgílio - A arquitectura em Portugal no século XV. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1929 
 
CORREIA, Virgílio - As obras de Sta. Maria de Belém de 1514 a 1519. Lisboa: 
Tipografia do Anuário Comercial, 1922 
 
CORREIA, Virgílio - Batalha – Estudo Histórico - Artístico - Arqueológico do Mosteiro 
da Batalha. Porto: Edição da Litografia Nacional, 1929  
 
CORREIA, Virgílio - Batalha II – Estudo Histórico Artístico da Escultura do Mosteiro 
da Batalha. Porto: Edição da Litografia Nacional, 1931 
 
CORREIA, Virgílio - Obras. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1946, volume I 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

799 

 

CORREIA, Virgílio - Obras – Estudos de História da Arte: Arquitectura. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1949, volume II 
 
CORREIA, Virgílio - Obras – Estudos de História da Arte: Escultura e Pintura. 
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1953, volume III 
 
CORREIA, Virgílio - Obras – Estudos Monográficos. Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1978, volume V 
 
CORTESÃO, Jaime - A Carta de Pêro Vaz de Caminha. Lisboa: Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, 1994 
 
COSTA, João Paulo Oliveira - D. Manuel. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
CRUZ, Maria Augusta Lima – D. Sebastião. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006 
 
Da Visão do Paraíso à Construção do Brasil. II Curso de Verão da Ericeira. Lisboa: 
Mar de Letras, 2001 
 
De BRUYNE, Edgar - La estética de la Edad Media. Madrid: Ediciones Visor/Balsa 
de la Medusa, 1994 
 
DESWARTE, Sylvie - Les enluminures de la Lectura Nova 1504 – 1552 – Étude sur 
la culture artistique au Portugal au temps de l’humanisme. (Prefácio de André 
Chastel). Paris: Fundação Calouste Gulbenkian – Centro Cultural Português, 1977 
 
DIAS, José Sebastião da Silva - Braga e a cultura portuguesa do Renascimento. 
Coimbra: Edição da Universidade de Coimbra, 1972 
 
DIAS, José Sebastião da Silva - Correntes de sentimento religioso em Portugal. 
Coimbra: Instituto de Estudos Filosóficos, 1960 
 
DIAS, José Sebastião da Silva - Os Descobrimentos e a problemática cultural do 
século XVI. Coimbra: Edição da Universidade de Coimbra, 1973 
 
DIAS, José Sebastião da Silva - Portugal e a cultura europeia. Séculos XVI a XVII. 
Coimbra: Edição da Universidade de Coimbra, 1953 
 
DIAS, Pedro (coord) - Actas do Colóquio: A Universidade e a Arte 1290 – 1990. 
Coimbra: Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1993 
 
DIAS, Pedro (coord.) - As relações artísticas entre Portugal e Espanha na época dos 
Descobrimentos. Coimbra: Livraria Minerva, 1987 
 
DIAS, Pedro (coord.) - Estudos sobre Escultura e Escultores do Norte da Europa em 
Portugal – Época manuelina. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses, 1997 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

800 

 

DIAS, Pedro (coord.) - Manuelino – à descoberta da Arte no tempo de D. Manuel I. 
Lisboa: Civilização Portugal, 2002 
 
DIAS, Pedro - A Arquitectura de Coimbra na transição do Gótico para a Renascença 
1490 – 1540. Coimbra: Epartur, 1982 
 
DIAS, Pedro - A Arquitectura Gótica Portuguesa. Lisboa: Editorial Estampa, 1994 
 
DIAS, Pedro - A Arquitectura Manuelina. Porto: Livraria Civilização Editora, 1988 
 
DIAS, Pedro - A Igreja de Jesus de Setúbal na evolução da arquitectura manuelina. 
Lisboa: Publicações Ciência e Vida, 1987 
 
DIAS, Pedro - A presença de artistas franceses no Portugal de Quinhentos. 
Separata do “Mundo da Arte” nº 15, Coimbra, Setembro de 1983 
 
DIAS, Pedro - A Viagem das Formas. Lisboa: Editorial Estampa, 1995 
 
DIAS, Pedro - História da Arte em Portugal – O Gótico. Lisboa: Publicações Alfa, 
1986  
 
DIAS, Pedro - História da Arte em Portugal – O Manuelino. Lisboa: Publicações Alfa, 
1986  
 
Dias, Pedro - História da Arte Portuguesa no Mundo. O Espaço do Atlântico (séculos 
XV – XIX). Lisboa: Círculo de Leitores, 2008 
 
DIAS, Pedro - Notas para o estudo da condição social dos artistas medievais de 
Coimbra. Separata das Actas das I Jornadas do Grupo de Arquitectura e Arte do 
Centro, Coimbra, Edição das Oficinas de Coimbra, 1979 
 
DIONÌSIO, João – “Literatura Franciscana no Leal Conselheiro de D. Duarte”. 
Lusitânia Sacra, Lisboa, 2ª Série, Tomo XIII - XIV, 2001/2 
 
DUARTE, Luís Miguel - “A Boca do Diabo”: a blasfémia e o direito penal português 
na Baixa Idade Média”, Lusitânia Sacra. Lisboa: 2ª série, Tomo IV, 1992 
 
DUARTE, Luís Miguel - D. Duarte. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
DUBY, Georges e LACLOTTE, Michel (dir.) - História Artística da Europa – A Idade 
Média. Lisboa: Quetzal Editores, 1997, 2 volumes 
 
DUBY, Georges - As Damas do séc. XII. 2. Lembranças dos antepassados. Lisboa: 
Editorial Teorema, 1995 
 
DUBY, Georges - As Damas do séc. XII. 3. Eva e os Padres. Lisboa: Editorial 
Teorema, 1996 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

801 

 

DUBY, Georges - O Tempo das Catedrais – Arte e Sociedade 980 – 1420. Lisboa: 
Editorial Estampa, Imprensa Universitária n.º 8, 2ª edição, 1988 
 
DUBY, Georges - São Bernardo e a Arte Cisterciense. Porto: Edições Asa, 1997 
 
DURAND, Gilbert - Portugal – Tesouro Oculto da Europa. Lisboa: Esquilo, 2008 
 
DURAND, Jannic - A Arte na Idade Média. Lisboa: Edições 70, 1999 
 
ECO, Umberto (dir.) - História da beleza. Lisboa: Edições Difel, 2004 
 
ECO, Umberto (dir.) - História do feio. Lisboa: Edições Difel, 2007 
 
ECO, Umberto - A Definição da Arte. Lisboa: Edições 70, 2000 
 
ECO, Umberto - Arte e Beleza na Estética medieval. Lisboa: Editorial Presença, 
Colecção Dimensões, n.º 23, Edição Portuguesa de 1989 
 
ECO, Umberto - Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: Editorial 
Presença, 1998, 7ª Edição  
 
ESPANCA, Túlio - Inventário Artístico de Portugal – Concelho de Évora. Lisboa, 
1966, 2 volumes 
 
ESPANCA, Túlio - Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Beja. Lisboa, 1993 
 
ESPANCA, Túlio - Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora, Concelhos de 
Arraiolos, Estremoz, Montemor-o-Novo, Mora e Vendas Novas. Lisboa, 1975 
 
ESPANCA, Túlio - Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Évora, Concelhos de 
Alandroal, Borba, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Viana do 
Alentejo e Vila Viçosa. Lisboa, 1978 
 
ESTRELA, Jorge e MONTEIRO, Adriano Luís: “As capelas interrompidas” in 
A.A.V.V: Tempos e História. Comemorações dos 500 anos do Concelho e da Vila da 
Batalha. Leiria: Edições Magno, 2000 
 
FARAGO, France - A Arte. Porto: Porto Editora, 1998 
 
FARELO, Mário Sérgio – “Os Estudantes e Mestres Portugueses nas Escolas de 
Paris durante o período Medievo (séculos XII – XV): Elementos de História Cultural, 
Eclesiástica e Económica para o seu estudo.” Lusitânia Sacra. Lisboa: 2ª série, 
Tomo XIII – XIV, 2001-2002 
 
FERNANDES, Cristina Célia Oliveira - “O Livro dos Milagres de Nossa Sr.ª da 
Oliveira de Guimarães” in Lusitânia Sacra, Lisboa, Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica, 2º Série, vols. XIII – XIV, 2001/2  
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

802 

 

FERNANDES, Maria João Ferraz Castelo Branco - De pulchro. Para um estudo 
sobre o problema estético na obra de Santo António de Lisboa. Porto: Tese de 
Mestrado em Filosofia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1994  
 
FERREIRA, António Gomes - Dicionário de Latim – Português. Porto: Porto Editora, 
1983 
 
FERREIRA, António Gomes - Dicionário de Português – Latim. Porto: Porto Editora, 
1994 
 
FERREIRA, Carlos Antero - Restauro dos Monumentos Históricos – Restaurar 
porquê? Restaurar o quê? Restaurar quando e como? Lisboa: Inst. Português do 
Património Cultural, 1992 
 
FERRONHA, António Luís, BETTENCOURT, Mariana e LOUREIRO, Rui - A fauna 
exótica dos Descobrimentos. Mafra: Edições Elo, 1993 
 
FIGUEIRA, Luís Manuel Mota dos Santos - Aspectos tecnológicos na decoração da 
arquitectura manuelina. Lisboa: Dissertação de Mestrado em História da Arte 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1994, 2 volumes 
 
FOCILLON, Henri - Arte do Ocidente: A Idade Média Românica e Gótica. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1980 
 
FONSECA, Luís Adão da - D. João II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
FRANÇA; José Augusto – “A Historiografia da Arte em Portugal: balanço e 
considerações.” Lisboa: Separata da Revista “Ler História”, nº 21, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 1991 
 
FRANCISCO, Erede Conceição - O Bispo D. Pedro II e o modo gótico em Évora, de 
1322 a 1340. Lisboa: Tese de Mestrado em História da Arte, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1998 
 
FRANZEN, August - Breve História da Igreja. Lisboa: Editorial Presença, 1996  
 
FULCANELLI - As mansões filosofais. Lisboa: Edições 70, Colecção Esfinge nº 15, 
1999 
 
FULCANELLI - O Mistério das Catedrais. Lisboa: Edições 70, Colecção Esfinge nº 4, 
2005 
 
GANDRA, Manuel Joaquim (dir.) Cadernos da Tradição: o Templo e a Ordem 
Templária de Portugal. Lisboa: Hugin Editores, Ano 1, nº 1, 2000 
 
GARCIA, José Manuel (org.) - O Descobrimento do Brasil nos textos de 1500 a 
1571. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

803 

 

GARCIA, Prudêncio Quintino - Artistas de Coimbra – Documentos para as suas 
biografias. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1923 
 
GARCIA, Prudêncio Quintino - João de Ruão: Documentos para a biografia de um 
artista da renascença. Prefácio de Teixeira de Carvalho. Coimbra: Imprensa da 
Universidade, 1913 
 
GIL, Jacinto de Sousa - Leiria – Catedrais. Publicação do Autor, s/ data 
 
GIL, José - Monstros. Lisboa: Quetzal Editores, 1994 
 
GIORDANO, Oronzo - Religiosidad popular en la Edad Media. Madrid: Editorial 
Gredos, 1983 
 
GOMES, Rita Costa – D. Fernando. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
GOMES, Saúl António - Actas do III encontro sobre história dominicana. Tomo 1, 
Separata 24, 1990 
 
GOMES, Saúl António – “Alguns Documentos para a “História” do “Mosteiro” de Sta. 
Maria da Vitória e da Batalha” in SANTOS, José Travaços - Cadernos da Vida 
Heróica. Batalha, 1984, nº 5 
 
GOMES, Saul António - D. Afonso V. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
GOMES, Saúl António - Fontes Históricas e Artísticas do Mosteiro e da Vila da 
Batalha (sécs. XIV a XVII). Lisboa: Edição do IPPAR, 2002, 4 volumes 
 
GOMES, Saúl António – “In Limine Conscriptiones: documentos, chancelaria e 
cultura no Mosteiro de santa Cruz de Coimbra (séc. XII a XIV)” Lusitânia Sacra. 
Lisboa, 2ª Série, Tomo XIII - XIV, 2001/2  
 
GOMES, Saúl António - O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XV. 
Coimbra: Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de 
Coimbra, 1990 
 
GOMES, Saúl António - Vésperas Batalhinas – Estudos de História e de Arte. Leiria: 
Edições Magno, 1997 
 
GOMES, Saul António - Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal: séculos 
XV e XVI. Lisboa: IPPAR, 1998 
 
GOMES, Saul António - Os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho em tempos de 
reforma: 1500 – 1530. Guimarães: Câmara Municipal, 2004 
 
GONÇALVES, A. Nogueira - Estudos de História da Arte Medieval. Coimbra: 
Epartur, 1980 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

804 

 

GONÇALVES, António Manuel - Historiografia da Arte em Portugal. Coimbra: 
Separata do Boletim da Biblioteca da Universidade de Coimbra, 1960 
 
GONÇALVES, Flávio - História da Arte – Iconografia e Critica. Lisboa: Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 1990 
 
GONÇALVES, Iria - Imagens do Mundo Medieval. Lisboa. Livros Horizonte, 1988 
 
GOULÃO, Maria José: “Do Mito do Homem Selvagem à descoberta do “Homem 
Novo”: a representação do negro e do índio na escultura manuelina” in Actas do IV 
Simpósio Luso-espanhol de História da Arte: Portugal e Espanha entre a Europa e 
Além-mar. Coimbra, 1988 
 
GRANJA, Cecília – “Os Monstros e o Imaginário Quinhentista” in Revista Oceanos, 
Lisboa, nº 13, Março de 1993 
 
GUSMÃO, Artur Nobre de - A Real Abadia de Alcobaça. Estudo Histórico-
arqueológico. Lisboa: Livros Horizonte, 1992 
 
HALL, James - Diccionario de Temas y Símbolos Artísticos. Madrid: Alianza 
Editorial, 1996 
 
HARDING, Mike - A little book of Gargoyles. London: Aurum Press, 2006 
 
HAUPT, Albrecht - A Arquitectura da Renascença em Portugal – Do tempo de D. 
Manuel, o Venturoso, até ao fim do domínio espanhol. (trad. do alemão) Introdução 
de M.C. Mendes Atanázio. Lisboa: Editorial Presença, 1986 (1º edição de 1903-09). 
 
HAUSER, Arnold - História Social da Arte e da Cultura – A Idade Média. Lisboa: 
Editoras Veja e Estante, s/data 
 
HEERS, Jacques - O trabalho na Idade Média. Lisboa: Publicações Europa 
América, 1965, 2ª edição 
 
HUIZINGA, Johan - O declínio da Idade Média. Lisboa: Editora Ulisseia, 1985 
 
HUYGHE, René (dir.) - L’Art et L’Homme. Paris: Larousse, 3 volumes, 1961 
 
KAPPLER, Claude - Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media. 
Madrid: Ediciones Akal, 1986/2004 
 
LACERDA, Aarão de (dir.) - História da Arte em Portugal. Porto: Portucalense 
Editora, 1942/48/53  
 
LE GOFF, Jacques (dir.) - O Homem Medieval. Lisboa: Editorial Presença, 1989 
 
LE GOFF, Jacques e MONTREMY, Jean-Maurice - Em busca da Idade Média. 
Lisboa: Editorial Teorema, 2004 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

805 

 

LE GOFF, Jacques e TRUONG, Nicholas - Uma história do corpo na Idade Média. 
Lisboa: Editora Teorema, 2005 
 
LE GOFF, Jacques - O Imaginário Medieval. Lisboa: Editorial Estampa, Colecção 
Nova História n.º 13, 1994 
 
LE GOFF, Jacques - Os intelectuais na Idade Média. Lisboa: Edições Gradiva, 
s/data, 2ª edição 
 
LE GOFF, Jacques - Para um novo conceito de Idade Média – Tempo, trabalho e 
cultura no Ocidente. Lisboa: Editorial Estampa, 1993 
 
LEITE, Ana Cristina e PEREIRA, Paulo – “Iconologia e Imaginário do Mosteiro de 
Santa Maria de Belém. O maravilhoso do sincretismo cristão – cabalístico e cristão – 
alquímico” in História, nº 87, 1986 
 
LEITE, Sílvia - A Arte do Manuelino como Discurso Simbólico. Categorias 
ordenadoras da imagem do mundo e representação do poder no tardo-
medievalismo português. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
2003 
 
LEITE, Sílvia - A Arte do Manuelino como Percurso Simbólico. Lisboa: Editora 
Caleidoscópio, 2005 
 
LOPES, Paulo - Viajar na Idade Média – A Visão Ibérica do Mundo no Livro do 
Conhecimento. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
LUACES, Joaquín Yarza - Arte y Arquitectura en España 500 – 1250. Madrid: 
Ediciones Cátedra, S.A. 1994 
 
LUACES, Joaquín Yarza - Baja Edad Media. Los siglos del Gótico. Madrid: Sílex 
1992 
 
LUCAS, Mª Clara de Almeida - Hagiografia medieval portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura Portuguesa, Biblioteca Breve, 1984 
 
MALAXECHEVERRÍA, Ignacio - El Bestiario Esculpido de Navarra. Navarra: 
Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1997, 3ª edición 
 
MARÍAS, Fernando - El Siglo XVI – Gótico y Renacimiento. Madrid: Ediciones Silex, 
1992 
 
MARKL, Dagoberto e PEREIRA, Fernando António Baptista - História da Arte em 
Portugal – O Renascimento. Lisboa: Alfa, 1986 
 
MARQUES, A. H. de Oliveira (org.) - Antologia da historiografia portuguesa. Vol. I – 
Das origens a Herculano. Lisboa: Publicações Europa América, 1974 (2º edição) 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

806 

 

MARQUES, A. H. de Oliveira – “Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV” in 
SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.) - Nova História de Portugal. 
Lisboa: Editorial Presença, 1987, vol IV 
 
MARQUES, Maria Zulmira Albuquerque Furtado - O Mosteiro de Alcobaça e a 
Dinastia de Avis. Alcobaça: Tipografia Alcobacense, 1999 
 
MARTINS, Mário - A Bíblia na literatura medieval portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura Portuguesa, Biblioteca Breve, 1979 
 
MARTINS, Mário - A sátira na literatura medieval portuguesa. Lisboa: Instituto de 
Cultura Portuguesa, Biblioteca Breve, 1986 
 
MARTINS, Mário - O riso, o sorriso e a paródia na literatura portuguesa de 
Quatrocentos. Lisboa: Instituto de Cultura Portuguesa, Biblioteca Breve, 1978 
 
MARUJO, António e FRANCO, José Eduardo (Coord.) - Dança dos Demónios. 
Intolerância em Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2009  
 
MATOS, Sérgio Campos - Historiografia e memória nacional 1846 – 1898. Lisboa: 
Edições Colibri, 1998 
 
MATOS, Teresa da Cunha - Nossa Senhora dos Anjos de Montemor-o-Velho. Um 
caso exemplar da evolução do gótico flamejante ao maneirismo. Coimbra: 
Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1996 
 
MATTOSO, José - A Escrita da História. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001 
 
MATTOSO, José - Fragmentos de uma composição medieval. O Essencial sobre a 
formação da nacionalidade. O essencial sobre a cultura medieval portuguesa. O 
essencial sobre os provérbios medievais portugueses. Lisboa: Círculo de Leitores, 
2001 
 
MATTOSO, José - Naquele Tempo – Ensaios de História Medieval. Lisboa: Círculo 
de Leitores, 2001 
 
MATTOSO, José - O monaquismo ibérico e Cluny. Lisboa: Círculo de Leitores, 
Colecção Obras Completas, n.º 12, 2001 
 
MATTOSO, José - Poderes Invisíveis – O imaginário Medieval. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2001 
 
MATTOSO, José - Portugal Medieval – Novas Interpretações. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2001 
 
MATTOSO, José - Religião e cultura na Idade Média Portuguesa. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 2001 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

807 

 

MEDINA, João - Portuguesismo(s) (Acerca da Identidade Nacional). Lisboa: Centro 
de História da Universidade de Lisboa, 2006 
 
MELO, Maria Filomena Borja de - Imagens da Arte – Contributos para a 
Historiografia da Arte em Portugal no Século XV. Lisboa: Guimarães Editora, 
Colecção História e Ensaios, 1997 
 
MIRANDA, M.ª Adelaide e SILVA, José Custódio - História da Arte Portuguesa – 
Época Medieval. Lisboa: Universidade Aberta, n.º 86, 1995 
 
MIRANDA, M.ª Adelaide - A Iluminura em Portugal – Identidade e Influências. 
Lisboa: Ministério da Cultura/Biblioteca Nacional, 1999 
 
MIRANDA, M.ª Adelaide - A Iluminura no Portugal Medieval. Coimbra, 2001 
 
MIRANDA, M.ª Adelaide - A Iluminura românica em Santa Cruz de Coimbra e Sta. 
Maria de Alcobaça. Dissertação de Doutoramento em História da Arte Medieval, 
Universidade Nova de Lisboa, 2 volumes, 1996 
 
MONTEIRO, Manuel - Igrejas Medievais do Porto. Porto: Marques Abreu Editores, 
1954 
 
Moreira, Rafael - A Arquitectura do Renascimento no sul de Portugal. A Encomenda 
Régia entre o “moderno” e o “romano”. Lisboa: Tese Doutoramento em História da 
Arte, 1992 
 
MOREIRA, Rafael - Jerónimos. Lisboa: Editorial Verbo, 1987 
 
MOURÃO, José Augusto Miranda - A Visão de Túndalo; da Fornalha de Ferro à 
Cidade de Deus. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988 
 
MUCHAGATO, Jorge e SAPIEHA, Nicolas - Jerónimos: memória e lugar do Real 
Mosteiro. Lisboa: Edições Inapa, 1997 
 
MUCHAGATO, Jorge - Ideologia e Arquitectura Religiosa na época de D. Manuel. 
Da réplica ao modelo: uma experiência da temporalidade de 1800 a 1500 e de 1500 
às origens. Lisboa: Dissertação de Mestrado em História da Arte – Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1993, 2 volumes 
 
NASCIMENTO, Aires e MEIRINHO, José Francisco - Catálogo dos Códices da 
Livraria de mão do Mosteiro de Sta. Cruz de Coimbra na Biblioteca Pública 
Municipal do Porto. Porto: Edição da BPMP, 1997 
 
NETO, M.ª João Baptista - A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
e a Intervenção no Património Arquitectónico em Portugal (1929 – 1960). Lisboa: 
Dissertação de Doutoramento em História da Arte – Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1995, 3 volumes 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

808 

 

NETO, M.ª João Baptista - James Murphy e o restauro do Mosteiro de Sta. Maria da 
Vitória no séc. XIX. Lisboa: Editorial Estampa, 1997 
 
NEVES, Orlando - Cantigas obscenas de escárnio e maldizer. Lisboa: Editorial 
Notícias, 2004  
 
Nos Confins da Idade Média – Arte Portuguesa séculos XII – XV. Catálogo para o 
Festival Europália Portugal 91, Secretaria de Estado da Cultura, 1992/3 
 
Os Descobrimentos Portugueses e a Europa do Renascimento. Lisboa: 
Comissariado da XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, Lisboa, 1983 
 
PACHECO, José - A Divina Arte Negra e o Livro Português. Séculos XV e XVI. 
Lisboa: Edições Veja, 1988 
 
PAIVA, José Pedro - Bispos de Portugal e do Império. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2006 
 
PALLA, Maria José - A palavra e a imagem. Ensaios sobre Gil Vicente e a pintura 
quinhentista. Lisboa: Editorial Estampa, 1996 
 
PALLA, Maria José - Traje e Pintura. Grão Vasco e o Retábulo da Sé de Viseu. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1999 
 
PANOFSKY, Erwin - Arquitectura Gótica e Escolástica – Sobre a analogia entre 
arte, filosofia e teologia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2001 (2ª 
edição) 
 
PANOFSKY, Erwin - Estudos de Iconologia. Lisboa: Editorial Estampa, Imprensa 
Universitária, 1982 (edi. portuguesa). 
 
PANOFSKY, Erwin - Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental. Lisboa: 
Editorial Presença, 1960 
 
PARENTE, Ana Mª Gândara Barata de Passos – “Três “instantâneos” da Temática 
do Demónio na Escultura Medieval Portuguesa” in Estudos de Arte e História – 
Homenagem a Artur Nobre de Gusmão. Lisboa: Edições Vega, 1995 
 
PEDREIRINHO, José Manuel - Dicionário dos Arquitectos activos em Portugal do 
século I à actualidade. Porto: Edições Afrontamento, 1994 
 
PEREIRA, Fernando António Baptista e FALCÃO, José António - Um pintor em 
Évora no tempo de D. Manuel I – Francisco Henriques. Catálogo de Exposição, 
CNCDP, Évora, 1997 
 
PEREIRA, Fernando António Baptista - História da Arte portuguesa – Época 
Moderna (1500 – 1800). Lisboa: Universidade Aberta, n.º 52, 1992 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

809 

 

PEREIRA, Isaías da Rosa - “Livros de Direito na Idade Média I,” in Lusitânia Sacra, 
Lisboa, Tomo VII, 1964/66 
 
PEREIRA, Isaías da Rosa – “Livros de Direito na Idade Média II”, in Lusitânia Sacra, 
Lisboa, Tomo VIII, 1967/69 
 
PEREIRA, Luciano José dos Santos - Os bestiários franceses do séc. XII – 
revelações do inefável. Lisboa: Dissertação de Mestrado em Literaturas Medievais 
Comparadas, Fac. Ciências Sociais e Humanas, Univ. Nova de Lisboa, 1991 
 
PEREIRA, Paulo (dir.) História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 
1995, vols. 1 e 2 
 
PEREIRA, Paulo - A Obra Silvestre e a Esfera do Rei. Iconologia da Arquitectura 
Manuelina na Grande Estremadura. Coimbra: Edição do Instituto de História da Arte 
– Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1990 
 
PEREIRA, Paulo - De Áurea Aetate – O Coro do Convento de Cristo em Tomar e a 
Simbólica Manuelina. Lisboa: Edição do Departamento de Estudos do IPPAR, 2003 
 
PEREIRA, Paulo - Enigmas – Lugares mágicos de Portugal. Arquitecturas sagradas. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2004 
 
PEREIRA, Paulo - Enigmas – Lugares mágicos de Portugal. Idades do Ouro. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2004 
 
PEREIRA, Paulo - Enigmas – Lugares mágicos de Portugal. Templários e 
Templarismos. Lisboa: Círculo de Leitores, 2004 
 
PEREIRA, Paulo - James Murphy e o Mosteiro da Batalha. Lisboa: IPPC, 1989 
 
PEREIRA, Paulo - Mosteiro dos Jerónimos. Lisboa: Edição Scala e IPPAR, 2003 
 
PEREIRA, Paulo - O Convento de Cristo, Tomar. Londres: Edição do IGESPAR e 
Scala, 2009 
 
PERES, Damião (dir.) - História de Portugal. Porto/Barcelos: Portucalense Editora, 7 
volumes, 1970 (1º edição de 1938) 
 
PÉREZ – UGENA, Maria José Domingo - Bestiario en La Escultura de Las Iglesias 
Románicas de La Província de A Coruña – Simbología. Coruña: Editorial Deputación 
Provincial de A Coruña, 1998 
 
Pérez, Xosé Carlos V. (Coord.) - Do Tardogótico ó Manierismo – Galicia e Portugal. 
Fundación Pedro Barrié de la Maza e Fundação Calouste Gulbenkian, 1995 
 
PI, Jèssica Jaques -  La estética del románico y el gótico. Madrid: A. Machado 
Libros, 2003 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

810 

 

PILOSI, Mario - A Mulher, a Luxúria e a Igreja na Idade Média. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1995 
 
PIMENTA, Cristina – D. Pedro I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor – D. Dinis. Lisboa: Círculo de Leitores, 
2005 
 
POLÓNIA, Amélia – D. Henrique. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
PORTELA, Artur - Salazarismo e Artes Plásticas. Lisboa: Biblioteca Breve, Vol. 68, 
2ª edição, 1987  
 
PRICE, B. B.- Introdução ao Pensamento Medieval. Lisboa: Edições Asa, 1996 
 
RAMIREZ, Marta Nunes Ferreira - Igreja de São Francisco de Évora. Estudo 
histórico arquitectónico. As intervenções durante o Estado Novo (1937 – 1974). 
(Policopiada). Évora: Tese de Mestrado, Universidade de Évora, 2002 
 
REDOL, Pedro - O Mosteiro da Batalha e o Vitral em Portugal nos séculos XV e XVI. 
Batalha: Edição da Câmara Municipal da Batalha, 2003 
 
RESENDE, André de - Obras Portuguesas. (Prefácio e notas do Prof. José Pereira 
Tavares). Lisboa: Editora Sá da Costa, 1963 
 
RESENDE, Garcia de: Antologia do Cancioneiro Geral. (Selecção, organização, 
introdução e notas por Maria Ema Tarracha Ferreira). Lisboa: Biblioteca Ulisseia de 
Autores Portugueses, s/data 
 
RIBEIRO, Mário de Sampaio - El Rei D. João III e o Claustro da Manga do Mosteiro 
de Santa Cruz de Coimbra. Coimbra: Oficina Coimbra Editora, 1958 
 
RICHART, Manuel Barbero - Iconografía animal – La representación animal en 
libros europeos de Historia natural de los siglos XVI y XVII. Cuenca. Ediciones de la 
Universidad de Castilla – La mancha, 1999, 2 volumes 
 
RODRIGUES, Ana Maria (Coord.) - Os Negros em Portugal – Séculos XV a XIX. 
Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 1999 
 
RODRIGUES, Jorge Manuel de Oliveira - Aspectos da Ornamentação e 
Representação na Escultura do Românico em Portugal. Lisboa: Tese de 
Dissertação de Mestrado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa, 1987 
 
RODRIGUES, Jorge – Mosteiro de Alcobaça. Londres: IPPAR e Scala, 2007 
 
ROOB, Alexander - Alquimia e Misticismo. Köln/Lisboa: Editora Taschen, 1997 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

811 

 

ROSMANINHO, Nuno - A historiografia artística portuguesa: de Raczinski ao 
dealbar do Estado Novo (1846 – 1935). Dissertação de Mestrado em História 
Contemporânea de Portugal, Faculdade de Letras Universidade de Coimbra, 1993 
 
SAMPEDRO, Maria Dolores Fraga – “S. Francisco de Guimarães: análisis de su 
programa iconográfico a luz de los textos de S. Buenaventura” In Revista de 
Guimarães, nº 104, 1994 
 
SANTOS, Cândido Dias dos - Os Monges de São Jerónimo em Portugal na época 
do Renascimento. Lisboa: Biblioteca Breve, 1984 
 
SANTOS, Cândido Dias dos - Os Monges de São Jerónimo em Portugal na época 
do Renascimento. Lisboa: Biblioteca Breve, 1984 
 
SANTOS, José Travaços - Apontamentos para a História da Batalha. Batalha: 
Edição Câmara Municipal da Batalha, 2006  
 
SANTOS, Reinaldo dos - O Estilo Manuelino. Lisboa: Academia Nacional de Belas 
Artes, 1952 
 
SANTOS, Reinaldo dos e QUILHÓ, Irene - Oito séculos de arte portuguesa. Lisboa, 
Imprensa Nacional de Publicidade, 1963 – 1970, 3 volumes 
 
São Bernardo (1090 – 1990). Catálogo Bibliográfico e Iconográfico (Introd., selecção 
e catalogação por Gérard Leroux). Lisboa: Biblioteca Nacional, 1991 
 
SAUERLÄNDER, Willibald - La Sculpture Gothique en France 1140 – 1270. Paris : 
Flammarion, 1972 
 
SCHLOSSER, Julius von - El arte de la Edad Media. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1981 
 
SENOS, Nuno – “João de Castilho e Miguel de Arruda no Mosteiro da Batalha”. In 
Murphy, Revista de História e Teoria da Arquitectura e do Urbanismo, volume 2, 
Universidade de Coimbra, Julho de 2007 
 
SEQUEIRA, Gustavo de Matos - Inventário Artístico de Portugal – Distrito de Leiria. 
Lisboa, 1955 
 
SERRÃO, Vítor - A Cripto – História da Arte. Lisboa: Livros Horizonte, 2001 
 
SERRÃO, Vítor - História da Arte em Portugal – O Maneirismo. Lisboa: Editora Alfa, 
1986 
 
SERRÃO, Vítor - História da Arte em Portugal – O Renascimento e o Maneirismo. 
Lisboa: Editorial Presença, 2001 
 
SERRÃO, Vítor - Santarém. Lisboa: Editorial Presença, 1990 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

812 

 

SILVA, Carlos Tavares da e PEREIRA, Fernando António Baptista - Convento de 
Jesus – 500 anos Arqueologia e História. Setúbal: Câmara Municipal de Setúbal, 
1989 
 
SILVA, Jorge Henrique Pais da e CALADO, Margarida - Dicionário de Termos de 
Arte e Arquitectura. Lisboa: Editorial Presença, 2005 
 
SILVA, Jorge Henrique Pais da - Páginas de História de Arte – 1. Artistas e 
Monumentos. Lisboa: Editorial Estampa, 1993 
 
SILVA, José Custódio Vieira da - O fascínio do fim. Lisboa: Editora Livros Horizonte, 
1997 
 
SILVA, José Custódio Vieira da - A Igreja de Nossa Senhora do Pópulo das Caldas 
da Rainha. Caldas da Rainha, 1985 
 
SILVA, José Custódio Vieira da - O Tardo – Gótico em Portugal – a arquitectura no 
Alentejo. Lisboa: Editora Livros Horizonte, 1989 
 
SILVA, Ricardo –“A abóbada da capela-mor da igreja de N.ª S.ª do Pópulo das 
Caldas da Rainha. Construção e filiação” in Artis – Revista do Instituto de História da 
Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa, nº 5, 2006 
 
SIMSON, Otto Von - A Catedral Gótica: Origens da arquitectura gótica e o conceito 
medieval de ordem. Lisboa: Editorial Presença, 1991 
 
SOARES, Clara Moura - O Restauro do Mosteiro da Batalha – Pedreiras Históricas, 
Estaleiro de Obras e Mestres Canteiros. Leiria: Edições Magno, 2001 
 
SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (dir.) PINA, Isabel Castro, ANDRADE, Mª 
Filomena e SANTOS, Mª Leonor Ferraz de Oliveira Silva - Ordens Religiosas em 
Portugal – das Origens a Trento – Guia Histórico. Lisboa: Livros Horizonte, 2005 
 
SOUSA, Bernardo Vasconcelos – D. Afonso IV. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005 
 
STERLING, Charles - La peinture médievale à Paris 1300 – 1500. Paris: Biblioteca 
das Artes, 1990 
 
TASKER, Edward G. - Encyclopedia of Medieval Church Art. London: B.T. Batsford, 
Lda. 1993 
 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw - Historia de la estética. I La estética antigua. Madrid: 
Ediciones Akal, 1987 
 
TATARKIEWICZ, Wladyslaw - Historia de la estética. II La estética medieval. Madrid: 
Ediciones Akal, 1989 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

813 

 

TATARKIEWICZ, Wladyslaw - Historia de la estética. III La estética moderna 1400 - 
1700. Madrid: Ediciones Akal, 1991/2004 
 
TEIXEIRA, Francisco Manuel de Almeida Correia: O Mosteiro de Santa Maria de 
Almoster. Lisboa: Dissertação de Mestrado em História da Arte, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1990, 2 volumes 
 
TELMO, António - Horóscopo de Portugal. Lisboa: Guimarães Editores, 1997 
 
TOBIAS, José António - O Feio. São Paulo: Editora Herder, 1960 
 
TORGAL, Luís Reis, MENDES, José António e CATROGA, Fernando - História da 
História em Portugal – Séculos XIX – XX. Lisboa: Círculo de Leitores, 1996 
 
TUCHERMAN, Ieda - Breve História do Corpo e dos seus Monstros. Lisboa: Editora 
Vega, 1999 
 
VARELA, Gerardo Boto - Ornamento sin Delito. Los seres imaginarios del Claustro 
de Silos y sus ecos en la escultura románica peninsular. Burgos, Abadia de Silos, 
2000 
 
VASCONCELOS, Joaquim de - Da Arquitectura Manuelina. Conferencia realizada 
na Exposição Distrital de Coimbra. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1885 
 
VAUCHEZ, André - A espiritualidade da Idade Média Ocidental. Séculos VIII a XIII. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1995 
 
LEONTINA, Ventura – D. Afonso III. Lisboa: Círculo de Leitores, 2006 
 
VENTURA, Margarida Garcez - Igreja e poder no século XV. Dinastia de Avis e 
liberdades eclesiásticas (1383 – 1450). Lisboa: Edições Colibri, 1997 
 
VICENTE, Gil - Obras Completas. (Coordenação, introdução, notas e glossário pelo 
Doutor Álvaro Júlio da Costa Pimpão). Porto: Editora Livraria Civilização, 1979 
 
VICENTE, Gil - Obras Completas. (Prefácio e notas do Prof. Marques Braga). 
Lisboa: Editora Sá da Costa, 1974, 5ª edição, 5 volumes 
 
VILLAMARIZ, Catarina P. Oliveira M. Madureira - Claustros góticos portugueses - 
séculos XIII a XV. (Texto Policopiado). Lisboa: Dissertação de Mestrado em História 
da Arte, Faculdade Ciência Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 
1997, 2 volumes 
 
Visconde de Condeixa - O Mosteiro da Batalha em Portugal. Lisboa: Manuel 
Gomes, 1892  
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

814 

 

VITERBO, Sousa - Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e 
construtores portugueses. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, Fac. – símile 
do exemplar da Biblioteca Nacional de 1899, 1988, 3 volumes 
 
VITORINO, Pedro - Mosteiro da Batalha. Porto: Marques Abreu, 1965 
 
WILLIAMSON, Paul - Escultura gótica 1140 – 1300. Madrid: Ediciones Cátedra, 
1995 
 
WORRINGER, Wilhelm - A Arte Gótica. Lisboa: Edições 70, 1992 
 
XVI Congrès international d’histoire d’art. Rapports et Communications. 
Lisboa/Porto: 1949, 2 volumes 
 
YANGÜAS, Raul Gorriti - Catedrales renacentistas. Madrid: Ediciones Jaguar, s/data 
 

 

 

Multimédia: 

 

CEPEDA, Isabel Vilares (coord.) CD – ROM Inventário do Património Cultural - 
Códices Iluminados até 1500. Lisboa: Biblioteca Nacional/Ministério da Cultura  

 

 

Internet: 
 
 
Site da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais 
http://www.monumentos.pt  
 
 
Site da Biblioteca Nacional: 
Fac-simile da edição de Gil Vicente: Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente a 
qual se reparte em cinco iuros. O primeyro he de todas suas cousas de 
deuaçam. O segundo as Comedias. O terceyro as Tragicomédias. No quarto as 
Farsas. No quinto as obras meudas. Lixboa: impresso por André Lobato, 1586, 
em depósito na B.N. com a cota Res. 220V, págs. 53, 68 e 75 in 
http://purl.pt/252/1/index-HTML/M_index.html 
 
 
Adelaide Miranda: “Enciclopédia e Hipertexto – Hipertexto e Medievalidade” 
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/amiranda/hipertexto6A.htm 
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/amiranda/hipertexto6B.htm 
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/amiranda/hipertexto6C.htm 

http://www.monumento.pt/
http://purl.pt/252/1/index-HTML/M_index.html
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/amiranda/hipertexto6A.htm
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/amiranda/hipertexto6A.htm
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/amiranda/hipertexto6A.htm


 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

815 

 

Santo Isidoro de Sevilha “Etimologias”: 
http://www.elalmanaque.com/etimologias/etimo.htm 
 
 
Diego de Sagredo: “Tratado de Arquitectura” in Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes 
http://www.cervantesvirtual.com 
 
 
The Classics Page at Ad Fontes Academy: 
 
Para as “Etimologias” de Isidoro de Sevilha: 
http://www.thelatinlibrary.com/isidore/12.shtml 
 
Para o “Didascalicon” de Hugo de São Victor: 
http://www.thelatinlibrary.com/hugo2.html 
 
Para a “Summa” de S. Tomás de Aquino: 
http://www.thelatinlibrary.com/aquinas/q1.39.shtml 
 
Luís Carmelo: “O milagre de Ourique ou um mito nacional de sobrevivência” 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/carmelo-luis-Ourique.html 
 
 
Revista Medievalista:  
 
BRAGA, Maria Manuela: “A Marginália satírica nos cadeirais do Mosteiro de Sta. 
Cruz de Coimbra e da Sé do Funchal”. In Medievalista, Ano 1, nº 1, 2005 
consultável em: www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA1/index.htm  
 
SOUSA, Luís Correia de: “A Iconografia musical na escultura Românica em 
Portugal”. In Medievalista, Ano 1, nº 1, 2005 consultável em: 
www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA1/index.htm  
 
 
Biblioteca Digital da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: 
http://ler.letras.up.pt 
 
MARTINS, Fausto “A leitura iconográfica e mensagem icónica dos “Novissímos” de 
Wierix” in Os “últimos fins” na cultura ibérica (XV – XVIII). Revista da Faculdade de 
Letras – Línguas e Literaturas, Anexo VIII, Porto, 1997 
 
MARQUES, José “A pregação em Portugal na Idade Média. Alguns aspectos” in Via 
Spiritus 9, 2002 
 
MARQUES, Maria Alegria Fernandes “A família do Venturoso e a Ordem de Cister” 
in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Marques, vol. 3, 2006 
 

http://www.elalmanaque.com/etimologias/etimo.htm
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.thelatinlibrary.com/isidore/12.shtml
http://www.thelatinlibrary.com/hugo2.html
http://www.thelatinlibrary.com/aquinas/q1.39.shtml
http://www.bocc.ubi.pt/pag/carmelo-luis-Ourique.html
http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista-marginalia.htm
http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista-marginalia.htm
http://ler.letras.up.pt/


 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

816 

 

MARQUES, Maria Alegria - “A Ordem de Cister na transição da Idade Média aos 
tempos modernos” in RIBEIRO, Fernanda - Estudos em Homenagem ao Doutor 
José Amadeu Coelho Dias. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
vol. 2, 2006 
 
 
Vários 
 
ALCIATO, Andrea - Emblemata Liber Consultado em Glasgow University Emblem 
Website, numa edição datada de 1584, [Consultado em Novembro e Dezembro de 
2009] Disponível em 
http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/contents.php?id=FALc 
 
AMORIM, Maria Adelina – “Frei Henrique de Coimbra. Primeiro missionário em 
terras de Vera Cruz” in Camões, Revista de Letras e Culturas Lusófonas, nº 8, 
Janeiro/Março de 2000 [Consultado em Setembro e Outubro de 2009]  
Disponível em http://www.instituto-camoes.pt/revista/freihenrique.htm  
 
CAETANO, Joaquim de Oliveira – “Sombras e alguma luz sobre o bispo D. Afonso 
de Portugal” in O Cenáculo – Boletim on line do Museu de Évora, Évora, 2007, nº 2 
[Consultado em Novembro e Dezembro de 2009] Disponível em: 
http://museudevora.imc-ip.pt/Data/Documents/Cenaculo2/B2afonso2007c.pdf  
 
CARMELO, Luís - “O milagre de Ourique ou um mito nacional de sobrevivência” 
[Consultado em Maio e Junho de 2007] Disponível em  
http://www.bocc.ubi.pt/pag/carmelo-luis-Ourique.html  
 
FIGUEIREDO, Bruno – João de Barros. Vida e Obra de um Humanista. [Consultado 
em Fevereiro e Março de 2010] Disponível em 
http://joaodebarros.tripod.com/obras.htm 
 
MENDONÇA, Isabel e SEABRA, João - “Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição/Igreja matriz da Louriceira” in DGEMN, [Consultado em Outubro e 
Novembro de 2009] Disponível em 
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1 
 
Museu Nacional do Azulejo [Consultado em Fevereiro de 2010] Disponível em 
http://mnazulejo.imc-ip.pt/pt-PT/OMNAz/Edific/ContentDetail.aspx 
 
NETO, João e GIEBELS, Daniel - Convento da Nossa Senhora da Assunção, Faro, 
1991 e 2005, in DGEMN, [Consultado em Abril e Maio de 2009] Disponível em 
www.monumentos.pt 
 
NETO, João Neto, GORDALINA, Rosário e AVELLAR, Filipa – Sé de Silves, 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, [Consultado em Dezembro 
de 2009], Disponível em 
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx 
 

http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/contents.php?id=FALc
http://www.instituto-camoes.pt/revista/freihenrique.htm
http://museudevora.imc-ip.pt/Data/Documents/Cenaculo2/B2afonso2007c.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/carmelo-luis-Ourique.html
http://joaodebarros.tripod.com/obras.htm
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
http://mnazulejo.imc-ip.pt/pt-PT/OMNAz/Edific/ContentDetail.aspx
http://www.monumentos.pt/
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B1.aspx


 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

817 

 

NOÉ, Paula – Igreja da Madre de Deus, 1990 e 1996 [Consultado em Outubro de 
2006 e Janeiro de 2010] Disponível em www.monumentos.pt  
 
SAMPEDRO, Maria Dolores Fraga - S. Francisco de Guimarães: análisis de su 
programa iconográfico a luz de los textos de S. Buenaventura. In Revista de 
Guimarães, nº 104, 1994, p. 169 [Consultado em Abril e Maio de 2007], Disponível 
em http://www.csarmento.uminho.pt/ndat_63.asp?filtro_ano=1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monumentos.pt/
http://www.csarmento.uminho.pt/ndat_63.asp?filtro_ano=1994


 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

818 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

819 

 

Índice onomástico 
 
 

A 

Abreu, Susana Matos - 157, 158, 565, 591, 596, 598 

Afonso III, D. - 155, 157, 160 

Afonso IV, D. - 163 

Afonso V, D. – 194, 197,198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 214, 215, 216, 218, 230, 

244, 272, 276, 320, 324, 331, 399, 621, 622, 689, 779 

Afonso, Jerónimo - 566 

Afonso, Luís Urbano - 104 

Aires, D. Berengária - 549 

Albuquerque, D. Guiomar - 550 

Alciato, Andrea – 384, 646, 703, 705 

Alemão, João Rodrigues - 287 

Alemão, Luís – 200, 287 

Almeida, Carlos Alberto Ferreira de – 85, 317, 339 

Almeida, D. Jorge de – 439, 440, 442, 444, 445, 519 

Alvares, Baltazar - 624 

Alves, José de Felicidade – 74, 124, 125, 406, 411, 415, 426, 667 

Ambrósio (vidreiro) – 200, 287 

Anes, Bernardo - 557 

Anes, Gonçalo - 363 

António, Santo (OFM) – 67, 215, 313, 316, 644 

Aquino, Tomás de – 28, 29, 48, 50, 51, 54, 57, 61, 62, 66, 301, 785 

Areopagita, Pseudo Dionísio – 27, 28, 29, 37, 43, 47, 60, 66, 67, 593, 598, 600, 785 

Aristóteles – 29, 32, 36, 51, 56, 57, 65, 66, 137, 587, 588 

Arruda, Diogo de – 347, 349, 602 

Arruda, Dionísio - 624 

Arruda, Francisco de – 638, 648 

Arruda, João de - 217 

Arruda, Miguel de – 180, 309, 602, 603, 605, 610, 612, 613, 614, 648, 723, 726 

Ataíde, D. Vasco - 701 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

820 

 

Autun, Honório de - 21 

Auvergne, Guilherme de – 44, 45, 47, 61 

Azambuja, Diogo de - 460 

 

B 

Bagnoregio, Boaventura de – 23, 29, 48, 49, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 65, 273, 301, 

312, 313, 316, 580, 581, 785 

Barreira, João – 97, 99, 183, 308, 604, 607, 758 

Barros, João de – 73, 77, 83, 589, 590, 643, 757, 770 

Batoréo, Manuel – 297, 298, 300, 304 

Baubeta, Patrícia – 133, 141, 142, 143, 224, 270, 225, 271, 380 

Beatriz infante (mãe de D. Manuel) – 214, 215, 216, 217, 218, 229, 230, 466, 626 

Beauvais, Pierre - 26 

Benavente, Francisco – 497, 508 

Boytac – 94, 152, 255, 317, 322, 324, 326, 405, 406, 413, 414, 415, 416, 426, 428, 

432, 433, 438, 439, 448, 449, 451, 453, 458, 459, 463, 497, 498, 499, 543, 696, 761, 

766 

Braga, Frei Brás de – 75, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 576, 577, 

580, 582, 588, 589, 590, 593, 594, 596, 597, 598, 600, 665, 723, 771 

Braga, Maria Manuela – 104, 207, 272, 273, 748 

 

C 

Caetano, Joaquim Oliveira - 516 

Carneiro, João - 624 

Castilho, João – 75, 95, 110, 152, 180, 181, 309, 339, 347, 349, 362, 363, 416, 438, 

451, 473, 478, 484, 495, 497, 498, 515, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 611, 615, 

617, 622, 624, 651, 710, 728, 761, 766 

Castro, D. Isabel de - 545 

Castro, Frei Manuel Baptista de - 669  

Chanterenne, Nicolau – 416, 474, 495, 609, 613 

Chartres, Fulquerio - 58 

Chicó, Mário – 186, 204 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

821 

 

Claraval, Bernardo de – 24, 25, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 57, 62, 122, 124, 147, 

487, 650 

Claro, Frei João – 69, 472 

Coelho, Maria Helena da Cruz - 101 

Coimbra, Frei Henrique de - 320, 321, 322 

Conrate – 198, 287 

Correia, Horta - 672 

Correia, Virgílio – 98, 99, 101, 287, 298, 337, 338, 440, 416, 496, 602 

Costa, D. Álvaro da - 644 

Costa, D. Jorge da – 470, 471, 472 

Cremona, Sicardo de – 26, 122 

 

D 

Damasceno, João - 27 

Deswarte-Rosa, Sylvie - 73 

Dias, José Sebastião da Silva – 305, 472, 563, 550, 561, 562, 564, 650 

Dias, Pedro – 75, 85, 153, 163, 165, 174, 181, 197, 237, 286, 300, 388, 399, 405, 

416, 453 

Dinis, D. – 83, 157, 163, 174, 227, 310, 318, 526 

Domingues, Afonso – 184, 185, 186, 189 

Duarte, D. – 65, 129, 130, 132, 133, 142, 179, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 

209, 214, 242, 271, 274, 278, 282, 308, 531, 577, 588, 601 

Duarte, Luís Miguel - 92 

Duby, Georges - 267 

Durand, Gilbert – 425, 514 

Durantus, Guilherme - 22 

 

E 

Enes, D. Gomes - 561 

Erasmo – 537, 562 

Eriúgena, João Escoto – 36, 60, 67, 371, 785 

Estrasburgo, Ulrico de – 47, 48 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

822 

 

Estrela, Jorge – 196, 465 

Évora, Fernão de – 200, 201, 230 

Évora, Pêro de - 567 

 

F 

Fernandes II, Mateus (filho) – 463, 465, 466, 467, 468, 525, 614 

Fernandes, Diogo - 567 

Fernandes, Mateus – 234, 255, 257, 388, 433, 463, 609, 622 

Fial, Francisco – 382, 383 

Folieto, Hugo de – 21, 22, 25, 139 

Fonseca, D. Francisco – 550, 551, 552, 558 

Formosa, Fernandes de la – 497, 508 

Fulcanelli – 425, 512 

 

G 

Galego, Pêro – 382, 383 

Galvoa, Beatriz - 236 

Garcia, Prudêncio Quintino – 94, 449 

Garcia, Sancho - 362 

Gavião, D. Pedro – 94, 388, 448 

Gomes, D. Frei - 447 

Gomes, Saúl António – 66, 101, 102, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 195, 197, 

199, 200, 201, 204, 210, 230, 231, 257, 272, 287, 298, 464, 465, 474, 476, 552, 555, 

561, 605, 606, 624, 777 

Grossatesta, Roberto – 54, 66 

 

H 

Hárfio, Henrique (Hendrick Herp) – 130, 569, 570, 577, 578, 580, 594, 595 

Haupt, Albrecht – 196, 308, 419, 420 

Hebreu, Leão – 70, 71 

Henriques, Filipe – 388, 497, 508 

Hipona, Agostinho de – 26, 34, 43, 45, 50, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 157, 223, 313, 460 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

823 

 

Hodart - 546 

Hohenbourg, Herrad de – 147, 283, 313, 315 

Holanda, Francisco de – 70, 73, 757, 759, 770, 771 

Honnecourt, Villard de - 80 

Huguet – 186, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 309, 465 

 

J  

Jesus, Frei Diogo de – 413, 669 

João I, D. – 101, 153, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 195, 214, 234, 255, 375, 382, 

388, 515, 516 

João II, D. – 166, 170, 185, 214, 216, 217, 229, 231, 234, 244, 245, 255, 256, 257, 

276, 277, 320, 324, 325, 360, 383, 399, 466, 471, 474 

João III, D. - 67, 75, 76, 95, 107, 116, 120, 130, 154, 180, 185, 362, 384, 410, 442, 

445, 448, 474, 537, 538, 539, 541, 551, 552, 558, 561, 562, 601, 602, 605, 606, 607, 

608, 612, 613, 623,626, 632, 648, 650, 651, 671, 672, 683, 697, 701, 710, 712, 720, 

723, 726, 728, 729, 730, 747 

 

L 

Lampreia, Frei Lourenço - 201 

Le Goff, Jacques - 21 

Leite, Ana Cristina - 144 

Leonor, D. (esposa de D. João II) – 66, 67, 190, 229, 256, 297, 320, 323, 325, 465, 

466, 671, 681 

Lille, Alano de - 26 

Lisboa, Frei António de – 561, 562, 563, 650, 665 

Lutero, Martinho – 537, 562 

 

M 

Magno, Alberto – 29, 47 

Magno, Gregório – 21, 22, 28 

Manuel, D. – 66, 107, 114, 117, 130, 148, 153, 154, 156, 214, 216, 217, 244, 252, 

254, 256, 257, 299, 318, 320, 323, 324, 359, 362, 375, 382, 387, 399, 405, 410, 411, 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

824 

 

412, 413, 448, 453, 464, 465, 468, 469, 472, 473, 475, 477, 478, 510, 515, 538, 539, 

541, 544, 557, 562, 615, 623, 626, 629, 671, 681, 692, 710, 736, 737, 761 

Marinho, Vasco - 539 

Marques, A. H. de Oliveira - 83 

Martins, Mário – 130, 274 

Matos, Teresa da Cunha - 461 

Mattoso, José – 122, 140, 213, 373 

Mendanha, Francisco - 566 

Mendonça, D. Joana de - 630 

Miranda, Adelaide – 137, 213, 276 

Molhado, Diogo - 415 

Monteiro, Adriano – 197, 465 

Moreira, Rafael – 383, 445, 499, 608, 612, 613, 710, 723, 726 

Muchagato, Jorge – 410, 510, 513 

Münzer, Jerónimo - 484 

 

N 

Nepomuceno, João Maria – 681, 782 

Neto, Maria João – 670, 784 

Nicola, Henrique - 287 

Noble, João - 384 

Noronha, D. Catarina de 

 

O 

Occam, Guilherme de - 29 

Ovídio – 36, 66, 705 

 

P 

Pais da Silva, Jorge Henriques – 666, 682, 762, 763 

Pallos, Afonso de - 245 

Panofsky, Erwin – 54, 304 

Pedro, D. – 66, 128, 194, 197, 198, 199, 209 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

825 

 

Penagós, Rui Garcia de - 363 

Pereira, D. Álvaro Gonçalves - 178 

Pereira, D. Gonçalo - 178 

Pereira, Fernando António Baptista – 244, 317, 318, 574 

Pereira, Paulo – 80, 96, 98, 102, 103, 104, 144, 194, 195, 217, 244, 276, 287, 309, 

310, 321, 322, 348, 358, 359, 360, 361, 409, 416, 509, 514, 603, 652, 663, 764 

Pereira, D. Justa Rodrigues – 319, 320 

Perez, Martim – 130, 274, 275, 484  

Pires, Marcos – 82, 451, 453, 458, 459 

Plotino – 33, 34, 37 

Pontesylhas - 515 

Portugal, D. Afonso – 516, 518 

Portugal, D. Fradique – 636, 637 

Pyz, António – 414, 415 

 

R 

Rabelais – 395, 749 

Regras, João das - 183 

Resende, Garcia de – 257, 516, 567 

Rianho, João de - 362 

Ribeiro, Vasco - 95 

Rodrigo (filho de Conrate) - 198 

Rodrigues, Álvaro - 349 

Roiz, Juan (Arcipreste de Hita) – 133, 169 

Ruão, Jerónimo de – 413, 667 

Ruão, João de – 445, 566, 569, 572, 582, 596, 598, 599, 600, 668, 761, 772 

 

S 

Sampedro, Maria Dolores Fraga – 286, 312, 315 

Sanches, D. Afonso - 174 

Saulieu, D. Edme – 552  

Sebastião, D. – 96, 155, 624, 697 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

826 

 

Senos, Nuno – 180, 196, 309, 603, 610, 612, 614, 665 

Serrão, Vítor – 297, 384, 383, 541, 599, 603, 646, 665, 672, 701, 719, 723 

Sevilha, Isidoro de – 35, 65, 69, 135, 136 

Sicardo, Bispo de Cremona – 26, 122 

Sículo, Cataldo – 277, 383 

Silva, José Custódio Vieira da – 100, 121, 190, 201, 215, 218, 244, 245, 255, 256, 

325, 331, 603, 638, 640, 687 

Silva, Ricardo - 325 

Sousa, Bernardo de Vasconcelos – 217, 322, 412, 447, 460, 489, 552, 577, 644, 

758 

Sousa, D. Diogo Afonso de – 337, 339 

Strabo, Walafrido - 21 

 

T 

Telmo, António – 144, 409 

Terzi, Filipe – 728, 729, 731 

Toledo, João Garcia de - 375 

Tolosa, Tomé de – 382, 383 

Torralva, Diogo de – 651, 667, 668, 673, 683, 728 

Trilho, Pêro de - 497 

 

V 

Vasques, Martim – 196, 197, 200 

Vicente, Gil – 143, 297, 395 

Viterbo, Sousa – 75, 95, 230, 234, 245, 347, 453, 495, 515, 546, 601, 606, 651, 652 

Vítor, Hugo de São – 38, 42, 47, 60, 62, 65 

 

W 

Witelio - 53 

 

Z 

Zurara - 277 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

827 

 

Índice toponímico 
 
 
Alcobaça – 62, 65, 91, 111, 118, 128, 129, 140, 148, 154, 182, 447, 469, 470, 
472, 473, 474, 475, 491, 494, 511, 527 
 
Aljubarrota – 179, 183, 375, 494 
 
Almoster – 549, 550, 551, 552, 555, 756 
 
Alvito – 106, 119, 658, 687, 738, 739 
 
Alvor – 109, 156, 734 
 
Arouca - 156 
 
Arronches – 632, 765 
 
Azurara – 144, 692, 743, 748 
 
Batalha – 86, 93, 98, 101, 106, 111, 112, 118, 128, 145, 154, 173, 179, 180, 
181, 182, 183, 186, 193, 194, 195, 199, 217, 230, 254, 255, 257, 272, 284, 
285, 286, 292, 295, 315, 324, 326, 328, 331, 334, 337, 374, 388, 402, 409, 
428, 446, 448, 459, 460, 463, 464, 467, 573, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 
606, 607, 611, 613, 614, 620, 624, 648, 658, 738, 744, 745, 755, 757, 760, 
766, 776, 776, 777 
 
Beja – 84, 85, 88, 90, 106, 111, 112, 119, 146, 155, 157, 165, 174, 214, 215, 
216, 217, 218, 222, 230, 235, 236, 254, 270, 320, 323, 324, 326, 626, 629, 
630, 737, 743 
 
Belém (Lisboa) – 82, 86, 106, 111, 118, 124, 144, 146, 152, 406, 409, 410, 
415, 439, 441, 451, 463, 464, 473, 495, 496, 497, 498, 580, 601, 604, 605, 
607, 609, 611, 615, 616, 618, 619, 635, 643, 658, 667, 670, 672, 673, 689, 
698, 752, 755, 757, 770, 776, 777, 783 
 
Braga - 86, 107, 118, 119, 234, 251, 271, 337, 371, 380, 381, 382, 385, 386, 
387, 393, 546 
 
Caldas da Rainha – 100, 325, 336, 428 
 
Caminha – 86, 119, 382, 393, 539, 646, 696, 737, 748, 761, 769, 784 
 
Castanheira do Ribatejo - 690 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

828 

 

Castro Verde - 686 
 
Cela Nova - 491 
 
Coimbra – 65, 67, 75, 82, 86, 94, 95, 105, 106, 107, 111, 118, 119, 139, 140, 
148, 152, 179, 197, 198, 276, 298, 439, 445, 446, 447, 463, 486, 507, 519, 
538, 560, 562, 566, 569, 644, 696, 714, 744, 751, 755, 771, 788 
 
Crato – 701, 747, 757, 761 
 
Escalhão – 694, 748, 749 
 
Elvas – 84, 85, 90, 106, 111, 119, 160, 162, 174, 638, 640,696, 697, 759 
 
Estremoz – 107, 111, 119, 636, 736, 737 
 
Évora – 63, 73, 85, 90, 93, 96, 106, 107, 111, 112, 118, 119, 124, 142, 148, 
163, 165, 186, 197, 237, 244, 251, 461, 474, 516, 517, 561, 567, 612, 614, 
626, 648, 658, 701, 739, 744, 769, 783 
 
Faro – 107, 111, 118, 125, 181, 227, 636, 671, 684, 686, 701, 761 
 
Foz do Arelho - 336 
 
Freixo-de-Espada-à-Cinta – 706, 710 
 
Golegã -543 
 
Guarda – 86, 106, 107, 118, 181, 319, 388, 394, 447, 472, 737 
 
Guimarães – 111, 119, 147, 181, 227, 286, 310, 375, 380, 381, 714, 746, 
747, 760 
 
Leça do Bailio – 85, 90, 111, 112, 175, 371 
 
Leiria – 199, 605, 684, 697, 723, 777 
 
Louriceira - 558 
 
Mafra – 85, 90, 163 
 
Monção – 107, 119, 539 
 
Montemor-o-Novo – 111, 679 



 
Gárgulas: representações do feio e do grotesco 

em contexto português - Séculos XIII a XVI 

 

829 

 

Montemor-o-Velho – 111, 460, 784 
 
Olivença – 107, 640, 674, 678, 679 
 
Paredes – 111, 372 
 
Penafiel – 106, 117, 149, 635, 765 
 
Portalegre – 697, 723, 726 
 
Porto – 111, 175, 234, 371, 372, 373 
 
Porto de Mós - 193 
 
Santarém – 111, 528, 530, 531 
 
Setúbal – 105, 111, 125, 317, 319 
 
Silves – 107, 117, 119, 149, 181, 399, 404, 544 
 
Sintra – 111, 118, 156, 405 
 
Tomar – 82, 95, 106, 111, 112, 118, 119, 143, 145, 152, 154, 345, 346, 347, 
355, 358, 361, 473, 561, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 613, 614, 615, 617, 
650, 651, 665, 669, 672, 679, 684, 728, 742, 743, 747, 752, 761, 771, 776 
 
Torre de Moncorvo – 106, 107, 118, 119, 143, 145, 712, 747, 752 
 
Viana do Alentejo – 119, 541, 542 
 
Vidigueira – 106, 116, 149, 684, 765 
 
Vila do Conde – 85, 90, 11, 118, 119, 144, 174, 177, 362, 363, 371, 545 
 
Vila Nova de Foz Côa - 397 
 
Vila Viçosa – 111, 511, 630 
 
Xabregas (Lisboa) – 62, 63, 66, 111, 466, 671, 681, 725 
 




