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- CAPÍTULO IV - 

 

INFLUÊNCIAS ANDALUZES E CASTELHANAS 

NOS CAMINHOS DE UMA FORMAÇÃO ESTÉTICA 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 427 

1 – Os influxos ítalo-espanhóis na obra de Francisco de 

Campos 

 

O estudo estilístico da obra de Francisco de Campos leva-nos a crer que 

antes de se ter radicado em Portugal, o pintor tenha permanecido algum tempo 

em Espanha, onde colheu influências particularmente da Andaluzia, tendo 

certamente, depois de Málaga, estadeado em Sevilha nos anos de actividade 

dos pintores romanizados (também eles de origem nórdica), Hernando Sturmio 

e Pedro de Campaña, imbuídos do novo espírito da maniera italiana, embora, a 

este nível se tenha revelado muito mais influenciado pela obra de Sturmio do 

que pela de Campaña. É incontestável, ainda, o impacto que teve sobre 

Campos o conhecimento da obra de outros artistas do reino vizinho que, 

seguindo embora o ideal da Maniera, se apegaram muitas vezes mais à forma 

do que ao seu verdadeiro espírito dando origem ao que, no dizer de Fernando 

Marías595, se podem considerar fenómenos pseudo-maneiristas, não deixando, 

contudo, de desenvolver o novo formulário estético que exerceria grande 

influência sobre este e outros pintores.  

Daí considerarmos que o italianismo de Francisco de Campos foi 

apreendido essencialmente por via espanhola, podendo falar-se com toda a 

propriedade da forte influência na sua obra da pintura ítalo-espanhola.  

Como se disse anteriormente, é nossa convicção que quando o pintor 

chegou a Portugal tinha já permanecido algum tempo na Andaluzia, onde terá 

tido oportunidade de conhecer e contactar com outros artistas que haviam 

estado em Itália, de onde a aquisição dos fundamentos da cultura italianizante 

no contacto com estes pintores. Não deixamos, contudo, de constatar que na 

sua obra pictórica essa italianização é progressiva, correspondendo a uma 

maior maturidade pictórica do artista, sendo muito mais acentuada a partir da 

década de sessenta e menos evidente nas realizações da década anterior, 

apesar de já interiorizada do ponto de vista teórico. Não é, de resto, de 

estranhar essa paulatina aproximação aos referentes italianos, pois fenómeno 

idêntico aconteceu com outros artistas, nomeadamente com Heemskerck como 

                                                 
595 - Fernando Marias, El Largo siglo XVI. cit., p. 42. 
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se afirmou no capítulo anterior, em cuja obra o domínio das características de 

feição italianizante é muito mais visível após o regresso a Haarlem, do que 

propriamente durante a sua permanência em Roma, fenómeno demonstrativo 

da maturação e integração progressiva das novidades apreendidas durante a 

viagem a Itália.  

A explicação para este facto em Francisco de Campos dever-se-á, 

também, a um continuado contacto com obras de carácter italianizante que 

chegavam a Portugal. Recorde-se que o pintor trabalhava maioritariamente 

para uma poderosa e rica clientela, movendo-se em círculos sociais onde 

imperava uma certa erudição e bom gosto, o que lhe proporcionaria um fácil 

acesso a obras de arte oriundas de Itália. Uma boa parte dos comitentes com 

quem se relacionava – aristocratas e clérigos influentes – possuiriam nas suas 

colecções privadas ou nas instituições eclesiásticas que tinham sob a sua 

égide obras de importação italiana. Além do mais, é justamente a partir dessa 

altura que outros artistas portugueses regressam também de Itália, caso de 

Campelo ou Gaspar Dias, com os quais o pintor neerlandês manteria alguns 

contactos e cujas obras conheceria, já que todos eles exerciam a sua 

actividade a partir de Lisboa. Finalmente, não podemos esquecer as 

crescentes reproduções em formato de gravura que cada vez mais circulavam 

pela Europa, das obras dos grandes mestres italianos. Tudo isto contribuiria 

seguramente para o contínuo interesse do pintor por essa outra fonte de 

inspiração que se ia gradualmente sobrepondo aos princípios estéticos em que 

fora formado, os quais, como se salientou já, nunca foram totalmente 

abandonados.  

As marcas desta influência romanista mais evidentes na sua obra 

traduzem-se através da importância crescente conferida aos fundos 

arquitectónicos, que se apresentam frequentemente em interessantes jogos de 

perspectiva, num signo de modernidade, o progressivo interesse pela 

proliferação e domínio das rovine, a que também já se aludiu – repare-se, por 

exemplo, no modo como elas vão adquirindo maior notoriedade à medida que a 

obra do pintor evolui, atingindo a máxima imponência na Epifania da Sé; 

também o ar rafaelesco que vão assumindo progressivamente as suas Nossas 

Senhoras, bem como uma certa rotundidade e volumetria imprimida à figura 
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humana; acompanhada pelo maior naturalismo com que são tratados os 

panejamentos, falam uma linguagem que aproxima cada vez mais o artista das 

tendências italianizantes. Para além destes aspectos relativos à concepção 

formal das pinturas, também na utilização das possibilidades cromáticas, o 

pintor seguiu as influências oriundas de Itália, revelando um peculiar gosto pela 

utilização de uma paleta acidulada, com predomínio de verdes e amarelos-

limão, mesclados com rosas-velho e azuis violáceos, cuja única nota 

dissonante são frequentemente os amarelos torrados, conferindo a 

reverberação dos dourados um certo glamour às suas pinturas, particularmente 

evidente nas realizações da última década da sua produção. 

 

Façamos, contudo, uma brevíssima análise sobre a evolução estética 

ocorrida em alguns dos centros artísticos da vizinha Espanha onde Campos 

terá colhido influências determinantes no seu devir artístico, durante o segundo 

e terceiro quartéis do século de Quinhentos, para apreendermos antes de mais, 

em que medida o seu contacto com alguns desses artistas terá sido frutífero, 

ao contrário de outros que, apesar de uma certa proximidade, não exerceram 

qualquer impacto sobre a sua obra, o que nos ajudará mais uma vez a clarificar 

a diversidade de alternativas e modos de afirmação que a estética Maneirista 

foi encontrando em toda a Europa. 
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2 - O desenvolvimento artístico do Sul da Península Ibérica 

 

No século XVI, tendo em conta a transferência das principais rotas 

comerciais do eixo Mediterrânico para o Atlântico, intensificam-se as relações 

entre a Flandres e a Andaluzia. Registou-se um aumento das organizações 

flamengas sobretudo nesta nova província do Sul e, embora a maior parte dos 

registos destas comunidades se tenham perdido, chegaram até nós várias 

informações relativas, por exemplo, à “nação” flamenga residente em San 

Lúcar de Barrameda, fértil em mercadores e artesãos596. Na verdade, um 

elemento muito interessante da união entre a Flandres e a Espanha era a 

possibilidade dada aos flamengos de participar directamente nesse comércio. 

documentando-se, por exemplo, uma pragmática datada de 1533 para os 

flamengos residentes em Cádiz597, que uma vez mais vem provar os benefícios 

que lhes eram concedidos.  

O florescente comércio com as colónias americanas, determinou também 

a constante chegada ao Sul de Espanha de mercadores flamengos, alemães, 

italianos e franceses, e com eles vieram muitos artistas, sobretudo flamengos e 

italianos, sendo inúmeros os de origem nórdica que acorreram a estas 

paragens, que se documentam para este período. Se a chegada de artistas 

estrangeiros a Castela era já uma realidade, poderemos entender que 

doravante, um dos destinos privilegiados passou a ser, naturalmente, a recém-

conquistada Andaluzia, onde a carência de artistas autóctones se revelava 

propícia à recepção daqueles que vinham de fora, que só em meados do 

século começarão a ser substituídos pelo espanhóis.  

Afirmava Elias Tormo que a oferta de uma espada de honra pelo Papa 

Inocêncio VIII ao conde de Tendilla (embaixador do rei Fernando, o Católico), 

«abrió la brecha por la que caudalosamente se le había de abrir paso en 

España al Renacimiento».598 

                                                 
596 - Sobre este assunto veja-se António Moreno Ollero, San Lúcar de Barrameda a fines de la 
Edad Média, Cádiz, 1983. 
597 - Raymond Fagel, op. cit, p. 522. 
598 - Elías Tormo, “El brote del Renacimiento en los monumentos españoles y los Mendoza del 
siglo XV”, Boletim de la Sociedad Española de Excursiones, 1917, tomo XXV, p.119. 
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Embora haja um certo exagero nesta frase, é evidente que isso contribuiu 

também para aumentar a curiosidade e o interesse por outras manifestações 

artísticas oriundas de Itália, ainda no reinado dos Reis Católicos. Porém, mais 

do que a dita espada, que passaria a engrossar a vasta colecção do 

embaixador, foi ele próprio e a sua família – os Mendoza – um dos principais 

responsáveis pela difusão do gosto pelo italiano, sobretudo na Andaluzia. 

Desde o século XV que o comércio de obras artísticas destinadas a esta região 

encontrou, na ampla colónia de italianos nela sediados desde a Idade Média, 

um seguro aliado.599 

Há, no entanto, que ter em conta que embora Sevilha enquanto capital 

provincial tenha adquirido uma importância e um crescimento extraordinários, 

algo de idêntico se passou nas restantes cidades do antigo reino de Granada, 

agora incorporadas na nova monarquia espanhola. Registou-se todo um 

esforço de modernização e readaptação à cultura hispânica desse antigo reino 

árabe, sendo Málaga uma das cidades que merece maior destaque neste 

contexto, favorecida pela sua localização geográfica e respectivas 

acessibilidades, que propiciaram o notável incremento das diversas actividades 

urbanas, nomeadamente da arte. 

 

 

2.1 – O ambiente artístico em Málaga na primeira metade do 

século XVI   

 

Conquistada aos árabes em 1487 impôs-se como primeira necessidade a 

dotação de novos meios e equipamentos conducentes à cristianização das 

suas gentes. Desde logo se torna imperioso articular as imprescindíveis 

infraestruturas arquitectónicas com a nova vocação cristã, estabelecendo-se 

como prioridade a transformação da mesquita em igreja e a fundação de 

alguns conventos. 

                                                 
599 - Alfredo J. Morales, “Itália, los italianos y la introducción del Renacimiento en Andalucía”, 
Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos – Maximiliano I y los inícios de la casa de Áustria en 
España (Cat. de Exposição), Toledo, 1992, pp. 177-197.  
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Ainda em 1490600, é outorgada uma carta aos frades da Ordem de São 

Francisco para que possam fundar mosteiros em Málaga, Ronda e outras 

terras andaluzes e a partir de 1500 começarão a surgir os primeiros programas 

construtivos articulados. A Igreja em geral mas, particularmente a instituição 

capitular converter-se-á, necessariamente, no maior promotor e consumidor de 

obras de arte, sobretudo a partir de 1518, momento em que se determina a 

edificação de uma nova catedral.601 

Desde a fundação da sede episcopal malacitana, meses após a 

capitulação da cidade, que teve como primeiro bispo, D. Pedro Díaz de Toledo, 

até à morte de D. César Riário (1540) assistiu-se a um verdadeiro impulso 

renovador da cidade, criando-se diversos organismos diocesanos que se 

equiparam com novos edifícios, muitos dos quais eram de dotação real, uma 

vez que a diocese estava sob a alçada do Real Patronato de Granada. 

Embora a situação económica herdada pelo bispo Diego Ramirez 

Villaescusa (responsável pela diocese de 1500 a 1518) não fosse a mais 

favorável por óbvias razões histórico-militares, a verdade é que se foram 

tomando iniciativas tendentes a obter fundos para as obras. A concessão de 

indulgências602 pelo cabido a quantos para isso contribuíam logo a partir de 

1500, foi um dos meios mais eficazes de obtenção de fundos, pois de tal modo 

esta medida se tornou rentável que em 1514 foi necessário criar uma 

administração própria, nomeando-se como primeiro mordomo da fábrica o 

canónico Martín Alvarez603. 

A par disso, decorrida apenas uma dúzia de anos do seu episcopado, 

obteve o prelado Villaescusa do Rei Católico, D. Fernando (que entretanto 

enviuvara) a renúncia aos rendimentos eclesiásticos oriundos daquela diocese, 

                                                 
600 - Maria Concepción Venezuela Robles, “Documentación conservada en el Archivo Histórico 
Provincial de Málaga de interés para la História del Arte (1502-1519)”, Boletin de Arte, nº16, 
1995, pp.327-333. 
601 - Lorenzo Pérez del Campo, “Versatilidad y Eclecticismo. Diego de Vergara (h.1499-1583) y 
la arquitectura malagueña del siglo XVI”, Boletin de Arte, nº 16, 1995, Departamento de História 
del Arte, Universidad de Málaga, p.81 
602 - Lorenzo Pérez del Campo e José Luís Romero Torres, La Catedral de Málaga, Ed. 
Everest, S.A., Málaga, 2ª ed. 2001, p.4.. 
603 - Idem, ibidem, p.4. 
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em prol das igrejas da mesma, graças ao que esta sede episcopal passou a 

dispor de recursos suficientes para novas edificações604. 

Uma das épocas de maior dinamismo artístico decorreu entre os anos de 

1525-1540, para o que contribuiu decisivamente a chegada de destacados 

eclesiásticos comprometidos com o novo gosto “ao romano”, merecendo 

especial enfoque o Deão Fernando Ortega Salido, confessor do Imperador e 

secretário de Francisco de los Cobos (ele próprio Secretário de Carlos V)605. 

Ortega Salido, para além de homem de grande prestígio, era um verdadeiro 

humanista, conhecedor profundo dos clássicos, incansável viajante por Itália, e 

amigo pessoal de grandes artistas espanhóis e italianos, vindo a transformar-se 

num dos mais notáveis mecenas, conhecedor das novas linhas de 

interpretação estética e verdadeiro protagonista da abertura all’antico. Foi por 

sugestão sua que se chamou a Málaga Diego de Siloé, responsável pelo 

primeiro projecto arquitectónico da Catedral (1527). 

Não se fique, porém, com a ideia que a partir da década de quarenta 

houve um movimento refractário ao nível construtivo, pois tal não corresponde 

de todo à realidade. A partir de 1542, a presença do antigo Provincial da 

Ordem de São Domingos, Frei Bernardo Manrique, à frente dos destinos do 

episcopado, relança novamente os ímpetos edificadores não apenas na cidade, 

como também nas terras que ficavam sob a sua jurisdição eclesiástica. 

Emblemático é o caso de Antequera, instituição colegial fundada logo em 1503 

por Bula de Júlio II606 que encontrou a partir da década de trinta da centúria o 

principal impulso artístico, tanto para a igreja de Santa Maria – sede da 

colegiada – como para as de S. Sebastião e de Santo Agostinho. As obras 

estiveram primeiro sob a direcção de Pedro López, nomeado arquitecto-mor da 

catedral malaguenha e das igrejas de Antequera607 e, após os meados da 

década prosseguiram sob a direcção do biscaínho Diego de Vergara, arquitecto 

que a partir de 1548 se tornaria também responsável pelas obras da catedral 

                                                 
604 - Jesus Suberbiola Martinez, “Fundación y dotación de iglesias en la diocésis de Málaga trás 
la conquista (1487-1540)”, El Esplendor de la Memória. El Arte de la Iglesia de Málaga, (Cat. 
Exp.), Junta de Andalucia / Obispado de Málaga, 1998, pp.24-31. 
605 - Sobre esta personalidade veja-se: H. Keniston, Francisco de los Cobos, Secretário de 
Carlos V, Madrid, 1981  
606 - Lorenzo Perez del Campo, “Versatilidad y Eclecticismo. Diego de Vergara (h.1499-1583)” 
cit., p.89. 
607 - Idem, ibidem, p.90 
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de Málaga, assim como das fábricas menores do bispado (1549)608. Activo 

promotor de obras de arquitectura, este bispo reestruturou a fundo o 

organigrama administrativo e financeiro das fábricas das igrejas, imprescindível 

para dar continuidade sobretudo às obras catedralícias.  

Além disso, o prelado e cabido malacitanos, devido aos elevados custos 

exigidos pela manutenção das capelas, concederam a propriedade de algumas 

delas a personagens eclesiásticas ou famílias de sólido poder aquisitivo que 

poderiam investir avultadas quantidades nas respectivas melhorias 

arquitectónicas e acrescentos decorativos, tendo como contraprestação o seu 

usufruto enquanto espaço funerário.  

Poder-se-ão citar, a título exemplificativo, os casos dos canónigos 

Gonzalo Sánchez e Francisco del Pozo, dois dos que mais se destacaram no 

início do patronato eclesiástico em Málaga. O primeiro contratou Nicolás Tiller e 

Pedro de Calderón (ilustres artistas coevos) para a construção do retábulo na 

sua capela catedralícia, cujas pinturas seriam da autoria de Fernando de Coca 

(1524)609 enquanto Francisco del Pozo contratava também o mesmo 

entalhador610 para a realização do retábulo catedralício dedicado a Santa 

Bárbara, de cujas pinturas faria encargo aos pintores e estofadores Francisco 

de Ledesma – que seria nomeado juíz do grémio dos pintores da cidade - e 

Jacome de Lobeo, patrocinando durante mais de uma trintena de anos as 

diversas obras realizadas na mencionada capela.611  

Também as Ordens religiosas recorriam ao mecenato particular para 

desenvolver os seus projectos contando com a colaboração, não apenas de 

algumas importantes famílias da aristocracia, como também dos novos 

membros de uma emergente burguesia cada vez mais enriquecida graças ao 

próspero e crescente comércio que catapultava o Sul da Península para um 

lugar cimeiro nas rotas do comércio mundial. Citaremos também neste contexto 

apenas alguns exemplos de personalidades responsáveis por algumas das 

mais importantes realizações que decorreram em alguns mosteiros da cidade.  

                                                 
608 - Idem, ibidem, p.87. 
609 - P. Andrés LLordén, Bosquejo histórico, cit., pp.20-21; Idem, Pintores y doradores 
malagueños. Ensayo histórico-documental (siglos XV-XIX) Ed. Real Monasterio de El Escorial, 
Ávila, 1952, p.15. 
610 - José Luís Romero Torres, op. cit., p.110. 
611 - Idem, “O retábulo de Santa Bárbara”, El Esplendor de la Memória, cit., p.110.  
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Foi o caso de Don Iñigo Manrique de Lara, filho do primeiro alcaide de 

Málaga612, que custeou a construção da capela-mor do Mosteiro de São 

Francisco613 a qual, ao transformar-se em mausoléu familiar, lhe permitiu ser 

alvo de sucessivos melhoramentos ao longo da centúria, ou o do mercador 

Fernando de Córdova, que em 1516614 contratou um dos melhores 

entalhadores malaguenhos, o já mencionado Nicollás Tiller, para fazer o 

retábulo da capela particular de que também ele era titular na igreja do citado 

cenóbio. D. Gabriel de Coalla contrata em 1533615 Pedro de Morales e Jacobo 

Lobeo para pintarem o retábulo da sua capela no Convento da Vitória616 e D. 

Francisco de Leiva y Noriega encarrega Alonso Mohedano de pintar e dourar a 

sua capela no Convento de Santo Agostinho617. Também no Convento de São 

Domingos, a própria capela-mor tinha como patrono D. Francisco de Berlanga 

Maldonado, comitente do seu retábulo, dourado por Guillermo Lamberto618. No 

mesmo convento, encontraremos em 1555 o mercador Juan Doyardo a 

encomendar as pinturas do retábulo da capela de Antón Rodríguez de León e 

sua mulher, já defuntos, ao pintor granadino Juan Paez619. D. Cristóbal Martín, 

era titular de uma capela no Convento de Santo André, contratando Juan 

Mosquera de Figueroa para a execução do seu retábulo,620 enquanto D. Pedro 

Aguirre possuía uma capela no Convento da Madre de Deus, cujo retábulo foi 

pintado por Juan Cornejo621, insigne pintor e dourador quinhentista622. 

Correspondendo também às necessidades de uma população em 

crescimento, os hospitais vão-se multiplicando na cidade, contando uma vez 

mais com o mecenato particular para as realizações artísticas. Nomearemos 

neste âmbito apenas o caso da capela dos Villoslada no Hospital da Caridade, 

                                                 
612 - O primeiro alcaide da cidade fora Don García Fernández Manrique. 
613 - Maria Concepción Venezuela Robles, “Documentación conservada en el Archivo, cit., 
pp.329. 
614 - Idem, ibidem,p.332. 
615 - P. Andrés Llordén, Pintores y doradores malagueños, cit., p.20 
616 - Idem, Bosquejo histórico, cit., p.22 
617 - Idem, ibidem, p.22 
618 - Idem, ibidem, p.22;  
619 - Idem, ibidem, p.22; Idem, Pintores y doradores malagueños, cit., p.36. 
620 - Idem, Bosquejo histórico, cit., p.19. 
621 - Idem, ibidem, p.21. 
622 - Sobre os pintores e douradores malacitanos veja-se António Muro Orejón, “Pintores y 
doradores”, Documentos para la História del Arte en Andalucia, vol. VIII, Sevilha, 1935. 
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para a qual se encomenda em 1559623 um retábulo ao entalhador Pedro de 

Moros, cujas pinturas ficarão a cargo de Pedro de Morales, Alonso Benitez e 

Fernando Diaz, todos pintores malaguenhos.  

Para além das sucessivas obras levadas a cabo nos conventos, mosteiros 

e hospitais que progressivamente se foram instalando na nova urbe cristã, 

assiste-se à fundação de novas colegiadas e paróquias. O crescimento da 

importância religiosa da cidade do Guadalmedina conduziu, por seu turno, à 

edificação de grandes projectos arquitectónicos como, por exemplo, o do 

Palácio Episcopal, erguido no bispado de Don Diego Ramirez Villaescusa, 

mediante cédula real de Carlos V dada em Valladolid em 15 de Junho de 

1523624, que pouco tempo depois se revelava já insuficiente para as 

necessidades e difícil de ampliar, o que conduziu à encomenda de uma nova 

edificação a mando de Frey Bernardo Manrique, cuja construção decorreu 

entre 1541 e 1564.  

Para além das instituições religiosas, foi-se alargando também o número 

de famílias nobilitadas em Málaga.  

Por outro lado, a sua localização geográfica, sempre aberta ao Mare 

Nostrum, favorecia a chegada constante de estrangeiros ao seu porto, 

portadores de novidades culturais e artísticas, registando-se com frequência a 

presença de embarcações procedentes tanto das regiões mais a Norte, como 

Antuérpia, Roterdão, Londres, Dublin, Hamburgo ou San Malo, como das 

cidades mediterrânicas, nomeadamente Marselha, Génova e Nápoles que a 

foram transformando num importante empório comercial. Entre outras 

mercadorias, conta-se inumerável quantidade de obras de arte, de que nos dão 

conta os inventários coevos, proliferando os registos de pinturas flamengas e 

italianas, livros diversos, entre os quais alguns de desenhos, gravuras, etc625. 

Aos poucos também em Málaga começam a aparecer famílias de 

coleccionadores de obras de arte, cujas casas se tornam verdadeiros museus. 

É, por exemplo, o caso documentado626 de D. Enrique de Reede, embaixador 

                                                 
623 - Idem, Pintores y doradores malagueños., cit, p.27. 
624 - Agustín Clavijo Garcia, Museo Diocesano de Arte Sacro, Palácio Episcopal – Málaga,1978, 
p.1. 
625 - P. Andrés Llordén, Pintores y doradores malagueños, cit. ,pp. 9-10. 
626 - José Luís Barrio Moya, “La coleccion pictórica de Don Enrique de Reede, Embajador de 
Holanda en España (1669)”, Boletin de Arte, nº 6, 1985, pp.251-261. 
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da Holanda em Espanha, que morreu em 19 de Setembro de 1669, em Madrid, 

procedendo os seus testamenteiros ao Inventário dos bens em 24 do mesmo 

mês. A 2 de Outubro o pintor Francisco Berges avaliou a sua colecção 

pictórica, que contava com um total de 137 obras de variada temática, 

nomeadamente quadros religiosos, bodegones, paisagens, temas bíblicos, 

mitológicos, cenas de género e retratos, entre os quais alguns de Filipe IV, D. 

Mariana de Áustria e outros membros da família real. Infelizmente e, apesar do 

pintor ser também mercador de quadros, pelo que conheceria bem alguns dos 

autores da referida colecção, não faz qualquer menção às respectivas autorias. 

Além destes contactos com o exterior, a cidade não se fechou às 

influências culturais advindas de outros importantes focos artísticos, como 

Sevilha, prioritariamente, mas também Córdova e Granada, incrementando-se 

a chegada de um número crescente de mercadores e artífices, que propiciaram 

o desenvolvimento de uma burguesia local, ávida de manifestar o seu poder 

económico, através do qual tentava impor-se socialmente atraindo desta forma, 

mais ainda, um numeroso conjunto de artistas de proveniência diversa, 

sobretudo andaluzes, italianos e flamengos, que conviviam fraternalmente com 

os seus habitantes e que viriam a tornar-se, em boa parte, responsáveis pelo 

florescimento cultural e artístico do meio. Consideramos, por isso, dotada de 

toda a razoabilidade a hipótese de Francisco de Campos ter aí acorrido, ao 

amparo de um florescente comércio artístico com o mundo atlântico e 

peninsular, por um lado e, atraído pelas incontáveis empreitadas artísticas que 

entretanto mobilizavam a cidade. 
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2.2 – A hipotética presença de Francisco de Campos em Málaga: 

das fontes documentais à ausência de obras remanescentes 

 

Graças ao profícuo trabalho arquivístico desenvolvido ao longo de 

décadas pelo P. Andrés Llordén, que podemos hoje conhecer os nomes de 

muitos desses mestres de obras e arquitectos, escultores e pintores, ourives e 

douradores, mestres de capela ou autores de comédias, imprensas e 

impressores, confrarias e muito mais, que vieram a lume devido aos milhares 

de documentos notariais, muitos deles prestes a desaparecer627, transcritos 

pelo incansável investigador.   

É o próprio P.e Andrés Llordén628 quem, numa conferência proferida na 

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, em Málaga, nos confirma o seu 

intenso labor arquivístico, desenvolvido inicialmente nos Arquivos Universitário, 

Municipal e Provincial de Sevilha e, logo após a sua chegada a Málaga 

(ocorrida no ano de 1944), nos respectivos Arquivos locais (Municipal, 

Provincial e Episcopal), revelando fontes inéditas que nos dão conta da 

fervorosa actividade artística desenvolvida na urbe na sequência da sua 

incorporação no reino de Espanha contando já então cerca de 120 artífices, 

apenas entre escultores, ensambladores e entalhadores e cerca de 140 

pintores e douradores, só para os séculos XVI e XVII. 

Algum tempo depois o citado investigador decidiu dar à estampa um 

conjunto de obras dedicadas aos diversos artistas malaguenhos mencionados 

nas fontes consultadas, fazendo a sua apresentação de acordo com as 

respectivas actividades artísticas – pintores e douradores629, escultores e 

entalhadores630, arquitectos e canteiros631 dedicando, finalmente, uma outra 

                                                 
627 - Agustín Clavijo Garcia “La transcendente labor investigadora del Padre LLordén, O.S.A”, 
Boletin de Arte, nº 3, 1982, Departamento de História del Arte, Universidad de Málaga. 
Efectivamente, para além de o termos constatado nós própria, fomos informados que, tanto no 
Arquivos Provincial como no Arquivo Municipal não é raro procurarem-se documentos citados 
pelo historiador que actualmente já não existem, devido às más condições em que se 
conservaram durante anos, propiciando-se o seu desaparecimento já que, na maior parte dos 
casos, se trata de documentos avulsos. 
628 -P. Andrés Simón Llordén, Bosquejo histórico del Arte en Málaga (Notas del Archivo 
Notarial), Publicaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, 1952. 
629 - P. Andrés Llordén, Pintores y doradores malagueños., cit.. 
630 - Idem, Escultores y entalladores malagueños. Ensaio histórico-documental, Ed.Real 
Monasterio de El Escorial, Ávila, 1960. 
631 - Idem, Arquitectos e canteros, cit.,1962. 
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obra exclusivamente à importância do papel desempenhado pelas confrarias 

neste contexto. 

É, pois, no livro em que são referenciados os pintores e douradores que o 

dito estudioso menciona o pintor Francisco de Campos. Diz-nos Andrés 

Llordén que um pintor com este nome é referenciado numa escritura datada de 

12 de Abril de 1535 onde se diz o seguinte: (…) «se obliga a dar y pagar a 

Juan de Montalbán y Alonso Velásquez, mercaderes, vecinos da cidade de 

Toledo, la suma de 1.838 maravedis, los quales le debe de resto de três varas 

y cinco ochavas de velarte632 veintiseiseno de Toledo a precio de dos ducados 

cada vara y de media vara de terciopelo de diez reales, que de vos recibi 

comprado de que os di y pague luego 30 reales y os quedo debiendo los dichos 

1.838 maravedis»633. 

Não obstante a documentação quinhentista existente no Arquivo 

Provincial de Málaga se encontrar retirada da leitura, na sua totalidade, em 

virtude do seu avançado estado de degradação, uma vez que dispúnhamos da 

data exacta da escritura e do nome do respectivo tabelião – Cristóbal Árias – 

foi-nos permitida, a título absolutamente excepcional, a consulta dos 

documentos por ele escriturados durante o referido ano de 1535 (uma vez que 

a documentação não se encontra cronologicamente organizada, tivemos 

oportunidade de a consultar para a totalidade do ano) mas, para grande 

surpresa nossa, o citado documento não se encontra neste rol existindo, 

coincidentemente, outro tipo de escrituras para a mesma data (12 de Abril de 

1535). Perante a nossa perplexidade, fomos informados que não seria a 

primeira vez que se tinham constatado equívocos face às referências 

arquivísticas dadas pelo autor ou, até, da possibilidade de o documento 

entretanto se ter perdido.  

Apesar disso, não nos foi dado acesso a quaisquer outros documentos do 

Arquivo, pelas razões já mencionadas, atitude que podemos perceber perante 

a vastidão documental aí existente só para o ano em causa. Encontrámos 

                                                 
632 - Tipo de tecido grosso que se usava como material de suporte para executar pinturas 
geralmente destinadas a obras de arte efémeras, tais como pendões ou outras. 
633 - P. Andrés Llordén, Pintores y doradores, cit., .p.31. 
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referenciados onze tabeliães634 em 1535 e muito mais se alargaria o leque se 

percorrêssemos outros lustres ou décadas, com a agravante de se tratar de 

documentos compilados sem obedecer a um critério cronológico. 

É, porém, nossa convicção que houve um lapso na transcrição do ano, 

pois em 1543 o mesmo investigador635 referencia um outro pintor, Alonso 

Benitez, activo em Málaga de 1532 a 1565, que se compromete a pagar aos 

mesmos mercadores toledanos, Montalbán e Alonso Vázquez, que cremos 

tratar-se do mesmo que anteriormente Andrés Llordén citou como Velázquéz 

(desta vez acompanhados ainda por Diego Vázquez) – a quantia de 3400 

maravedis que lhes deve de cinco varas de rufino de Segóvia. 

Embora não possamos clarificar totalmente a nebulosa que continua a 

pairar sobre a personalidade deste homónimo que no segundo quartel da 

centúria se encontrava em Málaga, continuamos a admitir a hipótese de se 

tratar do nosso artista, atendendo à viabilidade cronológica e artística de isso 

acontecer. 

Recorde-se que consideramos a segunda década do século como a data 

mais plausível para o nascimento do artista, o que faz dele um homem já adulto 

à época (tanto em 1535 como, naturalmente, se o documento for posterior) 

contando com a idade certa para acorrer a uma cidade onde as empreitadas se 

multiplicavam e onde fervilhavam múltiplas ideias artísticas. 

Assim, apesar de malogradamente não termos acesso ao documento 

citado por Llordén, é muito possível que o Francisco de Campos de que se fala 

seja, efectivamente, o mesmo artista que alguns anos mais tarde se 

encaminhou para o nosso país. Atente-se que alguns historiadores referem 

outros artistas com o mesmo apelido para o século XVI, concretamente em 

Espanha, mas na verdade não há menção de nenhum outro Francisco de 

Campos, o que aumenta a probabilidade de se tratar de uma e a mesma 

pessoa. Além do mais, como se tem vindo a salientar, a nossa convicção 

baseia-se essencialmente no cotejo estilístico da obra pictórica do artista com a 

de outras “escolas” espanholas e, a esse nível o pintor revela, de facto, uma 

                                                 
634 - Cristóbal Árias, Alonso de Jaén, Diego de Léon, Antón Lopez, Alonso Martinez Tarégano, 
Diego Ordoñez, Luís de Palomares, Juan Parado, Juan de la Plata, Garcia de Valência e 
Gaspar de Villoslada 
635 - P. Andrés Llordén, Pintores y doradores,cit.,p.29. 
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enorme proximidade relativamente a algumas delas e a certos artistas do Sul, 

em concreto, como se demonstrará seguidamente.  

Finalmente, existe ainda umoutro indício que nos leva a acreditar tratar-se 

da mesma pessoa que é o facto de a dívida que ele mantém om os mercadores 

toledanos se relacionar com um tipo de material destinado à pintura, mas que 

era maioritariamente usado em decorações efémeras. Ora, é sabido que este 

era o tipo de decoração em que normalmente se aplicavam os artistas 

estrangeiros e com pouca experiência quando chegavam a um outro país, 

porque era uma oportunidade de trabalharem com alguns dos principais 

mestres locais e aprenderem com eles, ao mesmo tempo que, realizando 

trabalhos de carácter efémero a sua responsabilidade não era demasiado 

grande sendo, por isso, este tipo de mão-de-obra sempre bem acolhida pelos 

artistas locais. Por isso é um tipo de actividade que se coadunaria 

perfeitamente com a juventude e pouca experiência de Francisco de Campos, 

quando teria passado por Málaga. 
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3 - O devir artístico espanhol sob o signo do Império 

 

3.1. - As relações hispano-flamengas  

 

Carlos V não abandonou a política de desenvolvimento do Sul da 

Península iniciada no reinado de seus avós maternos. A prová-lo está o facto 

de o monarca vir a escolher precisamente Granada como cidade emblemática 

da nova dinastia, a qual fez questão de visitar em 1526, aquando da sua 

viagem de núpcias com D. Isabel de Portugal. 

Contudo, talvez porque nascido em Gand e só aos poucos se ter 

hispanizado, Carlos V manteve ao longo do seu reinado elos económicos e 

culturais especiais entre a Espanha e a Flandres. 

Se supostamente as exigências internacionais da política dinástica e 

imperial deveriam distrair o Imperador dos interesses específicos dos Países 

Baixos, a verdade é que ele deu seguimento à obra iniciada pelos duques de 

Borgonha, aumentando os territórios para Norte, através da aquisição do 

ducado de Gueldre, senhorios da Frísia, Utrecht, Overijssel e Groningen, ao 

mesmo tempo que reforçou o poder central com a publicação da Pragmática 

Sanção d’Augsbourg (1549) que tornava as dezassete províncias assim 

reunidas numa unidade indivisível entre os Estados dos Habsbourg.  

As próprias guerras de Carlos V contra outras nações europeias, 

nomeadamente com a França, favoreceram as ligações com aquela região, já 

que eram utilizados navios e artilharia flamengos, aumentando 

simultaneamente o número de espanhóis sedeados na Flandres, porque aos 

mercadores e diplomatas acrescentavam-se ainda os efectivos militares. É 

evidente que também este intercâmbio de homens e produtos para a guerra 

intensificou as relações económicas entre as duas regiões. Além disso, o 

simples facto de não se envolverem em guerras entre si (dado que Carlos V 

era senhor de ambos os territórios) num período dominado por múltiplos 

conflitos bélicos em toda a Europa, reforçou as relações existentes e contribuiu, 

uma vez mais, para o incremento do comércio hispano-flamengo criando-se por 

vezes oportunidades óptimas para o desenvolvimento de alguns mercados 

específicos (por exemplo a abertura dos mercados flamengos aos vinhos e lãs 
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espanhóis em virtude dos conflitos com a França e a Inglaterra) anulando-se, 

simultaneamente, a concorrência entre estas duas regiões. 

Quanto aos mercados financeiros, estabelece-se também um outro 

importante eixo que liga Medina del Campo a Antuérpia636, cidades 

privilegiadas pelos banqueiros genoveses e alemães, ao serviço de Carlos V, 

para aí instalarem as bases mais importantes do seu tráfico financeiro. 

Finalmente, a presença de cortesãos espanhóis na Flandres637 e de 

flamengos em Espanha, por motivos relacionados com a corte e a vida política, 

foi outro dos factores que mais contribuiu para a difusão de artigos de luxo e 

outros, adquirindo papel crucial na difusão de produtos artísticos por todo o 

Império. Estas medidas vão favorecer, não apenas a circulação de artistas 

entre essas várias cidades, como facilitar a sua vinda para Espanha, que vivia 

agora um período brilhante do seu Império. Por outro lado, a difusão do 

Protestantismo nos Países Baixos e consequente clima de tensão que se 

começa a instalar nessas províncias vai levar a que muitos procurem outras 

regiões mais pacíficas para se instalar. 

Não podendo permanecer nos Países Baixos, o Imperador foi nomeando 

sempre familiares muito próximos, membros da dinastia Habsburgo, para 

governarem aquelas províncias. 

A primeira escolha para o governo dos Países Baixos recaiu sobre a sua 

tia paterna (filha do Imperador Maximiliano I e de Maria de Borgonha) 

Margarida de Áustria, Duquesa de Sabóia, que casara em 1496 com o tio, D. 

João, filho dos Reis Católicos. Enviuvando apenas sete meses após o 

matrimónio, casou em segundas núpcias com Felisberto II, Duque de Sabóia, 

em 1501. Exerceu o governo dos Países Baixos de 1506 a 1515, 1518 a 1520 

e de 1522 a 1530, ao mesmo tempo que se tornou responsável pela educação 

do seu sobrinho Carlos. 

Em 1507 estabeleceu-se em Malines fundando aí a sede de governo, 

onde viria a formar um importantíssimo centro cultural e artístico, privando com 

diversos pintores flamengos que colheram a sua protecção, nomeadamente 

Bernaert van Orley (autor de alguns dos retratos de Carlos de Gand na infância 
                                                 
636 - Idem, ibidem, p. 527. 
637 - Sobre a nação espanhola na Flandres cfr. José da Silva Figueiredo, op. cit., pp. 65–67. 
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e juventude) Jan Cornelisz Vermeyen, Jan Gossaert, Jan Mostaert, Pieter 

Coeck van Aelst e Michel Sittow, que acabará por ir para Espanha, levando na 

sua colecção particular obras dos melhores artistas da época. 

Após o falecimento da tia em 1530, o já então Imperador escolheu a sua 

própria irmã, Maria de Áustria (depois designada por Maria de Hungria638 

porque viúva do rei húngaro) para assumir o governo dos Países Baixos. Da 

mesma forma que o fizera com o sobrinho, a tia incutira em Maria de Áustria o 

gosto pelo mesmo tipo de actividades, tornando-se também a nova governante, 

protectora de um verdadeiro humanismo áulico.  

Transfere a corte para Bruxelas, mas mantém o apoio e protecção aos 

artistas em geral, revelando particular apreço pelos flamengos Van Orley, 

Vermeyen, Pieter Coeck van Aelst ou, Michiel Coxcie, o artista flamengo que 

por volta de 1591 realizou o retábulo para o altar do Senhor Jesus da Sé do 

Funchal, a que se fez referência. 

Como prova do interesse da governante pelas artes assinale-se o 

alargamento da sua colecção pessoal de tapeçarias, a ela se devendo algumas 

das mais notáveis séries da produção flamenga coeva, como Les Honeurs, ou 

Os sete pecados mortais, obras cujo desenho se deve a Pieter Coeck van 

Aelst, A Batalha de Pavia, desenhada por Van Orley ou, ainda, A Conquista de 

Tunes obra de Vermeyen e Pannemaker. Idêntico interesse foi revelado pela 

pintura639, estando o palácio que ela mandou construir em Binche decorado 

com alguns dos exemplares das tapeçarias mencionadas que se intercalavam 

com numerosas pinturas, não apenas flamengas – sobretudo de Michiel Coxcie 

– como também já de autores italianos como Ticiano, ao qual ela própria 

encomendara já o retrato dos filhos do Imperador. 

Foi, de resto, também a partir do exemplo existente no palácio de 

Malines, de sua tia Margarida, inspirado nos modelos italianos de «galerias de 

homens ilustres» que se tornou habitual nos palácios dos Áustrias a existência 

de galerias de retratos dos membros da família, a que daria continuidade Maria 

de Hungria nos seus palácios dos Países Baixos e que culminaria na célebre 

                                                 
638 - Para o seu estudo biográfico consultar G. de Boom, Marie de Hongrie, Bruxelas, 1956. 
639 - Cfr. A. Pinchart, “Tableaux et sculptures de Marie d’Hongrie, reine douairière de Hongrie”, 
Revue Universelle des Arts, vol. 3, 1856, pp. 127-146. 
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galeria de retratos de Filipe II do Palácio do Pardo (infelizmente desaparecida 

num incêndio em 1604). 

A escultura mereceu também atenção nestes palácios nos quais 

figuravam algumas obras em estuque, sendo a maioria delas da autoria de 

Jacques Dubroeucq640. Demonstração do seu interesse pelas antiguidades foi 

a compra de diversas estátuas de mármore em Mérida641, que se destinavam 

ao palácio que projectava construir na região de Zorita de los Canes642 

(Guadalajara) cuja edificação não se chegou a concretizar em virtude da sua 

morte prematura em 1558.  

Melhor estudados estão já os seus interesses bibliófilos, que nos dão 

conta da diversidade e riqueza da sua biblioteca, porque ao elevado número de 

exemplares que herdou de sua tia, acrescentou muitos mais, constituídos em 

boa parte por impressos franceses, quase todos novidades adquiridas em 

Bruxelas e em Paris, sendo a maioria deles editados entre 1550 e 1556, 

incluindo obras de teologia, espiritualidade, história, filosofia, moral, filosofia 

natural, poesia e música.643 

Aquando do seu regresso a Espanha terá transportado consigo apenas a 

sua biblioteca pessoal e alguns códices aos quais dava particular valor, como o 

Apocalipsis de Saboya ou o Codex Aureus, contando-se quinhentos e 

cinquenta livros (excluídos já os da capela musical) herdados pelo seu sobrinho 

Filipe, apenas três anos depois (1558), que viriam a constituir uma boa parte da 

Biblioteca Real do Palácio do Escorial. A biblioteca de Maria de Hungria e a 

sua conservação na Espanha constitui pois, por si só, um exemplo notável da 

vinculação existente entre os Países Baixos e a monarquia castelhana, na 

Época Moderna. 

Tal como sua tia Margarida, também esta regente continuou a ter 

bastante influência não só nos interesses culturais de seu irmão como, até, na 

sua vida política, sobretudo ao nível das repercussões que o gosto estético 

                                                 
640 - Menéndez Pidal, op. cit., p.453. 
641 - Margarita M. Estella, “Las cuentas del tesorero Roger Patié y otros documentos. Esculturas 
y antigüedades de María de Hungria y los Jardines de Aranjuez”, Archivo Español de Arte, nº 
295, 2001, pp. 239-256. 
642 - De acordo com Sánchez-Molero, Maria de Hungria pretendia construir um palácio e fundar 
um senhorio com jurisdição própria cujos domínios abrangeriam as localidades de Zorita de los 
Canes, Casas de Almonacid, Albalate e Llana.  
643 - Idem, ibidem, p. 739. 
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viria a ter na imagem do Imperador. Este facto patenteia-se, por exemplo, nas 

esculturas encomendadas a Leon Leoni - caso de Carlos V e o furor (Museu do 

Prado) e nos retratos de Carlos V pintados por Ticiano – sendo particularmente 

eloquentes o seu retrato equestre, Carlos V em Mühlberg e A Glória de Carlos 

V (ambos no Museu do Prado), nos quais se abandona a iconografia triunfal de 

tipo militar, impondo-se antes uma ideia cavaleiresca e clássica, mas 

simultaneamente pacifista e até estóica, que constituirão os novos referentes 

da criação plástica que pretende ser a imagem da dinastia dos Áustrias. 

Terá, ainda, modelado o gosto artístico de seu sobrinho (futuro Filipe 

II)644, sendo muito possível que algumas das encomendas pictóricas levadas a 

cabo no seu reinado se devam à influência de sua tia, nomeadamente a 

manifesta preferência por os encargos solicitados a Ticiano645.  

O apego às artes no Império de Carlos V continua a ser manifesto nas 

amplas decorações murais palacianas de que nos dá conta o humanista 

Marineo Sículo no livro que ofereceu ao ainda jovem Imperador, De las 

Grandezas y obras memorables de España, no qual se refere de uma maneira 

retórica (e depreciativa) ao pouco interesse revelado pelas histórias pintadas 

que decoravam os palácios imperiais, quando comparadas com o valor da 

história escrita. Este tópico remete-nos, contudo, para a importância já então 

assumida pelo tão renascentista conceito de ut pictura poesis nos ditos 

palácios nos alvores do Renascimento espanhol. 

Da mesma forma, o cronista Lalaing, na sua obra Viaje de Felipe el 

Hermoso, nos dá conta da magnificência do Palácio do Condestável em que o 

monarca se instalou aquando da visita à catedral de Sevilha.646   

Quando Carlos V abdicou do trono em 1555 em favor de seu filho Filipe II, 

também a sua irmã renunciou ao governo dos Países Baixos e expressou o 

desejo de seguir o Imperador no regresso definitivo a Espanha. Aquando da 

                                                 
644 - As duas viagens empreendidas na juventude, a primeira realizada entre 1548 e 1551, que 
o levou até Itália, Alemanha e Países Baixos, e a segunda efectuada aquando do seu 
casamento com Maria Tudor, e que lhe permitiu, além da estada na própria Inglaterra, 
concretizar um segundo périplo nos Países Baixos, seriam determinantes na consolidação do 
seu gosto artístico e na relação doravante mantida com o mundo das artes. 
645 - José Luís Sánchez-Molero, “La Biblioteca de Maria de Hungria en España: Corte, 
Humanismo e Inquisición”, España y las 17 províncias de los Países Bajos, una revision 
historiográfica (XVI-XVIII), cit., p. 734. 
646 - Menéndez Pidal, op. cit., p.454. 
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sua saída de Bruxelas em Agosto de 1556, acompanhando Carlos V e sua 

outra irmã Leonor, lá deixou a maior parte do fundo histórico dos Duques de 

Borgonha que herdara de sua tia. 

Seria, então, a vez do sobrinho de Carlos V, Emanuel-Philibert de Sabóia 

servir o governo dos Países Baixos e depois, da sua própria filha, Margarida de 

Habsburgo, Duquesa de Parma (casada em segundas núpcias com Octávio 

Farnese, Duque de Parma), o assumir, sendo para lá enviada por seu irmão, 

Filipe II, passando a ser governadora a partir de 1559. 

Esta proximidade relacional face às províncias nórdicas do Império ajuda-

nos a clarificar o intercâmbio de artistas entre as duas regiões, em particular a 

vinda de mestres flamengos para Espanha atraídos pela grandiosidade 

imperial, onde não faltavam mecenas ávidos de se engrandecerem a si e ao 

próprio reino, cuja imagem se pretendia modernizada e em consonância com a 

sua importância política e económica. 

É por isso que é nossa convicção que Francisco de Campos foi apenas 

mais um desses artistas que, no princípio da sua actividade lograram tentar a 

sorte nesse país distante do Sul onde, eventualmente, as novidades emanadas 

de Itália chegavam mais depressa do que à sua própria região de origem na 

qual, além do mais, como se salientou no capítulo anterior, todos os que se 

mostravam adeptos da nova estética eram considerados “traidores” dos valores 

estéticos tradicionalmente imperantes. 

Basta, pois, um olhar atento para detectarmos a ânsia de novidade e 

modernização na obra do pintor neerlandês, características essas que 

certamente não encontraram o esperado acolhimento na sua terra natal, razões 

mais que suficientes para o artista procurar novos horizontes de expansão. Por 

outro lado, muitos dos seus contemporâneos elegeram como destino a Itália na 

busca dessa modernidade mas, quem sabe se por razões do foro económico 

ou outras de carácter profissional ou pessoal, acabaram por conduzir o pintor 

até Espanha. Assim, por exemplo, a esperança de obter encomendas mais 

facilmente neste reino do que em Itália, onde a concorrência era muito mais 
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feroz, ou o facto de vir já integrado num grupo de artistas647 constituiriam, 

certamente, fortes atractivos na selecção do destino a escolher, uma vez 

tomada a decisão de partir. 

 

 

3.2. – A italianização progressiva das artes 

 

Não foram apenas os influxos flamengos que chegaram à Espanha de 

Carlos V. Pelo contrário, a partir do segundo quartel da centúria o papel que a 

corte desempenhou no crescente fascínio por uma região como a Itália e 

respectiva cultura e arte, exerceram uma clara influência sobre a mudança de 

gosto da nobreza em primeiro lugar e, paulatinamente, sobre toda a sociedade. 

Já na corte pontifícia de Sisto IV (ainda no séc. XV) se vivia um verdadeiro 

ambiente espanhol, não sendo de desprezar o número dos que aí acorriam, 

embora tudo leve a crer que no primeiro terço do século seguinte o número de 

artistas não era significativo, como se depreenderá do facto de recaírem sobre 

os italianos e, até, alguns estrangeiros, nomeadamente o flamengo Michiel 

Coxcie, entre outros, algumas intervenções efectuadas na igreja romana de 

Santiago dos Espanhóis que, sendo espanhola deveria tornar-se, à partida, um 

dos principais focos de encomenda para os artistas nacionais.  

A adesão aos modelos italianos era sinónimo de modernidade, razão pela 

qual muitos pintores espanhóis – à semelhança dos já referidos flamengos - se 

sentiram atraídos pelas novidades estéticas emanadas da Península Itálica 

sobretudo após a chegada das tropas imperiais espanholas na sequência do 

Sacco di Roma perpetrado pelo Imperador em 1527 que provocou, por um 

lado, a diáspora dos seus artistas para outros pontos de Itália, ao mesmo 

tempo que homens ligados às mais diversas artes oriundos de outras paragens 

se sentiam agora atraídos pelas maiores possibilidades de se tornarem aí 

activos. Foi o que aconteceu também com os espanhóis, que acorrem com 

maior afluxo àquela cidade italiana. 

                                                 
647 - A este propósito adiantaremos já que se encontram pela mesma época outros artistas com 
o mesmo apelido no Sul do reino vizinho, como mais adiante referiremos, o que pode indiciar, 
de facto, uma vinda colectiva de alguns artistas oriundos da mesma região. 
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No século XVI a intensificação dos contactos entre a Península Itálica e a 

Espanha é uma realidade, conduzindo a uma maior aproximação dos modelos 

italianos que não deixa, contudo, de se sobrepor a um substrato 

eminentemente flamengo que jamais se anula, originando uma arte ecléctica 

dominada pela imbricação do espírito nórdico com a linguagem italiana. Este 

eclectismo é evidente também na predilecção artística demonstrada em 

Espanha por uma certa uniformização, conjugando o sagrado com o profano, a 

arquitectura com a escultura e a pintura, enfim numa clara confluência de 

modelos que mais não é que a manifestação palpável de um desejo de unidade 

artística apesar de, à medida que vamos evoluindo na centúria, mais 

concretamente no último quartel do século XVI, essa amálgama ceder cada vez 

mais lugar a uma simplificação e claridade estrutural, estratégia prevalecente 

na apresentação de uma narratividade com propósitos catequéticos. 

Por outro lado, assiste-se a um decréscimo dos benefícios económicos 

concedidos aos neerlandeses. Registe-se, por exemplo, que os privilégios 

concedidos aos flamengos em 1525 por Carlos V, que lhes permitiam desfrutar 

da possibilidade de viajar livremente até às Índias lhes viriam a ser retirados a 

partir de 1538, quando esse direito foi novamente limitado aos súbditos 

espanhóis do Império648, demonstrando-se desta forma como paulatinamente a 

Península Ibérica se ia aproximando cada vez mais do Sul da Europa e 

relegando para segundo plano os contactos, até então privilegiados com as 

cidades flamengas. 

O incremento das relações económicas com a Península Itálica e 

respectivo aumento das colónias espanholas ali residentes, a maior abertura 

face à cultura italiana de uma elite da qual fazem parte figuras proeminentes da 

sociedade espanhola como, por exemplo, o Cardeal Cisneros, bem como as 

diversas viagens aí realizadas entre 1520 e 1530 por Carlos V, a luta pelas 

suas posições naquela Península que o levam a desencadear guerras ou a 

entabular acordos com algumas cidades são, também, responsáveis pela 

progressiva italianização do devir artístico. Prova disso é a atracção exercida 

sobre o Imperador pelos grandes mestres da Renascença italiana, sobretudo o 

                                                 
648 - Raymond Fagel, “España y Flandres en la época de Carlos V: um império político y 
económico?”, cit., p. 524.  
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pintor Ticiano, que se transformaria em pintor da corte (embora nunca tenha 

auferido esse título) recebendo já em 1550 uma pensão anual de 500 ducados, 

e a crescente admiração também por si nutrida pela arte de Itália, que se 

reflecte nas suas colecções pessoais. Naturalmente que, seguindo o seu 

exemplo, certas famílias aristocratas estabelecem também uma relação 

especial com aquela região mediterrânica, participando nesta opção pelo 

modelo italiano nas encomendas arquitectónicas para os seus palácios e 

respectivo recheio, tanto no que se refere às decorações palacianas como das 

suas capelas privadas.  

É inegável a importância de que se revestiu a estância de Berruguete e 

de Pedro Machuca em Roma onde trabalharam ao serviço de alguns pintores 

italianos, alguns dos quais de primeira plana como Rafael, cujos contactos 

ajudaram a estabelecer relações com os artistas locais que se revelariam muito 

úteis para aqueles que posteriormente lhes seguiriam os passos, convencidos 

da importância do saber, do prestígio e dos privilégios que poderiam alcançar 

no futuro pelo facto de terem estado em Roma.649  Foram, de facto, os artistas 

da geração seguinte, os que contribuíram para uma verdadeira modernização 

da pintura espanhola, sobretudo os que, depois de uma passagem por Itália, 

seguiram a via romanista, cujas obras não poderiam deixar de exercer algum 

impacto em Francisco de Campos que, aqui e ali, manifesta também os 

influxos desta pintura espanhola. 

                                                 
649 - Recorde-se que Berruguete e Machuca foram imediatamente incumbidos de trabalhar em 
obras de encomenda régia assim que regressaram a Espanha. 
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4. – A pintura sevilhana e sua influência em Francisco de 

Campos 

 

O inequívoco estreitamento das mencionadas relações económicas entre 

a Flandres e o Sul da Península Ibérica no segundo terço do século XVI, fez-se 

sobretudo através dos portos de Antuérpia e Sevilha – dois dos centros 

nevrálgicos do comércio mundial na centúria de Quinhentos – e favoreceu a 

intensificação dos contactos culturais e artísticos entre as duas cidades, 

assumindo a segunda particular importância no contexto artístico peninsular, 

transformando-se na mais cosmopolita metrópole do mundo ocidental. 

Contando com cerca de sessenta mil habitantes em meados de Quinhentos, 

que duplicou no final da centúria650, rapidamente se transformou na quarta 

cidade mundial, depois de Paris, Londres e Nápoles, emanando uma aura de 

alegria e prosperidade. Além disso, a nova capital provincial assumia-se 

também como o centro do mercado artístico que abastecia as recentes 

conquistas das “Índias ocidentais”. Assim se compreende que tanto os estratos 

privilegiados (nobreza e clero) como a burguesia, bastante próspera também 

aqui, seriam responsáveis pela edificação de novas igrejas, palácios ou 

hospitais 

À cidade de Sevilha aportava não apenas uma enorme quantidade de 

obras de arte vindas das Províncias do Norte, como tecidos e tapetes, por 

exemplo, que figuram frequentemente nos inventários das famílias locais, 

transformando-se numa importantíssima fonte de inspiração para os artistas, 

mas igualmente um grande número de pintores, escultores, entalhadores e 

vitralistas, atraídos pelo cheiro do mecenato e das novas oportunidades 

laborais que oferecia uma cidade em expansão. 

No primeiro terço da centúria, a pintura sevilhana é dominada por Alejo 

Fernández (c.1475-1545) pintor germânico que adoptará o apelido de sua 

mulher, Maria Fernández, estabelecendo-se em Sevilha em 1508, onde logrará 

enorme prestígio, o qual, apesar das suas origens, se aproxima já dos 

referentes italianos através do material gráfico que inspira certos fundos 
                                                 
650 - António Domínguez Ortiz, “Sevilla en la época de Velázquez”, Velázquez y Sevilla, 1599-
1999, (Cuarto centenário do nacimiento de Velázquez), Junta de Andalucia, Sevilla, 1999, p.20. 
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arquitectónicos e dinamizações espaciais de algumas pinturas. Mas justamente 

por ser um pintor ainda arreigado aos cânones renascentistas, não exerceu 

influência na obra de Campos. Quanto aos discípulos de Alejo Fernández, 

Antón Sánchez de Guadalupe e Pedro Fernández de Guadalupe, depois da 

morte do mestre, integraram já as novas fórmulas italianas, embora para isso 

tenham contribuído sobretudo os trabalhos sucessivamente realizados com 

Sturmio e Campaña nos retábulos de São Pedro de Arcos e Santa Ana de 

Sevilha adoptando assim, progressivamente, a pintura andaluza o caminho da 

romanização. 

Foram exactamente estes dois pintores flamengos os principais 

responsáveis pelas primeiras alterações introduzidas do panorama das 

actividades pictóricas locais, evoluindo no caminho da modernização na senda 

da estética maneirista sem abandonar, contudo, um certo estilo detalhista e 

esquemático que denuncia a sua formação nórdica. O primeiro foi, sem dúvida 

alguma, o bruxelense Peter de Kempeneer, designado em Sevilha por Pedro 

de Campaña651, ao qual já fizemos uma breve menção no capítulo anterior, 

devido ao facto de o pintor ter iniciado e terminado a sua carreira artística na 

Flandres. Mas, durante a sua prolongada passagem por Sevilha, exerceu 

bastante influência em alguns artistas, nomeadamente no seu conterrâneo 

Sturmio, e na de outros espanhóis, principalmente os que com eles conviveram 

mais estreitamente, como foi o caso de Pedro de Villegas Marmolejo, além dos 

supracitados Antón Sánchez e Pedro Fernandez de Guadalupe. Antes, porém, 

de nos debruçarmos sobre a obra de Sturmio e dos artistas da sua entourage, 

vejamos outros caminhos de introdução das influências italianas no Sul de 

Espanha. 

Não foi apenas por via dos artistas flamengos romanizados que o 

italianismo se difundiu nas províncias do Sul de Espanha, já que, depois de 

Alonso Berruguete652 e Pedro Machuca outros espanhóis continuariam a 

demandar o caminho de Roma. 

                                                 
651 - Nicole Dacós, “Entre Bruxelles et Séville. Peter de Kampeneer en Italie”, cit., pp.143-161. 
Veja-se também sobre a actividade pictórica deste pintor: Nicole Dacós, “Em Sevilha, na oficina 
de Pedro de Campaña: entre a Flandres e a Itália”, A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no 
Tempo de Camões, cit., pp. 122-132.  
652 - Sobre a obra pictórica do artista veja-se Diego Ângulo Iñiguez, Ars Hispaniae. História 
Universal del Arte Hispânico. Vol. XII, Pintura del Renacimiento, Ed. Plus Ultra, Madrid, pp. 
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O sevilhano Luís de Vargas653 (1506-1567) foi um deles, vindo a 

desempenhar um papel fundamental nos novos conceitos da pintura “ao 

romano” na Andaluzia. Foi o primeiro grande pintor sevilhano quinhentista cuja 

fama transcendeu a sua época, em boa parte graças aos encómios que lhe 

foram dedicados por Francisco Pacheco no seu Libro de verdaderos Retratos 

de Ilustres y Memorables varones (Sevilha, 1599), designando-o por «luz da 

pintura» ou «pai digníssimo dela», considerando que o artista foi o primeiro a 

levar a Sevilha a maneira italiana e nova de pintar a fresco, sendo 

particularmente do seu agrado as decorações fresquistas por ele pintadas na 

Giralda da catedral sevilhana entre 1553 e 1558.  

Nascido na capital andaluza no início do século, a sua verdadeira 

personalidade artística formou-se em Itália, onde já estaria em 1527. A sua 

presença na Cidade Eterna é referida por dois consagrados biógrafos de 

artistas espanhóis, Francisco Pacheco e Palomino diferindo embora, os 

mesmos, quanto aos anos de permanência por lá. De acordo com Pacheco 

estava entre os espanhóis do exército que protagonizou o célebre Sacco di 

Roma impetrado por Carlos V contra a cidade papal, a 6 de Maio de 1527, 

contando à época com 21 anos de idade e aí ficou por alguns anos, tendo mais 

tarde regressado para uma breve estada de apenas dois anos, perfazendo no 

total vinte e oito anos de passagem por Roma. Palomino654 coincide com o 

anterior quanto ao facto de Vargas ter aí estado por duas vezes, mas afirma 

que cada uma delas não ultrapassou um período de sete anos, ou seja, encurta 

bastante a vivência do pintor sevilhano em Roma. Não havendo possibilidade 

de confirmar documentalmente qual dos dois terá razão, mantém-se a 

incerteza sobre a duração dessa estadia.  

A verdade, porém, é que foi de tal modo marcante o fascínio exercido 

pela pintura italiana sobre Luís de Vargas, que não há dúvida que alguns anos 

depois de regressar pela primeira vez à Andaluzia, voltaria a partir para a 

Cidade Eterna estimulado, quiçá, pelas novidades da pintura do flamengo 

                                                                                                                                               
193-195 e M. José Redondo Cantera “Alonso Berruguete pintor y la creación de su mito 
artístico”, Actas do Simpósio Internacional, A Constituição da tradição Clássica, Ed Hedra, São 
Paulo, 2004, pp.51-87. 
653 - Cfr. Sobre Luís de Vargas, Enrique Valdivieso, Historia de la Pintura Sevillana. Siglos XIII 
al XX, Sevilla, 1986. 
654 - A. Palomino, Vidas, ed. N. Ayalla Mallory, Madrid, 1986, p. 58. 
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Pedro de Campaña entretanto sediado em Sevilha e, também ele próprio vindo 

de Itália, como se referiu. É, até, provável que para esse retorno de Vargas a 

Roma tenha contribuído também, o facto de ter percebido que o seu lugar na 

capital andaluza era agora ocupado por aquele mesmo pintor flamengo, o que 

terá precipitado a sua nova partida. Associado aos pintores rafaelescos, em 

particular a Perino del Vaga, do qual terá sido discípulo, trabalhando no seu 

atelier, aprendeu em Itália a aplicar a técnica do fresco, cujo impacto se 

reflectiria em diversos outros pintores da Península Ibérica, após o seu 

regresso definitivo. Embora não se documentem os seus trabalhos por terras 

italianas, Nicole Dacos655 atribui-lhe as ninfas e os putti que brincam com 

unicórnios no Friso de Perseu, do Castel Sant’Angelo, pinturas que datam de 

cerca de 1546, bem como uma série de desenhos alusivos ao tema Os Amores 

dos Deuses, trabalhos que atestam o seu estreito contacto com Perino del 

Vaga. Em 1550 já o artista se documenta novamente na cidade do 

Guadalquivir contratando um aprendiz, o que significa que o seu regresso se 

terá verificado antes disso, a ponto de lhe dar tempo para abrir novamente uma 

oficina.  

Uma das obras mais emblemáticas realizadas em Sevilha foi o retábulo 

da Natividade, sito na Catedral da cidade, desde logo porque está assinado e 

datado (1555). Mais do que isso, porém, o pintor apresenta-o como uma 

homenagem à pintura italiana, ao escrever ao lado da sua assinatura «Tunc 

discebam» (então, eu aprendia). Esta é uma prova cabal da modernidade do 

autor, tanto pela afirmação da importância social e laboral dos artistas, que não 

se coaduna já com o carácter anónimo e secundarizado (a que estes eram 

ainda votados na Península Ibérica, na maioria dos casos), como pelo 

reconhecimento de uma certa superioridade da arte italiana. 

Mantendo-se próximo dos círculos pictóricos de Perino del Vaga, depois 

da segunda ida para Itália, seguiu o seu antigo mestre para Nápoles, com o 

qual terá colaborado em algumas obras, como o parecem confirmar alguns dos 

seus desenhos, ou a Pietà que pintará em 1564 para a igreja sevilhana de 

                                                 
655 - Nicole Dacos, “Aller apprendre à peindre à Rome en venant des anciens Pays-Bas ou de la 
Peninsule Iberique”, cit., pp.19-20. 
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Santa Maria, la Blanca656, por exemplo. Além da evidente influência exercida 

por Perino del Vaga, também algumas pinturas de Pellegrino Tibaldi, cujos 

influxos se reflectem no citado retábulo da Natividade pintado para a Catedral 

de Sevilha, terão marcado a sua obra. Esta sua longa permanência em Itália, 

ter-lhe-á proporcionado o contacto com diversos outros artistas, revelando-se 

também muito sensível ao mundo das formas de Vasari, ou aos modelos de 

Francesco Salviati,657 como anotou Ângulo Iñiguez,658 o que prova a abertura 

do pintor andaluz às inovações da Bella Maniera italiana. 

De acordo com Redín Michaus659, uma terceira viagem efectuada à 

Península Itálica, concretamente a Nápoles, no segundo lustro da década de 

cinquenta, tê-lo-á posto em contacto com Marco Pino, que aí se encontrava a 

trabalhar, o que explicará certas derivações da obra deste, que se encontram 

na fase final da sua produção. Na verdade, Vargas documenta-se na cidade do 

Guadalquivir em 1550, 1555 e novamente em 1561, não havendo qualquer 

menção ao pintor entre estas datas, o que justifica também que a obra aí 

produzida não seja muito extensa e leva Redín Michaus a acreditar numa 

viagem a Nápoles efectuada neste último período de tempo (algures entre 1556 

e 1560).  

A pintura deste artista sevilhano identifica-se pelo primado da figuração, 

impondo-se as suas personagens com grande plasticidade, dotadas de uma 

certa elegância e sofisticação, e que derivam claramente da influência do 

romanismo, características que também reencontraremos em Francisco de 

Campos. Paradigmática destes valores romanistas é a sua célebre Imaculada 

Conceição (est. 82) vulgarmente designada como retábulo de La Gamba (uma 

obra de 1561) que se encontra na catedral sevilhana. Recriando-se no 

virtuosismo dos contrapostos, os seus figurinos assumem por vezes poses tão 

extraordinariamente instáveis, mas simultaneamente dotadas de uma tal 

languidez e doçura, que não deixam de cativar a atenção do espectador.  

                                                 
656 - E. Valdivieso, op. cit., p.83. 
657 - Sobre a obra deste artista veja-se Luísa Mortari, Francesco Salviati, Da Luca Ed., 1992 e 
Catherine Monbeig Gauguel, Francesco Salviati (1510-1563) o la Bella Maniera, Academia di 
Francia a Roma, Villa Médici-Louvre, 1998.  
658 - D. Ângulo Iñiguez, “Luís de Vargas: Virgen com el niño y santos”, Archivo Español de Arte, 
1973, p.188. 
659 - Redín Michaus, op. cit., p. 338. 
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A estância de Vargas na Península Itálica revelar-se-ia, pois, 

determinante para o evoluir das tendências artísticas no Sul de Espanha, em 

particular nos círculos sevilhanos, até porque após o seu regresso definitivo e a 

partida de Campaña para Bruxelas, é ele que volta a dominar o seu panorama 

pictórico, para o qual “importa” as novidades italianas que marcarão 

determinantemente a maioria dos artistas, com particular acuidade, todos 

aqueles que integrariam o seu círculo pictórico. 

Apesar da vinda de Campos para Portugal, acreditamos que tenha 

conhecido Luís de Vargas, cujas novidades trazidas de Itália terão exercido 

sobre o primeiro um enorme fascínio. Convém relembrar que o pintor andaluz 

regressou pelo menos uma vez à terra natal, antes da sua segunda 

permanência em Itália, o que deverá ter acontecido durante a estada do pintor 

flamengo por lá. Por outro lado, é muito provável que este, mesmo após a sua 

fixação em Lisboa tenha voltado algumas vezes a Espanha, concretamente a 

Sevilha, onde teria certamente contactos e amizades. A sua obra leva-nos a 

crê-lo um homem com uma certa erudição e o tipo de trabalhos realizados, 

bem como os comitentes com os quais se relacionou, fazem-nos supô-lo 

dotado de algumas possibilidades económicas, o que certamente o levaria a 

sair do país de vez em quando660, sendo provável que um dos destinos fosse 

esse, também como forma de se manter actualizado sobre as novidades que 

chegavam do lado de lá dos Pirinéus.  

Algumas afinidades entre o retábulo da Natividade e as primeiras obras 

de Campos, levam-nos a acreditar que ele tenha assistido ao início da feitura 

do mesmo, tendo certamente conhecido a sua “maquete” que obrigatoriamente 

os encomendantes exigiam ver antes da aprovação da sua realização e, quem 

sabe se não terá mesmo observado eventuais desenhos preparatórios, 

desenhos subjacentes, etc. Na verdade, se atentarmos no grande painel 

central do retábulo andaluz, dedicado à Adoração dos Pastores (Vol. II, fig.79), 

encontraremos alguns pormenores similares aos dos temas homónimos pouco 

depois pintados por Campos, casos do painel de Santiago do Cacém e de 

Durham, por exemplo. Assim, o pastor que naquele se encontra de joelhos em 
                                                 
660 - Tivemos já oportunidade de salientar este aspecto a propósito do contrato com o seu 
aprendiz Gonçalo Garcia, onde é mais ou menos expresso o facto de isso acontecer com 
regularidade. 
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primeiro plano, apresenta algumas afinidades relativamente às dos seus 

homólogos nos mencionados quadros portugueses: além da bolsa a tiracolo 

também feita em peles e da faca que lhe suspende do cinto, o recorte das 

vestes e o chapéu que tem na cabeça assemelham-se aos do pastor que está 

também em primeiro plano na Adoração de Durham. Peculiar e curioso é o 

modo como o pintor neerlandês dá ênfase aos músculos das pernas dobradas 

do adorador ajoelhado do painel de Santiago, quase parecendo repetir o modo 

como Vargas o faz com o citado pastor, seguindo uma sugestão rafaelesca 

bem evidente em algumas das figuras das tapeçarias da série da Scuola nuova 

(Pesca miraculosa, Morte de Ananias). Nos quatro painéis laterais 

representam-se os quatro evangelistas, não nos parecendo que alguma vez 

tenham directamente inspirado o nosso artista. 

Quanto à predela, é constituída por um alongado painel central onde se 

representa uma italianizante Epifania, na qual novamente encontramos 

determinados elementos que veremos sistematicamente repetidos em Campos, 

como o fundo de ruínas em que a cena decorre que, de alguma forma parece 

antecipar o longínquo fundo arruinado que se projecta por trás do mesmo 

episódio que é reproduzido no plano posterior do quadro alusivo à Adoração 

dos Pastores e dos Magos de Santiago do Cacém. Nas outras duas pinturas 

daquela predela, evocam-se a Anunciação e a Apresentação de Maria no 

Templo. A influência por ele exercida em Francisco de Campos revelar-se-ia 

também ao nível das decorações fresquistas, que este mais tarde deixará na 

Sala Oval do Palácio eborense de São Miguel, uma verdadeira interpretação 

italianizante das Metamorfoses de Ovídio.  

Após o regresso definitivo de Luís de Vargas a Sevilha, foi tal o impacto 

da sua obra que a fama rapidamente se espalhou, de modo que em seu torno 

passaria a gravitar todo um conjunto de artistas que acorriam ao seu atelier no 

qual pretendiam fazer a sua aprendizagem ou aperfeiçoar a sua arte, atraindo 

não apenas diversos espanhóis mas, até alguns portugueses, nomeadamente 

o lisboeta Vasco Pereira Lusitano661 (1536/1537 – 1609) que se radicaria em 

Sevilha a partir de 1562, entrando ao serviço de Luís de Vargas na qualidade 
                                                 
661 - Juan Gil e Vítor Serrão, “Vasco Pereira Lusitano, discípulo de Luís de Vargas. Novos 
dados sobre a pintura maneirista em Sevilha, Artis, Revista do Instituto de História da Arte da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, nº4, 2005, pp.121-135. 
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de «criado», designação frequente para os aprendizes que assim se colocavam 

à disposição do mestre para o ajudar tanto nos trabalhos de pintura como em 

outros trabalhos do atelier. Outro caso curioso neste contexto foi o de 

Francisco Venegas662 porque, apesar da sua origem sevilhana acabaria por se 

radicar em Portugal, onde permaneceria até ao fim dos seus dias, ao qual 

dedicaremos um pouco mais de atenção mais à frente. 

 

António de Alfián663, (act. 1542-1600) foi um dos discípulos de Luís de 

Vargas, em Sevilha, transformando-se em mais um dos pintores italianizados 

do Sul da Península Ibérica. Alfián fora já um dos colaboradores de Pedro de 

Campaña, como o comprova a sua documentada participação na execução do 

retábulo da Purificação da capela del Mariscal da catedral de Sevilha664, 

pretendendo a historiografia tradicional espanhola ver na sua obra a 

continuação e síntese da dos dois grandes mestres que o precederam (Vargas 

e Campaña).665  

A década de sessenta, quando o artista pinta o retábulo do Convento de 

Santo Domingo de Osuna (1564-1565)666 coincide justamente com a irrupção 

do miguelangelismo na pintura espanhola pela qual Alfián se revela bastante 

atraído. Mas, não havendo qualquer notícia sobre uma eventual deslocação 

deste pintor a Itália, o mais provável é que, à semelhança de tantos outros dos 

seus contemporâneos, as afinidades existentes entre as suas pinturas e alguns 

traços miguelangelescos derivem de um aprofundado estudo e conhecimento 

dos gravados, desenhos, iluminuras ou estampas que reproduziam as obras do 

grande mestre florentino. É provável que Campos também o tenha conhecido 

embora não creiamos propriamente na influência da sua pintura sobre o 

neerlandês, sobretudo porque o romanismo na sua arte derivou 

                                                 
662 - Sobre o qual nos debruçaremos um pouco mais adiante neste capítulo. 
663 - Sobre este artista veja-se também Julia Herráez y Sanchez de Escariche “Antonio de 
Alfián. Aportaciones al estúdio del arte pictórico sevillano del siglo XVI”, Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, vol. XXXVII, 1929, pp.270-310. 
664 - Gestoso y Perez, José, Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla, 
cit., vol. III, Sevilha, 1908, pp.279-283. 
665 - Juan Miguel Serrera, “António de Alfián: las pinturas del retablo de Cristo del antiguo 
Convento de Santo Domingo de Osuna”, Archivo Hispalense, Revista Histórica, Literária y 
Artística, Tomo LXXXII, nº 251, Sevilha, 1999, pp. 45-56. 
666 - Idem, ibidem, p. 51. 
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essencialmente do contacto directo com Vargas, que se aprofundou depois da 

partida daquele para Portugal.  

 

Bastante documentado está o mencionado Hermann Stürm (act. Sevilha 

1537-1556) um pintor natural de Zierikzee (Holanda) referido em Espanha 

como Hernando de Esturmio, em virtude da inevitável castelhanização do 

nome, embora na documentação seja indistintamente designado por Esturme, 

Esturmen, Desturmes, Destormes, Stormius ou Sturmius667.  

Depois de Campaña é o pintor mais pessoalizado e importante no mundo 

artístico sevilhano do segundo terço do século XVI, perfilando-se também ele 

na senda dos romanistas Perino del Vaga, Salviati e Vasari. É perceptível o seu 

apego aos modelos difundidos pelas estampas e desenhos que circulavam 

pela Europa, copiando frequentemente gravuras quer dos nórdicos Albrecht 

Dürer, Hans Baldung ou Lucas van Leyden, como também do italiano 

Marcantonio Raimondi e de obras de Rafael. Demonstra, por vezes, uma certa 

inspiração miguelangelesca, que resultará certamente da observação dos 

desenhos e gravados feitos a partir da sua obra. 

Activo na cidade do Guadalquivir a partir de 1537, ano em que aparece 

pela primeira vez inscrito no grémio dos pintores, qualifica-se nos diversos 

contratos em que se documenta, como pintor e dourador, algumas vezes, 

pintor de imagens outras, pressupondo-se que, à semelhança dos seus 

colegas de profissão daquela época, trabalhasse indistintamente como pintor 

de retábulos, imagens, varas, bandeiras, arquitecturas efémeras, frontispícios 

arquitectónicos, caixas de órgãos ou de madeira, miniaturas, além da execução 

de desenhos preparatórios para vitrais, bordados ou relevos escultóricos. 

Enquanto dourador, estaria habilitado a dourar também, para além dos 

retábulos e imaginária, todo o tipo de peças que se usavam em particular nos 

ofícios divinos, como porta-pazes, estantes, entre outras.  

Curiosamente, dos dezasseis contratos remanescentes respeitantes ao 

artista, catorze são relativos a pintura retabular, actividade que certamente terá 

                                                 
667 - Juan Miguel Serrera Contreras, Hernando de Esturmio, Diputation Provincial de Sevilla, 
Sevilla, 1983. 
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exercido com maior regularidade. Aquando da sua morte a maior parte das 

igrejas sevilhanas tinham obras suas. 

Quanto à eventual execução de pinturas a fresco, embora não se 

encontre documentada, Serrera Contreras668 admite a possibilidade do pintor 

ter colaborado nas decorações fresquistas do convento de Santa Inês, em 

Sevilha ou até mesmo nas pinturas murais da Colegiada da Universidade de 

Osuna, quaisquer delas pintadas nos anos em que Sturmio (designação que 

doravante adoptaremos) realizou pinturas retabulares para ambas as 

instituições. Apesar de o admitir como hipótese atendendo ao desaparecimento 

da maior parte das obras, o mencionado historiador não estabelece qualquer 

relação entre estas e as obras documentadas do artista. 

Embora pouco se saiba da sua vida antes da chegada à cidade do 

Guadalquivir, a sua obra revela algumas afinidades relativamente a Jan Van 

Scorel, principalmente, e talvez Heemskerck, com os quais provavelmente 

estará ligada a sua formação. Na verdade, se se cotejar a Ressurreição do 

retábulo dos Evangelistas, que se mantém na catedral sevilhana, com a tábua 

homónima pintada por Heemskerck para a catedral de Linköping (Ostgotland) 

perceber-se-á que existem algumas similitudes estilísticas e compositivas entre 

elas, o que só pode explicar-se mediante a visualização desta pintura 

holandesa por parte de Sturmio, antes da sua partida. 

Com residência e oficina adstritas à paróquia de Santo André, em Sevilha 

– bairro onde vivia e trabalhava a maioria dos pintores da cidade – aí 

permanecerá durante cerca de dezanove anos, acabando por se transferir para 

o bairro de São Lourenço no ano de 1556 (pouco antes de morrer, 

provavelmente atingido por um surto de peste que então assolou a cidade). 

Mas ao longo dessas quase duas décadas de vivência na capital 

andaluza, Sturmio desenvolveu profícua actividade trabalhando para uma 

poderosa clientela, entre a qual se inclui o arcebispado, hospitais e confrarias 

e, naturalmente, algumas famílias nobres e burguesas, clientes esses que lhe 

impunham rígidos esquemas compositivos e iconográficos, aos quais o artista 

tinha que se submeter, coarctando-lhe assim algumas possibilidades de evoluir 

estética e plasticamente. 

                                                 
668 - Idem, ibidem, p. 36 
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Apesar de ter constituído família em Sevilha, a oficina ter-se-á extinguido 

após o seu falecimento, já que seus filhos eram ainda demasiado novos para 

lhe dar continuidade, contando o mais velho apenas com dez anos de idade 

quando o pai desapareceu. É, contudo, importante salientar que aquando da 

sua morte, o jovem lisboeta Aleixo Lopes669 fazia o seu aprendizado no seu 

atelier sevilhano, cuja carta de aprendiz assinara em 1553, por um período de 

cinco anos que, naturalmente, não pôde concluir. Este dado vem, uma vez 

mais, confirmar o estreitamento de relações entre artistas portugueses e 

espanhóis. 

Não obstante o desaparecimento deste atelier, a obra de Sturmio deixou 

marcas não só nos artistas andaluzes, como noutros que por aí passaram, 

casos de Francisco de Campos que, das suas formas terá extraído, sobretudo, 

alguns aspectos da expressividade psicológica que caracterizam as suas 

respectivas pinturas. Muitas outras afinidades se manifestam entre ambos, que 

lhes advêm de uma formação adquirida no mesmo ambiente estético (Países 

Baixos) e da abertura revelada perante as inovações emanadas do mundo 

italiano, uma das razões que os terá conduzido até ao Sul da Europa, 

precisamente. 

Uma das obras mais importantes que nos foi deixada pelo pintor radicado 

na capital andaluz é o mencionado Retábulo dos Evangelistas (est.83) uma 

encomenda do bispo de Marrocos, D. Sebastián de Obregón, e também uma 

das que melhor nos permite observar com algum rigor as características da 

obra do mestre, graças ao restauro que sofreu recentemente, possibilitando-

nos, por isso mesmo, estabelecer com mais segurança alguns paralelismos 

com determinadas pinturas de Campos. De facto, encontramos algumas 

afinidades entre algumas figuras da Ressurreição (Vol.II, fig.97) deste mesmo 

retábulo e as da tábua onde o pintor radicado em Portugal desenvolveu o 

mesmo tema, no retábulo de Durham (Vol.II, fig.93). Coteje-se o militar que, ao 

fundo no primeiro plano, do lado esquerdo do painel se deixa cair perante a 

visão inesperada do Cristo ressuscitado, tentando firmar-se com uma das 

mãos, ao mesmo tempo que ergue o outro braço segurando a espada, como 

que tentando proteger-se, com o seu homólogo na pintura de Durham: 

                                                 
669 - Idem, ibidem, p. 38. 
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verificaremos que estamos como que perante a reprodução do mesmo modelo, 

embora surja aqui invertido, pois tanto a sua colocação no painel como a 

posição que assumem são em tudo idênticas. Aproximam-nos, ainda, a 

colocação perfilada das cabeças, protegidas por casco antigo e os rostos 

barbados, assim como alguns pormenores decorativos das vestes. Já quanto 

ao militar do painel sevilhano que se encontra do mesmo lado da pintura, num 

nível superior ao primeiro e de frente para o espectador, nos remete para o 

soldado que encontramos na Ressurreição do retábulo do Santuário de Boa 

Nova de Terena, cuja postura e colocação são em tudo similares. Também a 

Missa de S. Gregório (est.84) poderá ter de alguma forma inspirado Campos 

para a execução do painel homónimo, sobretudo relativamente ao tratamento 

lumínico do enquadramento de Cristo ladeado pelos instrumentos da Paixão. 

Nos dois painéis laterais da predela deste mesmo retábulo, onde se 

representam as Santas Justa e Rufina (est.85) e Catarina e Bárbara, (est.86) 

respectivamente, denunciam a mesma delicadeza e sofisticação que 

encontraremos nas inúmeras figuras femininas de Campos, patente no 

tratamento dos panejamentos, na elegância requintada dos adereços e na 

graciosidade dos gestos, que nos remetem para algumas figuras rafaelescas e 

universo da pintura romanista, de um modo geral.  

Assinada e datada de 1555 está a Alegoria da Imaculada Conceição 

(est.87) que o artista pintou para a capela do panteão dos Condes de Ureña, 

uma obra na qual apesar de seguir uma iconografia medieval o pintor introduz 

já um alongamento dos figurinos e um amaneiramento de poses que o colocam 

na senda do romanismo. É muito interessante notar o paralelismo entre o 

pastor que, à esquerda do painel, se prepara para descobrir a cabeça, e alguns 

dos pastores que aparecem em algumas Adorações dos Pastores de Francisco 

de Campos. 

A acreditar na possibilidade de o pintor ter voltado a Espanha, 

nomeadamente a Sevilha, após a sua vinda para Portugal, é muito provável 

que conhecesse estas obras (o retábulo assentou-se também em 1555), pois 

certamente se relacionara com Sturmio e conhecera a sua obra durante a sua 

passagem por Espanha, tanto mais que os dois tinham a mesma origem, 

teriam idades muito próximas e, até onde as suas realizações nos deixam 
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supor, parece terem adquirido a sua formação inicial em círculos pictóricos 

próximos, já que ambos reflectem uma nítida influência de Van Scorel. Revelar-

se-ão também os dois sensíveis à influência da obra de Heemskerck 

desenvolvida depois da sua passagem por Roma, no apego demonstrado pelas 

paisagens de rovine. É inegável, pois, que ambos comungam de um mesmo 

espírito e linguagem estética na senda da modernidade, que os aproxima entre 

si afastando-os, simultaneamente, de uma boa parte dos pintores seus 

contemporâneos que insistiam ainda em sulcar caminhos já ultrapassados. 

Não pretendendo fazer uma abordagem exaustiva da pintura espanhola 

desta região, já que não é esse o objectivo deste trabalho não poderemos, 

contudo, deixar de fazer uma brevíssima menção àqueles que se revelaram 

mais sensíveis às influências de Sturmio no Sul da Península, dando 

continuidade a esta tendência estilística que se tornava dominante e que, por 

esta razão, demonstram algumas afinidades relativamente à obra de Campos. 

 

Pedro de Villegas Marmolejo670 (1519-1596), um dos sevilhanos que 

dominará a produção artística local na geração seguinte, é considerado um dos 

principais continuadores de Sturmio. Pintor, dourador, escultor e estofador, 

Marmolejo vive e trabalha em Sevilha durante quase todo o séc. XVI, apesar do 

epitáfio que se lê no seu sepulcro, sito na cripta da igreja de São Lourenço, o 

dar apenas como pintor, actividade mais nobre pela qual ele quis ser recordado 

para a posteridade.  

A sua obra pictórica desenvolveu-se desde 1541 – ano em que se 

inscreveu no grémio dos pintores sevilhanos, com apenas vinte e um anos de 

idade - até ao ano da sua morte (1596). Terá feito a sua formação no ambiente 

artístico dominado ainda por Alejo Fernandez, embora se ignore quem poderá 

ter sido o seu mestre mas, depois de ter conhecido a pintura dos mestres 

estrangeiros que se estabeleceram em Sevilha, sobretudo Sturmio e, em 

menor grau, Pedro de Campaña, o contacto com eles e a observação dos seus 

quadros, a par da cópia de gravados e desenhos italianos, alemães e 

flamengos, vão marcar determinantemente a sua obra, evoluindo rapidamente 
                                                 
670 - Sobre a vida e obra deste pintor veja-se Juan Miguel Serrera Contreras, Pedro de Villegas 
Marmolejo (1519-96), Sevilha, 1ª edição, 1977. 
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dos modelos renascentistas para as soluções maneiristas. A sua pintura é um 

dos melhores exemplos do impacto exercido nos artistas locais pela dupla 

influência flamenga e italiana.  

Homem culto, além de artista foi também coleccionador de antiguidades e 

sabemos que possuía uma boa biblioteca. Este aporte cultural, não muito 

frequente entre os artistas sevilhanos, permitiu a Marmolejo frequentar os 

meios eruditos da cidade, privando com alguns intelectuais de renome como 

Juan de Mal Lara, um dos grandes humanistas sevilhanos, Luciano de Negrón, 

- cuja casa era considerada um verdadeiro museu de pinturas – Francisco 

Sanchez de Oropesa, Simón de Tovar, Pedro Velez de Guevara, entre outras 

figuras ilustres da cultura sevilhana. Distinguiu-se também pela grande 

amizade que estabeleceu com Árias Montano, capelão e arquitipógrafo de 

Filipe II, durante as suas estâncias em Sevilha, a primeira das quais decorreu 

entre 1546 e 1550, tendo cursado Artes na Universidade entre 1546-1548 (ano 

em que o encontramos já inscrito na Universidade de Alcalá de Henares), 

regressando novamente à capital andaluza em 1578-1579. Certamente que 

Árias Montano terá desempenhado um importante papel enquanto 

intermediário de obras de arte, estampas, livros e todo o tipo de informações, 

pois além dos que lhe mandava da Flandres, trá-los-ia também das suas 

viagens a Itália. Árias Montano, permaneceu em Antuérpia de 1568 a 1575, 

transformando-se, então, num dos principais difusores dos quadros flamengos 

em Espanha, da autoria de pintores como Maerten de Vos, Frans Floris, Pedro 

van der Borcht, Crispin van der Broeck, entre outros. Terá sido tão profunda a 

amizade entre o pintor e o humanista, que Marmolejo lhe deixou em legado 

testamentário toda a sua biblioteca, a sua colecção de moedas, e todas as 

antigualhas que possuía671. 

Depois do regresso a Bruxelas de Pedro de Campaña e da morte de 

Sturmio e de Luís de Vargas, Pedro de Marmolejo afirmou-se como um dos 

mais importantes mestres sevilhanos, com intensa produção e sucesso no 

mercado artístico, produzindo não só para os comitentes da cidade e 

arredores, como também para o mercado das novas colónias americanas. 

                                                 
671 - Idem, ibidem, 2ª ed., 1991, p.24. 
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Foi de tal modo intensa a actividade do seu atelier que terá sentido 

necessidade, por mais que uma vez, de recorrer a outros colaboradores, o que 

explica as diferenças estilísticas que denunciam algumas das suas obras, 

indiciando um trabalho de parceria onde se atingem, por vezes, níveis 

qualitativos distintos. São conhecidos alguns dos vários aprendizes da sua 

oficina, nomeadamente Alonso de Navas, Miguel Jerónimo, Alonso Rodriguez 

ou o português Nicolau Ribeiro, encontrando-se em André Ramirez um dos 

seus colaboradores.  

À semelhança de Sturmio, trabalhou para uma clientela variada 

(aristocratas, instituições religiosas e hospitalares, burgueses) mas, da mesma 

forma enquadrado por rígidos cânones culturais e artísticos, que impediam o 

desenvolvimento de um estilo mais aberto e arrojado. Isso explica certos 

retrocessos e contradições estéticas que, por vezes, se encontram em obras 

cronologicamente muito próximas e, até, num mesmo retábulo, seguindo 

indistintamente ora os cânones renascentistas, ora os maneiristas, dependendo 

sempre da exigência do encomendante e, claro está, das fontes gravadas em 

que se inspirava. Há, contudo, que ter em conta que só a partir de meados da 

década de sessenta, quando atinge a maturidade artística, o pintor começa a 

adoptar algumas soluções maneiristas que vai intercalando com soluções 

perfeitamente renascentistas. Ainda assim, sente-se mais atraído pelos 

modelos de feição florentina, mais graciosos e delicados, e só mais tarde se 

revelará sensível ao porte heróico das figurações romanistas. 

Desta fase data o Retábulo da Visitação, uma das suas obras mais 

conhecidas, que resultou da encomenda do capelão da catedral de Sevilha, D. 

Diego de Bolaños, para a sua capela neste templo hispalense, que se assentou 

antes de 1570. Na verdade, só nos anos finais da sua vida, naquela que é 

considerada por isso mesmo a terceira fase da sua obra, desenvolvida 

sensivelmente entre 1589 e 1596, podemos falar de triunfo do Maneirismo, 

predominando um evidente rafaelismo. 

Concerteza que Francisco de Campos também teve oportunidade de 

conhecer este artista sevilhano mas, tendo em conta certas hesitações na 

evolução artística deste pintor e a sua plena adesão ao Maneirismo de feição 

italiana só a partir das décadas de sessenta e setenta, perceber-se-á que a 
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influência directamente exercida sobre o primeiro não terá sido determinante. 

Não quisemos, porém, deixar de o trazer à colação, por considerarmos que 

ambos partilharam durante uma determinada época, o mesmo ambiente 

artístico e que comungaram das mesmas fontes de inspiração, sofrendo 

algumas influências comuns, embora Campos se tenha revelado desde o início 

um espírito muito mais aberto aos influxos da romanização e às novidades que 

vinham do exterior, a que não pode ter sido alheio o seu convívio com outros 

artistas que já tinham passado pela Cidade Eterna. 

Um outro pintor que, por vezes esteve associado a Sturmio, se manteve 

activo em Sevilha de 1535672 a 1578 (ano do seu desaparecimento)673, foi 

Antón Perez, coincidindo certamente com Campos durante a sua passagem 

por lá. Embora por vezes seja considerado uma figura secundária no panorama 

artístico coevo674, a verdade é que a partir de 1573 aparece citado como pintor 

da Santa Igreja de Sevilha675. Documenta-se algumas vezes colaborando 

inicialmente, ainda com Alejo Fernandez e, depois, com Campaña, Luís de 

Vargas, ou Hernando Sturmio, trabalhando indistintamente como pintor e como 

escultor, sabendo-se hoje ser sua a autoria de algumas pinturas outrora 

atribuídas a este último artista676.  

Em 1554 aparece citado numa obra de parceria ao lado de António 

Rodriguez, António de Alfian e Pedro de Campos, na pintura do antigo sacrário 

da catedral sevilhana, como no-lo documenta a seguinte nota de pagamento: 

«a Esturne y Morin pintores por apreciar las partes del retablo del Sagrario que 

hicieron Campos e Antón Peres com las tablas dos mill y quinientos diez y seis 

mrs…2.716 (sic)» 677. 

                                                 
672 - José Hernandéz Diaz, “Arte hispalense de los siglos XV y XVI, Documentos para la 
Historia del Arte en Andalucia”, Laboratório de Arte, vol. IX, 1937, pp.29-30.  
673 - Gestoso y Perez, José, Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla 
desde el siglo XIII al XVIII inclusive, vol. II, Sevilha, 1900, p. 77. 
674 - Inmaculada C. Rodriguez Aguilar, “Una tabla atribuible a Antón Pérez”, Laboratório de Arte, 
Revista del Departamento de Historia del Arte, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, nº 
16, 2003, p.309. 
675 - Juan Miguel Serrera, “Antón Pérez, pintor sevillano del siglo XVI”, Archivo Hispalense, 
Revista Histórica, Literária y Artística, Tomo LXXXII, nº 251, Sevilha, 1999, p. 22. 
676 - Idem, ibidem, p.23. 
677 - Idem, ibidem, p.23. 
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Encontramos aqui um outro Campos que será, certamente, o mesmo que 

menciona Bénézit678, activo na segunda metade do século XVI em Espanha. 

Atendendo à coincidência nomástica, podemos admitir estar perante um 

familiar de Francisco de Campos vindo, quiçá, com ele próprio da Flandres, (as 

datas da sua actividade são perfeitamente coincidentes com as do nosso 

pintor) acabando aquele por se fixar em Espanha, ao contrário de Francisco 

que optaria por se radicar em Portugal. Por outro lado, o facto de encontrarmos 

um outro pintor com o mesmo apelido a trabalhar com Sturmio, parece reforçar 

a nossa convicção de que Francisco de Campos também conheceu (e 

eventualmente aperfeiçoou a sua aprendizagem) naquela oficina hispalense.  

Não poderemos ainda, no âmbito dos seguidores de Sturmio, deixar de 

mencionar Francisco Pacheco (pintor, tratadista de arte e vedor de pinturas da 

Inquisição), apenas porque foi um dos que tomou repetidamente as suas obras 

como modelo – o que justifica, justamente, o silêncio a que o vota na sua 

mencionada obra escrita679 – mas acabaria por desenvolver uma pintura 

totalmente submetida aos ditames contra-reformistas, razões pelas quais se 

afasta completamente do estilo de Sturmio e de Francisco de Campos, pelo 

que não nos deteremos na análise da sua obra pictórica. 

                                                 
678 - E. Benezit, op. cit., vol. 3, p.173. 
679 - Francisco Pacheco, Libro de descripción de verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables 
varones, Sevilha, 1599, [ed. de Pedro Piñero y Rogelio Reyes, 1985]. 
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5 – Os círculos artísticos toledanos. A conjuntura artística 

 local e os seus ecos na obra do pintor neerlandês 

 

A cidade de Toledo ocupa desde tempos imemoriais lugar de relevo no 

domínio artístico, já que todos os povos que ocuparam a Península Ibérica a 

transformaram num importante centro político-cultural.  

Não foram excepção os primeiros monarcas espanhóis, ou seja, os Reis 

Católicos, durante cuja itinerância governativa a elegeram por diversas vezes 

como sede da corte, contribuindo desta forma para incrementar o seu já vasto 

tesouro monumental e artístico. Como prova do apreço manifestado pela 

cidade, recordaremos que para a nomeação dos sucessores ao trono, Joana, a 

Louca, e Filipe, o Formoso, escolheram os monarcas reinantes a Catedral de 

Toledo, sendo estas ocasiões pretexto para o desenvolvimento de inúmeras 

intervenções arquitectónicas (pese embora o facto de algumas delas serem 

efémeras) e decorativas, em geral, o que atraía desde logo artistas oriundos de 

diversas regiões em busca de mais uma oportunidade de trabalho. Ao contrário 

das cidades de Castela-a-Velha como Burgos, Palência e Valladolid que 

começavam a estar saturadas de artistas, novos centros como Toledo 

ofereciam-se plenos de oportunidades, sobretudo para os recém-chegados de 

outras paragens pois, como afirmava Don Luís Hurtado de Toledo, no seu 

Memorial de Algunas Cosas Notables que Tiene la Imperial Ciudad de Toledo 

(1576), os toledanos eram cidadãos que acolhiam a todos os que chegavam 

dispostos a prosperar com “ingenio”, sendo amantes da procura de novos 

horizontes. 

Além do mecenato régio, conta-se na urbe toledana um, não menos 

importante, mecenato eclesiástico e nobiliárquico responsável por uma parte 

substancial das dotações artísticas da cidade, dando continuidade ao medievo 

costume de fazer inúmeras doações a mosteiros, conventos e igrejas onde 

construíam a maior parte das vezes as suas capelas tumulares que 

enriqueciam com altares, objectos litúrgicos, relicários, etc. À semelhança do 

que acontecia em outros centros artísticos de Espanha, iam-se constituindo 
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também em Toledo, como que verdadeiras “dinastias” no campo do mecenato 

artístico, para usar uma expressão do historiador Menéndez Pidal680.  

Uma delas foi justamente a família Mendoza, Duques de Guadalajara e 

proprietários do Palácio do Infantado. Don Pedro González de Mendoza (filho 

do Marquês de Sentillana) homem muito culto e possível introdutor do 

Renascimento em Espanha, segundo a opinião de alguns historiadores,681 foi 

grande mecenas dotando a Catedral toledana de inúmeras obras, após a sua 

nomeação como arcebispo, ainda no século XV (1483), dando início ao que 

podemos considerar o renascimento artístico da cidade. Por exemplo, foi ele o 

encomendante do magnífico cadeiral do coro baixo da catedral, onde o escultor 

Rodrigo Alemão desenvolveu um dos raros ciclos de carácter histórico do 

Renascimento espanhol, dedicado à conquista de Granada. 

A esta prolixa actividade deu continuidade um dos seus sucessores, 

Francisco Jimenez de Cisneros, um franciscano nomeado confessor de Isabel, 

a Católica, em 1492, que ascenderia ao cardinalato por intervenção da rainha 

em 1507. O cardeal Cisneros (que chegou a ser regente de Castela em dois 

breves períodos: entre 1505-1507 e 1515-1517) seria um dos responsáveis 

pela modernização cultural e artística do reino beneficiando particularmente as 

cidades de Toledo e Alcalá de Henares tendo, no entanto, privilegiado a 

primeira após a sua nomeação para a cátedra arcebispal toledana em 1495. 

Uma das mais notáveis obras que se deve ao seu mecenatismo foi, 

precisamente, a desaparecida pintura da Biblioteca da catedral da cidade 

imperial, obra do pintor Juan de Borgoña682. 

Tanto este artista como o seu contemporâneo Pedro Berruguete viriam a 

desempenhar lugar de destaque a nível pictórico na modernização artística 

operada não apenas no marco geográfico toledano, como também para além 

dele, já que a sua obra marcaria indelevelmente o Renascimento espanhol. 

Tendo chegado a trabalhar juntos em algumas ocasiões como, por exemplo, no 

                                                 
680 - Menéndez Pidal, op.cit., p. 422. 
681 - Isabel Mateo-Gómez, Juan de Borgoña, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte 
Hispânico, 2004, p.115. 
682 - Cfr. Idem, “La libreria de Cisneros en la Catedral de Toledo según los textos de Gómez de 
Castro (1569) y Quintanilla (1653): hipótesis sobre su traza y programa iconográfico”, Archivo 
Español de Arte, nº 301, t. LXXVI, 2003, pp. 5-21. 



 470 

claustro catedralício toledano na última década de Quatrocentos683, foram 

ambos responsáveis pela simbiose de uma pintura gótica final com o 

Renascimento pleno criando, no entanto, cada um deles um estilo muito 

pessoal por adaptação à clientela encomendatária.  

Os Mendoza não foram, todavia, a única família castelhana a contribuir 

para o desenvolvimento artístico de Toledo e do seu aro. Outros que merecem 

aqui o nosso destaque para a Época que estudamos são alguns membros da 

família Fonseca, cujo primeiro elemento a distinguir-se neste âmbito foi Don 

Juan Rodríguez Fonseca, bispo de Palência e Burgos, em cujas catedrais 

exerceu notáveis obras de melhoramento nos princípios do século XVI. 

Foi, no entanto, durante a vigência do bispado de D. Afonso da Fonseca 

(D. Afonso III)684, cargo eclesiástico que assumiria durante uma década (até à 

morte ocorrida em 1534), que o seu mecenatismo se viria a revelar 

absolutamente extraordinário para a sede deste bispado do ponto de vista 

artístico e cultural. D. Afonso da Fonseca era, na verdade, um verdadeiro 

humanista, que mantinha boas relações com Erasmo de Roterdão – autor do 

qual saíram, inclusivamente, algumas obras do prelo do editor Eguía, graças à 

protecção do bispo. Atitude idêntica manifestou em relação aos artistas, 

protegendo arquitectos, como Diego de Siloé (a quem encarrega da execução 

do túmulo de seu pai, no Convento das Ursulas, em Salamanca) ou 

Covarrubias, tendo igualmente acolhido os pintores que traziam as novidades 

do exterior, nomeadamente o mencionado Juan de Borgonha, ao qual 

encomenda um retábulo pictórico para o mesmo cenóbio. Outra das obras de 

maior relevo artístico no domínio da iluminura espanhola coeva é o designado 

Códice do Cardeal Fonseca, mais uma encomenda do prelado, sendo bastante 

sintomático dessa sua atitude mecenática, o facto de Diego de Sagredo lhe 

dedicar em 1526 a 1ª edição das suas Medidas del Romano, como se referiu 

anteriormente. 

Relativamente ao pintor Pedro Berruguete (c.1450-1503), anteriormente 

mencionado, não obstante ser muito anterior a Francisco de Campos e do 

ponto de vista estilístico nada ter a ver com este, visto que se insere na fase de 
                                                 
683 - Isabel Mateo Gómez, Juan de Borgoña, cit., p.57. 
684 - Que fora bispo de Santiago de Compostela entre 1507 e 1524, ano em que abandona esta 
cátedra diocesana para tomar posse do bispado de Toledo. 
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transição entre o Gótico e o Renascimento espanhol, não poderemos deixar de 

o mencionar, exclusivamente pela importância de que as suas obras se 

revestiriam enquanto um dos mais precoces exemplos peninsulares de 

confluência entre os influxos exercidos pelos dois pólos artísticos que 

dominavam a Europa: a Flandres e a Itália. Existe, mesmo, quem pondere a 

hipótese de o artista ter adquirido algum tipo de formação nos círculos de Hugo 

van der Goes e Justo de Gand, com o qual poderia ter partido para Urbino a 

pedido do Duque de Montefeltro em 1472, de tal modo se conjugam os dois 

mundos nas suas realizações artísticas. Na verdade, o artista documenta-se 

em Urbino em 1477685 constatando-se, a partir de exames radiográficos e 

reflectográficos, a sua intervenção no studiolo do palácio ducal urbinense. 

Devido à morte do Duque de Montefeltro ou por qualquer outra razão 

desconhecida, a partir de 1483 encontramos Berruguete novamente em 

Espanha, trabalhando não só em Toledo, mas também em Burgos, Palência e 

Ávila, permanecendo no país natal até à morte ocorrida em 1503. O seu filho, 

Alonso Berruguete, pertenceria já à geração Maneirista, transformando-se num 

dos principais escultores espanhóis do seu tempo mas, justamente por se ter 

dedicado à escultura, não existem grandes pontos de contacto entre si e 

Campos. 

Quanto a Juan de Borgoña (act.1496-1534), apesar de ser ainda um 

pintor da geração anterior terá ditado, de acordo com Isabel Mateo Gómez686, 

as idiossincrasias de boa parte da pintura castelhana.  

Ignoram-se quaisquer dados sobre este pintor, anteriores à sua chegada 

a Toledo, onde se documenta pela primeira vez em 1496. Presume-se que na 

sua juventude tenha viajado até Itália, (embora não esteja documentada aí a 

sua presença) passando quiçá pela Lombardia, pois revela fortes influências de 

Bergognone, mas também por Florença e Urbino tendo, ao que parece, 

aprofundando a sua formação em Roma687, onde terá aprendido ainda a 

técnica de pintura mural, vindo a revelar-se na sua evolução artística bastante 

próximo da pintura de alguns dos principais mestres do Renascimento italiano, 

nomeadamente Ghirlandaio, Mainardi, Forli, Perugino, Pinturricchio ou 
                                                 
685 - Joan Soreda Pons (dir.), El Siglo del Renacimiento, cit., p.197. 
686 - Idem, ibidem, p.196. 
687 - Isabel Mateo Gómez, Juan de Borgoña, cit., p. 163. 
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Antoniazzo Romano. É provável que na corte de Sisto Iv, muito propícia ao 

ambiente espanhol, tenha conhecido o Cardeal Mendoza e Pedro Berruguete, 

que talvez lhe tenham aberto as portas para a vinda até Castela.  

A verdade é que criou uma verdadeira “escola” em Toledo, cuja influência 

se faria sentir até à segunda metade do séc. XVI, dentro e fora da cidade, 

tendo repercussões mais directas na obra de Francisco de Comontes e Juan 

Correa de Vívar, os pintores que marcaram a geração do Maneirismo toledano 

esses, sim, com alguma influência na obra de Campos, razão pela qual 

também o pintor borguinhão merece que lhe dediquemos aqui algumas linhas.  

A sua chegada a Toledo coincidiu, afortunadamente, com a entrada numa 

nova etapa artística da cidade marcada pelo poder do Cardeal Cisneros e pela 

galopante abertura aos referentes italianos. Influenciado pela escola de Tournai 

(sendo o apego aos fundos dourados e brocados de ouro uma constante em 

toda a sua obra), é provável que tenha conhecido na sua juventude alguns 

pintores flamengos dos quais manifesta algumas ressonâncias, nomeadamente 

Gérard David.  

O seu casamento com Quitéria Fernandez, em 1498, favoreceu também a 

sua fixação à antiga capital visigótica, embora o encontremos trabalhando 

dentro e fora dela ao longo do seu percurso, sendo indiscutível a sua relação 

artística com outros centros que marcam também importantes etapas 

evolutivas na sua obra, como Ávila e Salamanca.  

Desenvolvendo maioritariamente a sua actividade nos círculos religiosos 

toledanos, tornou-se responsável por numerosas empreitadas pictóricas 

desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas, merecendo destaque, tanto 

na modalidade de óleo como de fresco, as obras realizadas na catedral. Depois 

de ter trabalhado com Alonso Berruguete688 o artista deve ter sido 

recomendado por este último ao novo Cardeal Cisneros que o converteu no 

principal pintor catedralício, o que o dignificaria no contexto da pintura coeva. 

Mencionaremos aqui apenas algumas composições fresquistas aí 

desenvolvidas, como uma Visitação pintada no claustro (1499) e outras 

                                                 
688 - Convém recordar que Alonso Berruguete havia já estado em Itália, de onde terá 
seguramente trazido uma série de novidades que marcaram tanto os artistas que com ele 
trabalharam, como os que se limitaram a ver as suas obras, sendo nossa convicção inserir-se 
neste grupo Francisco de Campos. 
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histórias que executou em parceria com Alvar Perez de Villoldo, ainda na 

escadaria do mesmo claustro (infelizmente desaparecidas), os frescos (1514) 

dedicados à conquista de Orán que decoram a capela moçárabe da catedral, 

fundada pelo cardeal Cisneros nos primeiros anos da centúria – constituindo 

um dos primeiros exemplos de narrativa histórica pictural - e as já mencionadas 

pinturas da livraria, sendo esta justamente a última obra documentada que terá 

realizado para o arcebispado (1516-1519).  

Quanto à pintura retabular, além de ter colaborado com outros artistas na 

policromia do retábulo-mor desta catedral (1500-1504) - cuja autoria escultórica 

se deve ao francês, também italianizado Vigarny689 – devem-se-lhe ainda os 

retábulos dedicados a Nossa Senhora da Conceição (1502) e à Epifania (1504-

1507), ou o Tríptico da Ceia (c.1511-1514) uma encomenda de D. Alonso 

Salcedo para a sacristia do mesmo espaço religioso. 

É muito provável que Francisco de Campos se tenha deslocado a este 

importante centro artístico castelhano, durante a sua estadia em Espanha, 

como o parecem comprovar algumas das suas obras que evidenciam certas 

influências da pintura toledana. Aí deve ter conhecido as obras destes mestres 

italianizados da geração anterior que, embora de uma forma esteticamente 

diferente, se abriam já aos referentes classicistas. As maiores afinidades 

encontramo-las, porém, com os da sua geração, como é natural, muitas vezes 

exercidas de forma indirecta, devido ao recurso a fontes comuns, como se fez 

já referência noutros casos. 

 

Francisco de Comontes (c.1500-1565) nasceu já no seio de uma família 

de artistas, tendo seu pai, Ínigo de Comontes e particularmente seu tio, António 

Comontes, assumido importante papel na geração anterior, tendo trabalhado, 

inclusivamente, com Juan de Borgoña. A importância de Comontes residiu no 

facto de, sem abandonar o substracto da influência do pintor borguinhão (à 

qual era impossível fugir), ter tido a capacidade de evoluir para o estilo 

assumido pelos romanistas flamengos, de matriz rafaelesca, incorporando 
                                                 
689 - Sobre Vigarny e o seu trabalho em Toledo veja-se Fernando Marias, “Notas sobre Filipe 
Vigarny: Toledo y la Espeja”, Boletin del Seminário de Estúdios de Arte y Arquelogia, Tomo 
XLVII, Universidad de Valladolid, 1981, (separata), onde o autor dá conta da sua autoria dos 
restos do cadeiral do coro do mosteiro de San Clemente, el Real, assinado PHILIPI OPVS 
1536. 



 474 

novas iconografias na escola toledana, muitas das quais continuaram a ser 

adoptadas pelos pintores da geração seguinte. Sem renunciar aos aspectos 

formais, foi perdendo uma certa rigidez transformando em dinamismo o que no 

anterior mestre era ainda estático. Além das influências de Borgoña, revelou-se 

particularmente sensível ao modus pictórico de outro importante pintor 

castelhano da geração precedente, Joan Soreda, cuja área de influência se fez 

sentir também em Toledo, mas de uma forma especial em Soria ou Siguenza.  

Comontes foi bastante inovador sobretudo no tocante ao tratamento dos 

espaços arquitectónicos, representando por vezes nas suas obras alguns 

cenários arquitectónicos, que quase antecipam os de Veronese. Nestas 

arquitecturas está já perfeitamente delineado o classicismo do autor, sendo 

este um dos aspectos que o aproxima de Francisco de Campos, assim como a 

influência de certos modelos rafaelescos nos seus figurinos. 

Desenvolvendo a sua actividade durante os segundo e terceiro terços da 

centúria de Quinhentos, contando-se as décadas de trinta e quarenta entre as 

mais laboriosas, Francisco de Comontes seria nomeado como pintor-mor da 

Catedral em 1547. Aí deixou, seguramente, algumas das suas melhores obras, 

como o retábulo dos Reis Novos (para o qual foi contratado logo em 1530690) e 

as pinturas a fresco do claustro executadas pouco antes da sua morte, 

precisamente entre 1563 e 1565 (ambas desafortunadamente desaparecidas). 

Devido à perda de boa parte das suas produções, a mais importante obra 

remanescente é o documentado retábulo-mor de São João dos Reis (1541-

1552) da igreja do Hospital de Santa Cruz, em Toledo, uma fundação do 

cardeal Mendoza, que o pintor ainda não havia concluído em 1552, o mesmo 

ano em que contratava já o retábulo-mor da igreja paroquial de Mora (Toledo).  

Está-lhe atribuído por Isabel Mateo Gómez e Amélia Lopez-Yarto691, o 

tríptico dedicado a São João Baptista (est.93) que se conserva no claustro do 

convento das Jerónimas de São Paulo, de Toledo, considerado como uma das 

últimas obras do pintor, o que a colocará nos princípios da década de sessenta. 

Acontece que a tábua central deste tríptico, onde se representa o Baptismo de 

Cristo (Vo. II, fig.145) revela exactamente o mesmo esquema compositivo que 
                                                 
690 - Diego Ângulo Iñiguez, “Pintura del Renacimiento”, Ars Hispaniae, Historia Universal del 
Arte Hispânico, cit., p.189. 
691 - Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit., p.167. 
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aplicará Campos no painel dedicado ao mesmo tema que, cerca de uma 

década depois, pintará para uma das capelas laterais da catedral eborense, o 

que explicamos pela influência exercida sobre ambos os pintores de um outro 

artista toledano, Juan Correa de Vívar. Embora Comontes tenha sido um pintor 

muito importante da escola toledana, na realidade a sua personalidade artística 

foi um pouco eclipsada por este seu companheiro e conterrâneo que 

abordaremos de seguida. 

 

Juan Correa de Vivar (act. 1538 – 1566)692 é o mais importante e prolixo 

artista toledano da sua geração e de todos eles o que se revela, do ponto de 

vista estilístico, mais próximo relativamente à obra de Francisco de Campos.  

Descendente de uma família socialmente considerada por parte materna 

(aparentada dos Mendoza de Guadalajara), é provável que Juan Correa seja 

neto de um Payo de Vivar, jurado da cidade de Toledo em 1479. O artista terá 

nascido em Mascaraque (província de Toledo) nos primeiros anos do século 

XVI, vindo a morrer na cidade imperial no ano de 1566, onde terá gozado 

sempre de uma atestada situação de desafogo económico, como se deduz das 

suas disposições testamentárias e da venda dos bens que se seguiu à sua 

morte693, bem como de assinalável respeito no seu meio. 

Não obstante evidenciar também uma certa vinculação ao mestre Juan de 

Borgoña, demonstrou grande capacidade na adesão à nova linguagem “ao 

romano”, assimilando paulatinamente o espírito rafaelesco, sem deixar de 

responder aos parâmetros religiosos que a sua época exigia. É sobretudo a 

partir das décadas de quarenta e cinquenta que se torna mais sistemática a 

utilização de gravuras, recorrendo com alguma frequência aos gravados de 

Marcantonio Raimondi.694 Evidencia também as influências leonardescas e de 

Rafael que lhe podem ter chegado por esta via, mas ainda através da pintura 

valenciana coetânea, nomeadamente dos ecos da pintura de Juan de Juanes, 

como se detecta, por exemplo, na Última Ceia do retábulo de São João que 

acabávamos de mencionar. 
                                                 
692 - Sobre a vida e obra do artista veja-se Isabel mateo Gómez, Juan Correa de Vivar, CSIC, 
Madrid, 1983. 
693 - Cfr. Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit, p.173-174. 
694 - Cook, “Notas sobre pinturas españolas en galerias particulares”, Boletin de la Sociedad 
Española de Excursiones, 1907, p.102.  
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À medida que avança no tempo, são maiores as influências maneiristas, 

revelando-se na fase final um artista já vinculado com os novos cânones, 

demonstrando então forte influência de autores como Parmigianino (do qual ele 

possuía, pelo menos um desenho) patentes, por exemplo, na serenidade de 

algumas Nossas Senhoras e, até, na monumentalidade de certas figuras, como 

é o caso da Virgem del Pozo, uma obra que reflecte inspiração no modelo da 

Madonna del cuollo luongo, daquele mestre italiano. Sentiu-se seduzido por 

outros pintores italianos, dos quais possuía diversos desenhos e gravuras, 

como se atesta a partir do seu testamento.695 Este mesmo instrumento notarial 

comprova-nos a posse de inúmeros bens entre os quais mencionaremos 

apenas alguns livros, nomeadamente os de Serlio e Diego de Sagredo, um 

Flos Sanctorum, diversas gravuras sobretudo de artistas estrangeiros, 

desenhos, esboços, etc, alguns dos quais foram depois adquiridos por outros 

importantes artistas. 

Tendo começado a trabalhar talvez ainda na década de vinte, o retábulo 

do Meco (Madrid) é considerado uma das suas primeiras obras, de que não 

andarão longe duas pinturas, alusivas à Natividade e ao Baptismo de Cristo, 

vendidas pela Sotheby’s em 1991696. Em 1545 contrata o retábulo de Santiago 

do Arrabal de Toledo, onde se especifica que ao artista caberão não apenas 

algumas obras de pintura, mas também de escultura.697  

Já da segunda metade da década de quarenta (1546-1550) será o 

retábulo-mor da paroquial de Herrera del Duque (Badajoz) dedicado a São 

João Baptista, uma vasta obra constituída por doze painéis distribuídos em três 

registos como habitualmente, sendo os do primeiro corpo dedicados a cenas 

marianas, os do segundo a São João e os da fiada superior à Paixão de Cristo, 

de que se mostra neste trabalho, como exemplo, a Última Ceia (est.89). Em 

alguns dos painéis deste retábulo, encontramos algumas afinidades com obras 

de Francisco de campos, nomeadamente entre este Baptismo de Cristo 

(est.88) e o que Campos pintará mais tarde para uma das capelas laterais da 

Sé de Évora, cujo cotejo se fará no corpus desta dissertação.  
                                                 
695 - Cfr. Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit. p.173-174. 
696 - Idem, ibidem, p.179. 
697 - Cfr. Isabel Mateo Gómez, “Nueva aportacion documental a la obra de Juan Correa de 
Vívar: el retablo mayor de Santiago del Arrabal de Toledo y el de la iglesia parroquial de 
Torrijos (Toledo)”, Archivo Español de Arte, nº 208, 1979, pp. 461-472. 
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É, contudo, nas duas décadas seguintes que se revela intensa a sua 

produção o que o obrigará, por vezes, a recorrer à colaboração de outros 

pintores, como esporadicamente no-lo comprova a documentação e, com maior 

frequência, as obras remanescentes. Nos princípios dos anos cinquenta 

(c.1552) pinta o retábulo para a capela do Sacrário da catedral toledana 

(actualmente no Colégio dos Infantes, na mesma cidade), e em 1554 realiza o 

retábulo de São João, para a capela de Nossa Senhora da Conceição na igreja 

de Almonacid de Zorita (Guadalajara) - actualmente no Convento de Oblatas 

de Oropesa (Toledo)698 - cujas pinturas evidenciam afinidades relativamente à 

obra de Francisco de Campos, em particular a Epifania (est.90) que revela uma 

certa familiaridade relativamente ao mesmo tema da catedral eborense, com 

similar estrutura arquitectónica no pano fundeiro, enquadrando a cena que se 

desenrola no primeiro plano. A postura de Maria com o Menino é em tudo 

idêntica e José separa-se do restante grupo, colocando-se em ambos os 

painéis por trás da referida estrutura, como que assistindo do lado de fora, 

podendo observar-se uma longínqua abertura paisagística do lado oposto. 

Quanto ao retábulo-mor da igreja de Mondéjar, igualmente nas imediações de 

Guadalajara terá sido executado ao mesmo tempo que o anterior mas, por ser 

muito maior, demoraria mais tempo a concluir-se, de modo que só se assentou 

em 1560.699  Também este revela grandes afinidades relativamente ao de 

Almonacid de Zorita e, em concreto é, mais uma vez na Epifania, que as 

semelhanças são mais evidentes em relação às obras de Campos, apenas 

com a diferença que neste caso Correa de Vivar inverteu a apresentação da 

cena, colocando a Virgem à direita e os Magos à esquerda, (aproximando-se 

das Adorações dos Magos de Góis e de Santiago do Cacém) mas a 

composição é em tudo semelhante à do retábulo anterior.  

Até ao final dessa mesma década pintou diversos outros retábulos, entre 

os quais alguns que, infelizmente desapareceram, nomeadamente um retábulo 

para a igreja de Cenicientos (Madrid), outro para a capela-mor do Mosteiro de 

Santo Domingo em Almagro (Ciudad Real), ou o desmembrado retábulo-mor 

                                                 
698 - Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit. Foto p.183. 
699 - Idem, ibidem, p.182. Foto na p. 184. 



 478 

da igreja de Maqueda (Toledo), do qual restam apenas a Anunciação e a 

Epifania. 

De finais dos anos cinquenta chegaram ainda até nós algumas obras 

dispersas como uma Anunciação (Museu de Oviedo)700, o Trânsito da Virgem 

(Museu do Prado) uma Adoração dos Pastores e uma Natividade (Museu de 

Santa Cruz, Toledo), a Oração no Horto e o Caminho do Calvário (ambos no 

Comércio - Madrid) admitindo as investigadoras que temos citado701 que estas 

duas tábuas tenham pertencido ao desaparecido retábulo de Cenicientos. 

Datam da mesma época alguns painéis pertencentes a colecções privadas, 

como uma Pietà e uma Descida da Cruz, revelando esta forte influência da 

Deesis de Giulio Romano (Museu de Parma), gravada por Raimondi.  

Já mesmo no final da década (1559) contratou com o Mosteiro Jerónimo 

de Guisando702 (Ávila), um tríptico de estação, alusivo à Encarnação do 

Senhor, infelizmente disperso aquando da desamortização de bens 

eclesiásticos levada a cabo no século XIX, e actualmente em depósito do 

Museu do Prado.703 A cenografia do seu painel central, onde se representa a 

Encarnação (est.91) inspira-se, uma vez mais, numa gravura de Marcantonio 

Raimondi. A sensibilidade desta tábua remete-nos, porém, para a Anunciação 

do retábulo de Abrantes, particularmente na pose amaneirada da Virgem, a sua 

colocação no quadro, mesmo à frente da alcova que se esconde atrás de um 

dossel do mesmo tipo e lembra-nos ainda um pouco a pintura com o mesmo 

tema de Lagos, na pose mais solta do anjo, e nos panejamentos soprados. 

Simultaneamente, Vívar teria realizado três desaparecidos retábulos para uma 

capela funerária sita na igreja do Salvador em Toledo, apresentando-nos um 

deles um Calvário704 bastante idêntico ao que foi pintado por Campos no 

retábulo de Durham, com a mesma pose do São João e da Virgem, faltando ao 

                                                 
700 - Cfr. Isabel Mateo Gómez, “Juan Correa de Vívar, Virgen de una Anunciación”, Museu de 
Bellas Artes de Astúrias, Obras Selectas – 2, Impression Mercantil-Asturias, s/d. 
701 - Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit. p.190. 
702 - Para o qual havia já trabalhado na década de trinta. 
703 - De acordo com Isabel Mateo, deste conjunto fariam parte outras peças: Visitação 
Apresentação de Jesus no Templo, Oração de Cristo no Horto e um outro painel de São 
Jerónimo penitente, bem como as pinturas de quatro profetas - David, Isaías, Jeremias e 
Habacuc. Cfr. Isabel Mateo Gómez, “Juan Correa de Vívar y el Retablo de la Natividad de 
Guisando”, Boletín del Museo del Prado, Tomo III, nº 9, 1982, pp. 163-168. 
704 - Cfr. Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit, foto na p.196. 
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primeiro apenas a representação da Madalena. No retábulo principal 

constariam como temas a Impusição da Casula a Santo Ildefonso e o Calvário, 

ladeados de santas e mártires, sendo os dois laterais dedicados a São João 

Baptista e São Francisco, um, e São João Evangelista e São Bento, o outro. 

Em 1565 encontramo-lo a assentar o retábulo da igreja de Calzada de 

Calatrava (Ciudad Real) - certamente concluído entretanto, subsistindo também 

desta fase final duas tábuas na catedral de Teruel: uma Ressurreição e um 

Pentecostes que não deixa de nos sugerir, em particular no grupo das três 

mulheres que ocupa a zona central do painel, a pintura dedicada também à 

Descida do Espírito Santo, que Francisco de Campos pintou, actualmente na 

Casa Museu Dr. Fernando de Castro.  

Da última etapa da sua actividade, devem ser o retábulo da igreja de 

Villaseca de la Sagra (Toledo), a Adoração dos Pastores do Mosteiro Jerónimo 

de Guadalupe (Cáceres), o Calvário da capela de Santa Catarina (ou dos 

Cedillo) da igreja do Salvador em Toledo, muito rafaelesco ao nível da 

concepção compositiva, o retábulo da igreja de Almorox (Toledo) dedicado a 

São Nicolau, o retábulo do coro das monjas jerónimas do Mosteiro de São 

Paulo (Toledo) dedicado à Paixão de Cristo, ou a Virgem do Rosal do 

Convento de Angélicas de Cuenca. Conservam-se, ainda, no Museu de Belas 

Artes de Badajoz, três fragmentos pictóricos procedentes da igreja de 

Villarta705, que serão também desta fase final de produção. A sua última 

realização terá sido o retábulo de los Niño de Guevara (convento das 

Jerónimas de São Paulo, em Toledo), que foi já concluído por outro pintor (de 

acordo com Mateo Gómez, talvez Hernando de Ávila706), devido à morte de 

Correa de Vívar (est.92). 

Teve como discípulo no seu atelier Blas Pablin, documentando-se em 

1561 (época de maior apogeu da sua obra) a colaboração do seu sobrinho 

Rodrigo de Vivar e do pintor Juan Gómez. Além de pintor de cavalete foi 

também iluminador, tendo iluminado obras tão importantes como o Breviário de 

Carlos V. 

                                                 
705 - Representam a Anunciação, Natividade e Coroação da Virgem 
706 - Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez Yarto, op. cit., p. 204. 
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A enumeração exaustiva de todas as obras identificadas ou atribuídas a 

Correa de Vívar deve-se, antes de mais, ao facto de ser um pintor 

extraordinariamente bem estudado, em particular pela notável investigadora 

Isabel Mateo Gómez, razão pela qual estamos de posse de todos estes dados 

mas, tem como objectivo essencialmente, partindo do exemplo de um artista 

muito bem documentado, ajudar-nos a clarificar como a laboração artística era 

abundante por esta época, na Península Ibérica, mesmo em outros centros 

artísticos que não as capitais dos respectivos reinos (Toledo ocuparia, na 

Espanha do século XVI, importância equivalente à assumida por Évora em 

Portugal), mantendo muito elevados os níveis de produtividade também de 

outros artistas, que não só os grandes pintores de corte ou os de primeira 

plana. 

Nem só as obras de pintura (conhecidas, umas, em primeira mão e 

outras, indirectamente) exerceram influência sobre a produção de Francisco de 

Campos, não se podendo menosprezar também as peças escultóricas, 

sobretudo quando se fala de obras de grande impacto como, por exemplo, os 

cadeirais da catedral de Toledo, quer o primeiro da autoria de Rodrigo Alemán, 

como se mencionou, quer o do coro alto executado alguns anos mais tarde por 

Vigarny e, naturalmente, Alonso Berruguete707. Este cadeiral iniciado em 1539 

faz parte da modernização geral da igreja e coro conventuais, iniciada em 

1534, que começou com a reedificação da capela-mor dirigida por Alonso de 

Covarrubias.708  

 

Além destes muitos outros foram os artistas espanhóis (ou radicados em 

Espanha) que se sentiram seduzidos por esta nova linguagem italianizada e 

que aqui poderiam ser estudados. Mencionaremos apenas alguns exemplos, 

não porque tenham exercido directamente alguma influência sobre o modo de 

expressão artística de Francisco de Campos mas, porque comungando do 

mesmo universo artístico, denunciam uma certa aproximação estilística face ao 

pintor flamengo. 
                                                 
707 - Que não se afasta muito do modelo anteriormente desenvolvido por Vigarny no referido 
mosteiro de San Clemente, el Real, da mesma cidade. 
708 - Sobre este cadeiral veja-se o trabalho que lhe foi dedicado também por Isabel Mateo 
Gómez, La silleria del coro de la catedral, Instituto Provincial de Investigaciones y Estúdios 
Toledanos, Diputacion Provincial de Toledo, 1980, pp. 41-42. 
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Foi o caso do antuerpiano Isaac de Helle (1536-1594), provavelmente de 

origem judia, a avaliar pelo nome709 sendo, quiçá, a sua religião que o atraiu 

até Toledo, onde vivia uma fortíssima colónia hebraica. É mais um artista que 

se revela igualmente influenciado pelos referentes italianos, sem nunca deixar 

de evidenciar na sua obra a matriz flamenga que o terá enformado. Não é 

forçoso que os dois se tenham conhecido, porque a primeira vez que este se 

documenta em Toledo é já em 1562, mas o que nos importa salientar aqui é o 

facto de se tratar de mais um artista que seguiu um percurso paralelo e cujo 

evoluir artístico se processou em termos similares.  
 

Entre outros, poderíamos citar Hernando de Ávila710 (c.1530-1595) que 

em 1565 sucede a Francisco de Comontes como pintor da catedral de 

Toledo711 e que se revela bastante influenciado tanto por este como por Correa 

de Vívar. Frequentemente documentado a partir de 1560, até ao ano da sua 

morte, deve ter sido muito considerado entre os seus contemporâneos, porque 

é chamado com regularidade a avaliar obras712 de outros colegas. Além de 

pintor e avaliador, foi ainda tracista e iluminador, categoria na qual alcançou 

prestígio junto do rei Filipe II, iluminando diversos livros do Mosteiro do Escorial 

e o Libro de los Retratos de los Reyes de España, devendo-se-lhe também 

algumas decorações do Alcazar de Segóvia.  

 

Luís de Velasco (c.1530–1606) foi cunhado do anterior, o qual 

substituirá, por sua vez, à frente das obras da catedral, por sua morte. Sabe-se 

que tinha um estatuto económico desafogado documentando-se, entre outros, 

o facto de ter ao seu serviço um criado e receber em 1566 um aprendiz 

português, do qual se ignora o nome, afirmando-se apenas tratar-se de um 

                                                 
709 - Isabel Mateo-Gómez y Amélia Lopez Yarto, op. cit., p.222. 
710 - É filho do pintor Lorenzo de Ávila, cuja obra está muito vinculada a Juan de Borgoña, mas 
que trabalhou essencialmente nas zonas de Leão e Zamora e cunhado de um outro importante 
pintor coevo, Luís de Velasco. Sobre a vida e obra de Hernando de Ávila veja-se, Isabel Mateo-
Gómez y Amélia Lopez Yarto, op. cit., pp.56-92. 
711 - Idem, ibidem, p.57. 
712 - Foi, por exemplo, o avaliador do célebre Enterro do Conde Orgaz que colocou em litígio El 
Greco com o cura da igreja de São Tomé, de Toledo (acabando por avaliar a obra num preço 
superior ao inicial). 
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órfão713. Toda a sua obra reflecte o mesmo ambiente que a dos anteriores e, 

claro está, que a pintura de Campos, manifestando as mencionadas afinidades 

que lhes advêm de uma formação adquirida ou aprofundada em meios 

estilisticamente muito próximos, sofrendo as mesmas influências.  

 

Luís de Carvajal (?714-1607) é outro pintor toledano cuja obra reflecte 

uma sensibilidade não muito distante da do artista que nos ocupa 

essencialmente nesta dissertação, e dos Maneiristas da mesma geração. 

Embora se saiba muito pouco sobre a sua formação inicial, foi nomeado pintor 

do rei, sendo diversas as obras que pintou para o Escorial. Foi um dos que 

demandou Roma, em cuja Academia de São Lucas se inscreveu em 1577, 

sendo provável que tenha completado a sua formação nos círculos de Zuccaro, 

Marcelo Venusti e Muziano. 

 

Pedro de Cisneros, o jovem, (doc.1546-1591), filho de um outro pintor 

homónimo, revela também algumas afinidades relativamente à obra de 

Campos, visível, por exemplo, no retábulo da Última Ceia (est.94) no convento 

das Jerónimas de São Paulo, em Toledo, onde os painéis alusivos ao Calvário 

e à Última Ceia reflectem essa familiaridade já referida. 

 

Se é inegável que os círculos pictóricos sevilhano e toledano são os que 

se revelam mais próximos de Francisco de Campos, sendo quase certa a sua 

passagem por Sevilha e bastante provável o conhecimento directo da obra de 

alguns artistas toledanos, o artista conheceu também certamente o que se ia 

fazendo noutras regiões da Península Ibérica. Nas suas mais diversas 

províncias, muitos foram os responsáveis pela sua modernização artística, 

aproximando-se dos caminhos romanistas, fazendo-o com maior, ou menor 

facilidade, dependendo muitas vezes do carácter, mais, ou menos periférico, 

dos centros a partir dos quais laboravam, não nos surpreendendo, por isso, 

algumas afinidades que vamos encontrando entre as obras de Campos e as de 

outros artistas do país vizinho que denunciam um certo “ar de família”.  

                                                 
713 - Isabel Mateo-Gómez y Amélia Lopez Yarto, op. cit., p.277. 
714 - A data do seu nascimento oscila, segundo os historiadores, entre 1534 e 1556. 
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Mencionaremos, a título exemplificativo o caso do pintor cordovês, 

Baltasar del Águila (c.1540-1599)715. A sua obra começa por se associar à da 

oficina de seu irmão, Pedro Fernández Guijalvo, mais uma das que integra um 

conjunto de “receptores” de Rafael que estão presentes em toda a periferia 

europeia. Marcando uma clara ruptura com a pintura anterior, o atelier de 

Fernández Guijalvo foi um dos mais importantes e laboriosos que existia em 

Córdova em meados do século XVI. Baltasar del Águila foi, sem dúvida, o 

melhor continuador da obra de seu irmão, mas embora o seu estilo parta do 

rafaelismo daquele, del Águila logra alcançar uma maior independência face 

aos gravados, procura uma certa dissolução dos contornos, que confere maior 

volume aos seus figurinos e imprime maior importância à cor, contribuindo para 

um acentuar dos valores do romanismo flamenguizado, que imperava em 

Sevilha e lhe pode ter chegado através dos seguidores de Luís de Vargas. De 

um certo ponto de vista, por exemplo, a trajectória de Baltasar del Águila é, de 

alguma forma, similar à de Pedro de Villegas Marmolejo.  

O seu trabalho é conhecido a partir de duas obras documentadas, o 

retábulo da Imaculada Conceição da Catedral (1582) e o de Nossa Senhora da 

Cabeça, da igreja de Santo Domingo de Cabra (sem data conhecida). Existe no 

Museu de Belas Artes de Córdova um conjunto de cinco tábuas de 

provenientes do convento de Santo Agostinho, de autoria desconhecida. 

Descobriu-se, entretanto, um contrato datado de 1563, pelo qual Baltazar del 

Águila se comprometia a pintar um retábulo para o dito cenóbio, considerando 

Urquizar Herrera716, com base nas afinidades estilísticas e na coincidência dos 

temas pictóricos referidos no contrato com algumas das pinturas subjacentes, 

tratar-se desse mesmo conjunto. Uma das suas pinturas, concretamente 

aquela onde se representa a Assunção (est.95) é extraordinariamente afim da 

Assunção que Campos pintou para o Sardoal (Vol.II, fig.34) exactamente pela 

mesma época. A Virgem eleva-se sobre um crescente lunar ladeada por uns 

anjinhos, cobertos com longas vestes esvoaçantes que parecem auxiliá-la a 

subir, tal como acontece no citado painel português, onde encontramos idêntica 

                                                 
715 - Cfr. António Urquízar Herrera, El Renacimiento en la periferia. La recepción de los modos 
italianos en la experiência pictórica del Quinientos cordobés, Universidad de Córdoba, 2001, 
pp.68-77 
716 - António Urquízar Herrera, op. cit., p. 74 e 76. 
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singeleza composicional e despojamento matérico, a provar que, mesmo 

vivendo e trabalhando em regiões distantes, as novidades circulavam por toda 

a Europa e estes artistas viviam e trabalhavam de acordo com referentes 

comuns.  

 

Um outro caso que, não obstante o seu carácter periférico, procurava 

sintonizar com as novidades emanadas de Itália, era o de uma oficina sediada 

na região de Cuenca, constituída por uma “dinastia” de pintores, os Gómez717. 

Foi em particular durante o tempo de actividade de Martín Gómez, el Viejo 

(act.- 1526-1562), e de seu filho, Gonzalo Gómez (1531-1585), que a oficina 

conheceu um verdadeiro sucesso produzindo numerosíssimas obras, a partir 

do segundo quartel do século XVI, para toda a região, cujos ecos se estendem 

até às demarcações vizinhas de Guadalajara, Valência, Toledo, Madrid, entre 

outras. Seguindo o mesmo repertório italianizante, denunciam uma certa 

vinculação aos modelos rafaelescos, que lhes chegariam através de gravuras e 

cópias, não sendo previsível que alguma vez se tenham deslocado a Itália. A 

obra do atelier teria ainda continuidade através dos três filhos varões de 

Gonzalo Gómez: Juan, Francisco e Martín Gómez, el Joven, responsáveis pela 

maioria das obras que se continuaram a produzir naquela província. 

 

Outros houve que, sentindo o apelo do romanismo, depois de terem 

partido Rumo a Itália nunca mais regressaram à pátria, de tal modo se 

integraram naquele meio artístico. Foi o caso de Pedro de Rubiales, um artista 

estremenho, que citaremos aqui apenas pela importância de que a sua obra se 

revestiu. Oriundo da província de Badajoz, em 1543 aparece já inscrito na 

Academia de São Lucas, em Roma. Tal como Becerra, sobre o qual nos 

pronunciámos no Capítulo I, integrou as equipas de Vasari, nas decorações da 

Stanza dei Cento Giorni e de Salviati, na capela do Pallio e na capela dos 

Margraves, em Santa Maria dell’Anima além, naturalmente, de outras obras da 

sua responsabilidade. De Roma partiria ainda para Nápoles, mas em 1556 

regressaria à cidade do Tibre, onde viria a falecer em 1582. 
                                                 
717 - Sobre esta dinastia de pintores veja-se Pedro Miguel Ibáñez Martínez, Los Gomez, una 
dinastia de pintores del Renacimiento, Ediciones de la Universidad de Castilla-La-Mancha, 
1991. 
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6 - As relações hispano-portuguesas e a vinda de artistas  

espanhóis para Portugal 

 

Apesar da sua vocação atlântica Portugal não descuidou os contactos 

mediterrânicos, procurando abrir-se ao seu comércio, tendo embora como 

objectivo principal o Levante mais longínquo. Embora sem atingir os níveis do 

comércio africano ou oriental, sem dúvida que a chamada “abertura do Estreito” 

se revelaria fundamental enquanto via de acesso ao trato comercial com outros 

territórios718. 

Beneficiadas ficaram, sem dúvida, as relações desde sempre mantidas 

com Castela/Espanha, sobretudo através da feitoria portuguesa existente na 

Andaluzia719, transformando-se esta num importante entreposto de venda de 

escravos que atraía inclusivamente alguns artistas, como é o caso do dourador 

Juan Ponce que em 1506 aí adquiriu um escravo negro a um lisboeta720 além 

de muitos outros bens que lá eram trocados, nomeadamente tecidos, objectos 

de metal, cerâmica vidrada e, até mesmo, determinados fragmentos artísticos, 

como pias baptismais e elementos arquitectónicos721.   

Não obstante os diversos momentos em que a história dos dois países 

peninsulares (particularmente Portugal e Castela) os colocou em campos 

opostos conduzindo-os mesmo à luta armada, não foram muito prolongados 

esses períodos, acabando bastas vezes os tratados de paz por ser selados 

com alianças matrimoniais que constituíam frequentemente uma estratégia 

impulsionada por um certo temor lusitano face ao poder do reino vizinho722 

embora muitas vezes almejassem também a tão desejada união ibérica. 

                                                 
718 - Luís Adão da Fonseca, “Le Portugal entre la Méditerranée et l’Atlantique au XVeme siècle”, 
Arquivos do Centro Cultural Português, Lisboa-Paris, 1989, nº 26. 
719 - Cfr. M.H. Corte-Real, A feitoria portuguesa na Andaluzia (1500-1532), Lisboa, 1967. 
720 - Ana Ávila Padrón, Entre las dos riberas. Imbricaciones histórico-artísticas en torno a los 
portugueses Nunes e Fernandes (separata), Anuário del Departamento de história y Teoria del 
Arte, Universidad Autónoma de Madrid, vol. VI, 1994, p. 138; Juan Miguel Serrera, “O eixo 
pictórico Sevilha-Lisboa no século XVI: Francisco Venegas e Vasco Pereira”, A Pintura 
Maneirista em Portugal. Arte no tempo de Camões, cit., pp. 129-132. 
721 - Pedro Dias, “Portugal e a arte espanhola na época dos Descobrimentos”, No tempo das 
feitorias, cit., vol.I, p. 320. 
722 - Luís Adão da Fonseca, “Portugal e a Europa no século XV”, No tempo das feitorias, vol. I, 
p. 31. 
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Pródiga nesse sentido foi a política matrimonial estabelecida entre os dois 

reinos nos séculos XV e XVI, particularmente. O casamento em 1490 do 

herdeiro da coroa, filho de D. João II – D. Afonso - com a infanta D. Isabel, filha 

dos Reis Católicos, a mesma que, após enviuvar casará novamente em 1497 

com o já rei D. Manuel I, cuja viuvez o levará a casar com a irmã da primeira 

mulher, a infanta D. Maria, em 1500, para dezassete anos mais tarde se casar 

ainda com a irmã de Carlos I, D. Leonor. 

Na geração seguinte reforçam-se, uma vez mais, estes laços matrimoniais 

com Espanha, através dos casamentos de D. João III com D. Catarina de 

Áustria, irmã de Carlos V e o matrimónio deste com a infanta D. Isabel de 

Portugal, irmã do monarca, dando-se continuidade a esta política casando 

entre si os filhos destes dois matrimónios. 

Estas alianças que garantiam a paz entre os dois países favoreciam as 

relações bilaterais a todos os níveis, propiciando o fluir de gentes e costumes e 

a circulação de nobres, cortesãos, mercadores e, naturalmente, de alguns 

artistas e obras de arte. 

Documentada está a presença de artistas espanhóis em obras 

portuguesas e vice-versa, sendo inegável o contributo dos canteiros, mestres-

de-obras, entalhadores, entre outros, espanhóis, nas principais obras 

arquitectónicas manuelinas. João de Castilho, activo em Sevilha em 1507, 

revelar-se-á crucial nas obras arquitectónicas levadas a cabo no Convento de 

Cristo em Tomar, onde assina o portal principal em 1515, deslocando-se 

depois para o estaleiro das obras do Mosteiro de Santa Maria de Belém. O seu 

irmão, Diogo de Castilho, está activo em Viseu em 1517, colaborando depois 

também nas obras de Belém para finalmente se instalar em Coimbra onde 

desenvolverá importantes obras. Ainda no Convento de Cristo em Tomar 

encontramos Fernão Muñoz ao lado de Olivier de Gand executando as 

esculturas destinadas à Charola, enquanto no Mosteiro dos Jerónimos se 

documentam ainda Rodrigo de Pontezilha, Fernando de la Formosa, Francisco 

de Benavente, Juan de la Faya, Pedro de Trillo ou o sevilhano Diego de 

Riaño723. 

                                                 
723 - Ana Ávila Padrón, Entre las dos riberas, cit., p. 139. 
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Curiosamente, estes artistas tenderam a regressar aos locais de origem, 

passado o furor construtivo do reinado de D. Manuel mas, nos dois reinados 

seguintes, pelo contrário, muitos foram os espanhóis principalmente pintores, 

que se sentiram atraídos pelo nosso país onde viriam a desempenhar papel de 

relevo no evoluir pictórico nacional, vindo a ser muitos deles, os principais 

representantes da estética maneirista em Portugal, chegando alguns a auferir o 

estatuto de pintores régios. Falamos de um conjunto de artistas que, não 

obstante terem coincidido ainda com Francisco de Campos em Portugal, 

pertencem já claramente a uma “segunda geração” de pintores romanizados. 

Além do mais, ao contrário de Campos, aqueles que aqui serão mencionados 

aprofundaram a sua formação no contacto directo com os artistas italianos, em 

virtude das viagens que os conduziram até Itália. 

 

Lourenço de Salzedo (c. 1530-1577)724  foi um dos mais destacados, 

entre os artistas de origem castelhana contemporâneos em Portugal de 

Francisco de Campos. Originário da Andaluzia, provavelmente de Sevilha725, 

dado o manifesto conhecimento dos círculos de Luís de Vargas, terá nascido 

por volta de 1530. Radicou-se entre nós na década de sessenta da centúria, 

vindo a exercer o cargo de pintor privativo da rainha D. Catarina, aqui se 

fixando até que a morte o colheu em 1577. 

Antes da sua vinda para Portugal, o artista viajou a Itália, encontrando-se 

em 1558 em Roma, junto de Gaspar Becerra, trabalhando para o Cardeal Juan 

Álvares de Toledo, associado ao qual encontramos o eclesiástico português, 

Francisco de Barros. Nesse ambiente artístico, além do próprio Becerra, foi 

particularmente influenciado por Girolamo Siciolante da Sermoneta, revelando 

a sua pintura também influxos de Perino del Vaga, Vasari, Sebastiano del 

Piombo ou Salviatti. 

                                                 
724 - Sobre o artista veja-se Vítor Serrão, “Lourenço de Salzedo en Roma. Influencias del 
Manierismo romano en la obra del pintor de la Reina Catarina de Portugal”, Archivo Español de 
Arte, LXXVI, nº 303, 2003, pp.249-265.  
725 - Embora não haja nenhuma referência documental relativa à origem do pintor, a 
prospecção arquivística desenvolvida por Vítor Serrão permitiu-lhe encontrar diversos artistas 
com este apelido a trabalhar em Sevilha, Córdova e Granada. 
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A partir de 1564, pelo menos, o pintor estaria já em Lisboa ao serviço de 

D. Catarina, (como pintor retratista da sua corte), pois desse ano datam os 

retratos régios dela e de seu já falecido marido fazendo-se acompanhar dos 

seus respectivos padroeiros (D. João III por São João Baptista e, ela própria, 

por Santa Catarina), duas obras procedentes dos Paços de Xabregas que 

actualmente se encontram no coro da igreja do Convento da Madre de Deus, 

que lhe estão atribuídas. A sua vinda para o nosso país prende-se 

directamente com o facto de D. Catarina ter procurado junto de seu sobrinho, 

Filipe II de Espanha, um pintor para a realização das pinturas do retábulo-mor 

da sua capela-panteão no Mosteiro dos Jerónimos. Foram-lhe sugeridos alguns 

nomes de artistas entre os quais, o espanhol Gaspar Becerra, o flamengo 

Frans Floris ou o italiano Francesco de Urbino. Acontece, porém, que o 

primeiro – favorito do monarca espanhol – acabaria por morrer entretanto, a 

vinda do flamengo foi considerada pouco conveniente por razões político-

religiosas, num tempo em que se pretendiam reduzidas ao mínimo as relações 

com a “heresia” protestante e o italiano não foi seleccionado por se tratar de 

um especialista em fresco, acabando finalmente a escolha por recair em 

Salzedo, de acordo com a informação fornecida por Frei Manuel Baptista de 

Castro, na sua Crónica da Ordem de São Jerónimo726 sustentada por 

documentação entretanto desaparecida. 

Morador na zona de Santos-o-Velho727 em Lisboa, aí constituiu família 

depois de casar com Vitória de Salazar, onde viria a falecer precocemente, 

deixando incompleta a galeria de Retratos de Reis de Portugal, que então 

pintava a fresco para a igreja do Hospital Real de Todos-os-Santos, obra 

malogradamente desaparecida e que não nos permite aferir as suas qualidades 

de fresquista.  

Além de retratista e pintor de fresco, executou diversas outras obras no 

âmbito da pintura a óleo, entre as quais a execução de um outro retábulo, 

desta feita para o extinto Mosteiro de Vale Benfeito (Peniche), um cenóbio 

hieronimita, cuja encomenda provavelmente se deve também à iniciativa régia, 

                                                 
726 - Cfr. Annemarie Jordan Geschwend, “A capela-mor: um panteão real para a dinastia de 
Avis”, Jerónimos, 4 Séculos de Pintura , cit., pp.74-90. 
727 - Cfr. Jorge de Moser, “Lourenço de Sauzedo, pintor da Rainha D. Catarina”, Boletim do 
Museu Nacional de Arte Antiga, vol. II, nº1, 1950, pp.27-31. 
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já que D. Catarina foi uma das principais responsáveis pela ornamentação do 

mosteiro. As pinturas remanescentes encontram-se hoje dispersas entre a 

Santa Casa da Misericórdia da Lourinhã (Julgamento de Santa Catarina, São 

Jerónimo, Profissão de Santa Paula e Imaculada Conceição) e a igreja de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia (Cristo deposto da cruz). Pintou também para 

a igreja Matriz de Loures o seu retábulo colateral direito, onde figuram oito 

painéis dedicados a Santa Madalena e Santa Luzia (registo inferior), 

Nascimento da Virgem, Santo Agostinho e São Sebastião (centro) e Imaculada 

Conceição ladeada por São João Baptista e Santo António, de Lisboa, no seu 

coroamento. 

Salzedo trabalhou também para o arcebispo eborense D. João de Mello e 

Castro (1464-1574) _ o mesmo que contratará algum tempo depois Francisco 

de Campos – que lhe encomenda uma Lamentação sobre Cristo morto, uma 

obra que terá sido pintada entre 1565-1570, destinando-se a um dos altares da 

catedral (actualmente no Museu da Sé de Évora), que segue o modelo 

realizado por Girolamo Siciolante da Sermoneta728 para a capella Mutti-

Paperuzzi da igreja dos Santi Apostoli de Roma (hoje no Museu de Narodowe 

Poznan). Esta obra, que é impossível Campos não ter conhecido, é bem 

representativa de como nesta via da italianização se seguiram diferentes 

percursos, pois apesar de Salzedo ser oriundo de Sevilha e de serem 

contemporâneos em Portugal, desenvolveram diferentemente os influxos 

italianizantes, prosseguindo aquele uma tendência sobretudo miguelangelesca, 

enquanto o pintor neerlandês se revelou mais próximo dos círculos rafaelescos. 

A obra pictórica de Salzedo é herdeira de um gosto educado nos princípios 

miguelangelescos, patentes na terribilità corpórea e na escala monumental dos 

figurinos, evidenciando inúmeras sugestões dos continuadores do mestre 

florentino como Daniele da Volterra lembrando, simultaneamente, a sua 

expressividade cenográfica algumas composições de Francesco Salviati, 

enquanto certos efeitos de tensão anti-clássica ou a grandiloquência sugerida 

pelo preciosismo de determinados detalhes nos sugerem os trabalhos 

fresquistas desenvolvidos por Vasari no Palazzo della Cancilleria, em Roma e 

                                                 
728 - Vítor Serrão,”O Maneirismo na Pintura Portuguesa. Roma, os artistas e o seu contexto 
social”, cit., p. 54. 
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no Palazzo Vecchio florentino, obras que viu, certamente, em primeira mão. 

Por outro lado, sabemos que privou com o também romanizado Luís de Vargas 

– junto do qual terá mesmo aperfeiçoado a sua arte – que exerceu igualmente 

uma grande influência sobre ele, o que explica, em parte, a expressividade 

cenográfica do seu italianismo. 

Estando concluídas as obras da capela-mor dos Jerónimos em 1572 – 

cuja traça é da responsabilidade de Jerónimo de Ruão, filho do arquitecto e 

escultor João de Ruão - presume-se que a execução das pinturas do retábulo-

mor tenha mediado entre 1570-1572. Nesse mesmo ano (1572) admite Vítor 

Serrão729 ter o artista pintado outros dois retratos dos monarcas com os santos 

padroeiros (MMNA nºs de invº 967 e 968), versão dos supracitados, destinados 

quiçá aos altares colaterais do Mosteiro hieronimita, onde deveriam figurar 

aquando da cerimónia inaugural da capela-mor. Os cinco painéis do retábulo-

mor estavam incrustados na própria pedraria, sendo os da fiada superior 

alusivos a temas da Paixão de Cristo (Cristo a caminho do Calvário, Cristo 

deposto da cruz e Flagelação), enquanto no registo inferior se encontram 

apenas dois dos três painéis, onde se representava uma Epifania tripartida, 

tendo-se perdido a tábua central no reinado de D. Afonso VI aquando da 

colocação aí de um sacrário de prata.730  

Estas pinturas confirmam as influências miguelangelescas na 

monumentalidade dos seus figurinos e nos efeitos de tensão e bizarria que o 

pintor procura imprimir-lhes sem, contudo, perderem elegância e sensualidade, 

acentuada pelas cores quentes e vibrantes da paleta cromática, demonstrando 

trilhar um caminho paralelo ao de Francisco de Campos, (por isso alternativo), 

na mesma via da italianização, revelando-se ambos cultos e atentos à 

modernidade. Não podemos considerar que haja influências recíprocas entre 

si, mas tão só o comungar de algumas características comuns que, fazendo 

embora parte de um universo estético do qual participavam também outros 

pintores, se evidenciou nas suas obras, como o apreço pelo rigor do desenho, 

a graciosidade dos detalhes ornamentais das peças de sumptuária e adereços 

ou a sedução exercida pelas arquitecturas clássicas, mas já não 
                                                 
729 - Vítor Serrão, A Pintura Maneirista em Portugal e o apelo da ‘Bella Maniera’ de Itália (1540-
1590), cit., p. 35. 
730 - Uma obra do ourives João de Sousa. 
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renascentistas! Também a paleta cromática de ambos os pintores se revela 

mais ousada do que a de outros artistas coetâneos, na utilização frequente dos 

vermelhos, amarelos-laranja ou amarelos-torrados, das diversas tonalidades de 

verde que sabiamente conjugadas com os efeitos de luz assumem cangiantes 

que vão do verde escuro ao verde-limão, com cores sabiamente distribuídas e 

movimentadas, em hábeis jogos de efeitos de luz e sombra. 

 

Francisco Venegas (c.1530-1594), foi mais um sevilhano que, tal como o 

seu conterrâneo Salzedo, optou pela vinda para Portugal onde a fortuna lhe 

permitiu viver quase até aos finais da centúria. 

Embora tenha adquirido a sua primeira formação no âmbito da 

ourivesaria, terá depois feito a sua aprendizagem pictórica no atelier do 

romanizado Luís de Vargas, de acordo com Francisco Pacheco731 Terá 

passado por Roma, onde se deixou seduzir pelo anti-classicismo inspirado em 

modelos de Perino del Vaga e Pellegrino Tibaldi, mas também dos nórdicos 

romanizados, Bartolomeu Spranger e Hans Speckaert,732 vindo depois da sua 

fixação entre nós a revelar influências de António Campelo, ele próprio 

estadeante em Roma na década de cinquenta. 

Em 1578 estava já em Portugal, porque recebeu uma encomenda do 

Cardeal, já rei, D. Henrique. Reconduzido no cargo de pintor régio por Filipe II 

(I de Portugal), tudo leva a crer que o fosse já não apenas no breve reinado do 

Cardeal-Rei D. Henrique, como também no de D. Sebastião. Parafraseando 

Vítor Serrão733 poderemos dizer tratar-se do mais completo artista desta 

“segunda geração” do Maneirismo português, já pela consciência da 

liberalização do artista – fazendo questão de assinar algumas obras – já 

através da plena interiorização do sentido maneirista, já pela primazia conferida 

ao debuxo, ou pelo arrojo das suas composições, sendo homem «de espírito 

mui levantado em suas ideias» como o classificava Félix da Costa Meesen734.  

Venegas é um autor de algumas magistrais obras do Maneirismo 

português, ao nível do que melhor se fazia na Europa, comparando Vítor 
                                                 
731 - Francisco Pacheco, Libro de verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables varones, cit., 
p.299. 
732 - Vítor Serrão, A Pintura maneirista em Portugal e o apelo da Bella Maniera…, pp. 40-41. 
733 - Idem, “A Pintura Maneirista em Portugal”, História da Arte Portuguesa , cit., p. 462. 
734 - Félix da Costa Meesen, op. cit, [1606]. 
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Serrão735 a sua importância à assumida por alguns dos seus contemporâneos 

em diversas cidades espanholas, nomeadamente Mateo Perez de Alessio, em 

Sevilha, Benedito Rabuyate, em Valladolid, Pietro Morone, em Zaragoza, Pablo 

de Céspedes em Córdova e Rómulo Cincinatto em Guadalajara, salientando, 

contudo, que a excelência pictórica de Venegas e o seu arrojo maneirista 

seguindo os princípios da buona maniera romana, o distinguiam dos demais.  

Da sua actividade lisboeta chegaram até nós já só praticamente as obras 

realizadas ao serviço de Filipe II (Ide Portugal) - presumindo-se que terá sido o 

autor do programa iconológico das decorações efémeras destinadas à entrada 

triunfal do monarca em Lisboa em 1581, de temática mitológica e simbólica. 

Foram recentemente descobertas umas pinturas afrescadas da sua autoria que 

revestem o tecto da antiga capela de São Rafael na igreja do agostiniano 

Convento da Graça, em Lisboa.736 Para além destas realizou outras 

composições fresquistas, nomeadamente a decoração mural do corpo da igreja 

do Hospital Real de Todos-os-Santos e a pintura ilusionística do tecto da igreja 

de São Roque, em Lisboa, denunciando inspiração nos tectos italianos de 

Cherubino e Romano Alberti737.   

Do citado cenóbio agostiniano procedem outras obras entre as quais uma 

sensual Maria Madalena, eivada de referentes neoplatónicos, evocando as 

escolas de Parma ou Fontainebleu, onde os limites do desejo se confundem 

com a ardência da visão mística, numa simbiose de misticismo e erotismo, ao 

mesmo tempo que plena de ambiguidades, um fragmento de um Cristo atado à 

coluna738 que se encontra hoje na Matriz da Moita e um São Rafael e o menino 

Tobias (MNAA).  

São, ainda, da sua autoria dois painéis ainda remanescentes na igreja de 

Santa Iria da Azóia (Estigmatizalção de São Francisco e Santo António), uma 

Santíssima Trindade do Museu Nacional de Arte Antiga e as grandes obras 

retabulares executadas com colaboração, tanto para o antigo retábulo-mor da 

                                                 
735 - “O Maneirismo na Pintura Portuguesa. Roma, os artistas e o seu contexto social”,cit., 
pp.53- 54. 
736 - Vítor Serrão, “O Programa Artístico da Capela do Anjo São Rafael na igreja da Graça em 
Lisboa (c.1590-1596), Artis - Revista do Instituto de História da Arte, FLUL, nº2, 2003, pp.107-
143. 
737 - Idem, ibidem, p. 40 
738 - Atribuição feita oralmente por Manuel Batoréo. 
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igreja do Mosteiro do Varatojo, em Torres Vedras, como para o retábulo-mor da 

igreja da Luz, de Carnide (onde ainda se encontram), uma encomenda da 

Infanta D. Maria, onde assina a tábua central – Franciscus Venegas Regius 

Pictor faciebat – bem como dois outros painéis, a Coroação da Virgem e 

Anunciação, embora deste conjunto retabular lhe sejam atribuíveis ainda as 

pinturas dedicadas à Apresentação do Menino no Templo e à Epifania.   

Notável é a colecção de oito desenhos a tinta bistre que se conservam no 

MNAA, reveladora de uma precisão no debuxo e da modernidade do artista 

que ousa ensaiar nus plenos de erotismo, como é o caso, por exemplo, do 

Amor virtuoso castigando a fortuna (nº invº 667), numa sociedade dominada 

pelos princípios tridentinos, como os defendidos pelo padre Francisco Cornejo 

na sua obra Parecer sobre el Abuso de las Figuras y Pinturas Lascivas, cujo 

conteúdo entrava em perfeita contradição com este tipo de mensagem 

iconológica demonstrando um certo espírito de rebeldia e inconformismo que 

se mantinha ao nível dos círculos artísticos mais eruditos. Subsiste, ainda, o 

desenho de um projecto realizado no reinado de D. Sebastião para o retábulo 

da igreja de São Sebastião e São Vicente (substituída depois pela actual igreja 

de S. Vicente de Fora) e um outro de uma interpretação do Juízo Final de 

Miguel Ângelo, feito a pedido do Cardeal D. Henrique. Existe, ainda, um 

desenho no Museu do Louvre que lhe está atribuído.739 

 

Fernão Gomes740 (1548-1612) é, também, outro artista oriundo de terras 

castelhanas - pois nasceu em Albuquerque, onde foi baptizado com o nome de 

Hernán Gómez Román - que acabaria por se radicar em Portugal, onde já se 

documenta em 1570, ano em que, a pedido de D. Afonso, 2º Conde do 

Vimioso, retratou a sanguínea o poeta Luís de Camões.741 Terá, naturalmente, 

coincidido com Campos em Lisboa pelo menos durante uma década, embora já 

depois da sua vinda para Portugal, tenha realizado uma viagem aos Países 

                                                 
739 - Lizie Boublie, Inventaire général des dessins: école espagnole XVI-XVIIIème siècles, Musée 
du Louvre, Paris, 2002. 
740 - Cfr. José Alberto Seabra de Carvalho, “Fernão Gomes”, A Pintura Maneirista em Portugal. 
Arte no tempo de Camões, cit., pp. 477-478. 
741 - Cfr. Dagoberto Markl, Fernão Gomes um pintor do tempo de Camões, IN/CM, Lisboa, 1972 
e Vítor Serrão, Fernão Gomes e o retrato de Camões, IN/CM, Lisboa, 1989. 
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Baixos, estadeando algum tempo na oficina de Anthonis Blocklandt742, em Delft 

(segundo Felix da Costa Meesen).  

Depois dessa breve viagem aos Países Baixos, em 1573 Fernão Gomes 

estava de novo em Lisboa, onde se estabeleceria de modo definitivo, embora 

regressasse pontualmente à terra natal a fim de dar cumprimento a algumas 

obras. Além de pintor dos Mestrados das Ordens Militares, em 1594 foi 

nomeado pintor régio por Filipe II (I de Portugal), cargo que lhe foi renovado 

pelo seu sucessor. 

Não nos debruçaremos, contudo, sobre a sua obra pictórica porque 

Fernão Gomes é já, inequivocamente um representante da pittura senza 

tempo, longe já da primeira geração maneirista à qual pertenceu Francisco de 

Campos. Além da realização do célebre retrato de Luís de Camões, que 

imortalizou o pintor nos nossos dias, refira-se apenas que ele foi um dos 

fundadores da Irmandade de São Lucas, em 1602, participando em diversos 

pleitos da luta pela liberalidade da arte da pintura, demonstrando-se assim o 

seu espírito reformador, num país onde nem sempre as novidades estéticas e 

formais eram acompanhadas da modernização cultural e ideológica, 

continuando na centúria de Seiscentos (e até ao ano de 1617!) os pintores 

portugueses a estar sujeitos ao rígido sistema gremial e corporativo, como se 

referiu anteriormente. 

 

 

                                                 
742 - Anthonis Blocklandt foi um pintor nórdico do círculo de Frans Floris, muito influenciado pelo 
italianismo de Salviati e Rosso Fiorentino. 
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7 – A encomenda de obras de arte a artistas espanhóis 

 

7.1 - O retábulo da capela de Santa Catarina, de Alpedrinha 

 

A proximidade geográfica e familiar entre os dois países nos reinados de 

D. João III e Carlos V, favoreceu o intercâmbio não apenas de pessoas, mas 

igualmente de produtos entre os dois reinos peninsulares, como se referiu. 

Também ao nível da encomenda artística esta realidade acabaria por favorecer 

ambos os mercados. Quando não circulavam os artistas, acontecia também, 

embora com maior frequência nas zonas de fronteira, fazerem-se encomendas 

de obras de arte no país vizinho. Assim, em 1540 documenta-se o envio de um 

retábulo de Tavira para Sevilha, pelo entalhador Mestre Nicolás, a fim de ser 

policromado na cidade andaluza pelo pintor Juan Enriquez743 e em 1559 será a 

vez do entalhador Nicolau Juzarte encomendar a Pedro de Campaña a pintura 

do retábulo da Igreja da Misericórdia de Tavira744 (infelizmente desaparecido). 

Não poderíamos deixar de trazer aqui à colação o retábulo da capela de 

Santa Catarina, em Alpedrinha745, pelas afinidades em termos estéticos que o 

mesmo apresenta relativamente ao universo que aqui estudamos e pelo 

ineditismo de que se reveste a atenção que lhe dedicamos nestas breves 

páginas, já que o consideramos mais uma obra hispânica coeva, que foi 

especificamente encomendada para uma capela em Portugal. 

Embora actualmente se encontre apeado do seu local de origem é, 

felizmente, um dos raros casos de retábulos quinhentistas que chegaram na 

íntegra até nós conservando-se, inclusivamente, uma boa parte da máquina 

retabular que o suportava. É incontestavelmente uma obra de meados da 

centúria de Quinhentos e ocupou durante cerca de quatrocentos anos o altar-

mor da citada capela (vulgarmente designada capela do Leão), em Alpedrinha. 

Constituído por nove painéis, o registo superior é composto por três quadros 

alusivos à Paixão de Cristo- Oração de Cristo no Horto (est.97) Calvário 
                                                 
743 - José Hernandez Díaz, “Arte hispalense de los siglos XV y XVI”, Documentos para la 
Historia del Arte en Andalucia, vol. IX, Sevilha, 1937, p.29. 
744 - Juan Miguel Serrera, “O eixo pictórico Sevilha-Lisboa: Francisco Venegas e Vasco 
Pereira,cit., p.29. 
745 - Sobre Alpedrinha e sua importância no século XVI veja-se António José Salvado Mota, 
Monografia d’Alpedrinha, Fundão, 1ª ed. 1933, ed. Fac-similada, 2004, p.229.  
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(est.96) e Ressurreição (est.98), no intermédio representam-se a Assunção e 

Coroação da Virgem (est.101), ladeada por São Paulo e São Pedro (est.99) e 

São Jerónimo e Santo Agostinho (est.100), respectivamente, e na fiada inferior 

encontram-se as pinturas Santa Catarina entre os Doutores (est.104), Martírio 

de Santa Catarina (est.102) e Decapitação de Santa Catarina (est.103), por ser 

esta, naturalmente, a santa da sua invocação. Continua por identificar o autor 

dessas pinturas que revelam, contudo, uma linguagem de algum modo próxima 

do universo da primeira geração de pintores do Maneirismo português sem 

que, no entanto, se possam atribuir a algum deles. Por outro lado, há também 

neste conjunto uma série de pormenores que nos parecem muito afins da 

pintura castelhana coeva, o que nos leva a considerá-lo um produto da “escola 

estremenha”, mas que não deixa de revelar algumas afinidades relativamente à 

obra de Francisco de Campos, razão pela qual achamos que merece aqui uma 

breve menção. 
O instituidor da capela foi D. Cristóvão da Costa (Cónego e tesoureiro-

mor da Sé de Lisboa, mas também sobrinho de D. Jorge da Costa, cardeal de 

Alpedrinha746) sendo que um dos seus irmãos era o clérigo Pedro Feyo, mais 

conhecido por D. Pedro da Costa, que estadeou alguns anos em Roma, onde 

terá adquirido um certo gosto pelas empresas artísticas. D. Pedro fez parte do 

séquito que acompanhou a Infanta D. Isabel de Portugal em 1526 aquando da 

sua ida para Espanha a fim de desposar Carlos V, por indicação da qual 

receberia alguns anos mais tarde o bispado de Leão747, primeiro e, depois, a 

cátedra episcopal de Burgo de Osma (Soria)748 onde a sua obra mecenática 

verdadeiramente o imortalizou. 

Apesar das circunstâncias da vida o terem conduzido até terras 

castelhanas, não terá esquecido a sua pátria já que, de acordo com informação 

revelada por Barbosa Canas749 este mesmo D. Pedro da Costa terá contribuído 

com muitos ornamentos para a capela de Santa Catarina de Alpedrinha, pelo 

                                                 
746 - Sobre o Cardeal D. Jorge da Costa veja-se Maria Manuela Mendonça, D. Jorge da Costa, 
Cardeal de Alpedrinha, Ed. Colibri, 1991. 
747 - Cfr. Pedro Dias, “O mecenato do bispo quinhentista D. Pedro da Costa em Portugal e 
Espanha”, As relações artísticas entre Portugal e Espanha na Época dos Descobrimentos, cit., 
pp. 469-490. 
748 - António José Salvado Mota, op.cit., p. 238. 
749 - Barbosa Canas, Miscelânea Genealógica, 1857 (Códice Manuscrito da BNL nº 1348), 
p.523. 
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que não nos surpreenderia se a ele se devesse a encomenda retabular do 

altar-mor podendo eventualmente encontrar-se aqui um elo de conexão com 

uma autoria espanhola da pintura.  

Como notas distintivas da obra deste ignoto mestre, podemos apontar o 

solene realismo de alguns dos tipos representados, a par de uma doce 

espiritualidade evidente em algumas das suas personagens, mesmo nos 

painéis que patenteiam situações de forte carga dramática. O interesse pelos 

fundos assume notoriedade, revelando-nos um artista conhecedor da 

tratadística coeva, como o parece comprovar o fundo arquitectónico do painel 

dedicado a Santa Catarina entre os Doutores, no qual se representa uma 

belíssima arcaria de tipo serliano. São, contudo, as pinturas do registo 

intermédio, as que mais que o aproximam de Francisco de Campos, o que é 

natural atendendo às afinidades temáticas com outras da sua autoria, em 

particular a pintura dedicada à Assunção e Coroação da Virgem recorda-nos o 

tema homónimo pintado por Campos no retábulo de Góis, não muito tempo 

depois. Também aqui a luz desempenha o papel modelador. Elevada sobre o 

crescente lunar e aureolada por uma coroa luminosa, a Virgem surge isolada 

através de uma mancha lumínica envolvente delimitada por um círculo 

algodoado, ladeada por um coro de esvoaçantes anjos músicos e cantores que 

em seu torno lhe cantam hinos de glória, enquanto duas outras figuras 

angélicas surgem na zona superior do painel, preparando-se para a coroar.   

À esquerda da Virgem representam-se os apóstolos Pedro e Paulo, em 

figurações que terão tido como modelo inspirador dois gravados de 

Marcantonio Raimondi, segundo Rafael. Os repintes sofridos modificaram 

bastante a fisionomia das figuras, conferindo-lhes um ar desproporcionado que 

introduz um certo desajuste compositivo na pintura, acentuando as diferenças 

entre um plano fundeiro que denuncia alguma qualidade e os protagonistas do 

tema que foram visivelmente repintados, alterando a pintura primitiva, não 

apenas a nível anatómico como no tratamento de panejamentos de pinceladas 

densas e caligráficas impedindo-nos de fazer uma análise objectiva. Do lado 

contrário, apresentam-se duas outras figuras não menos importantes na 

História da Igreja, mais precisamente dois dos seus Doutores: São Jerónimo e 

Santo Agostinho. Curioso é o marcado contraste entre a abertura paisagística 
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do lado direito do painel com uma certa rudeza apresentada do lado contrário, 

imposta pela pesada estrutura roqueira que se agiganta por trás da figura de 

São Jerónimo. 

Em suma, este é apenas mais um exemplo que vem confirmar a 

existência de um mesmo universo artístico dominante na Península Ibérica em 

meados de Quinhentos, marcado sobretudo pelo Maneirismo de feição 

romanizada, e do intercâmbio de obras de arte, que se estabeleceu entre os 

dois países ibéricos. 

 

 

7.2 – Algumas obras de Luís de Morales, el Divino, em Portugal 

 

Embora se trate de um pintor estremenho sem ligação aparente à obra de 

Francisco de Campos, não poderíamos deixar de lhe dedicar alguma atenção 

em virtude de serem contemporâneos e Morales ter pintado, inclusivamente, 

um retábulo para Évora na mesma altura em que Campos realizava algumas 

empreitadas para a mesma cidade sendo, pois, impossível não ter conhecido a 

sua obra pictórica. Se é verdade que a sua influência não se fez sentir sobre o 

pintor nórdico, ela não deixaria de se exercer sobre outros círculos pictóricos 

coevos, tanto na capital transtagana como, sobretudo, em outras zonas mais 

próximas da fronteira, para as quais se fizeram algumas encomendas ao artista 

badajocense.  

Em sintonia com o resto de Espanha, também na região estremenha a 

actividade artística foi intensa, no âmbito eclesial e civil, com particular 

acuidade após as novas determinações tridentinas, cujos ditames os 

visitadores eclesiásticos se empenhavam em fazer cumprir, o que conduziu a 

um certo afã artístico, no tocante à construção e ornato de novos e velhos 

templos. Destacaram-se na Província pacense alguns pintores, nomeadamente 

Juan Ramos, Martín Alonso Meneses, Juan e Alonso Meneses, todos naturais 

de Llérida e que se notabilizaram na Baixa-Estremadura. Em conexão com 

estes situam-se os italianos António florentino e Juan Domingo, que acabariam 

por se radicar em Zafra. Mas, sem dúvida que o mais importante centro 

artístico desta província foi Badajoz, onde aparecem diversas oficinas de 
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pintores, que trabalham essencialmente para a Catedral, convertendo a cidade 

num dos focos pictóricos mais activos da região no século de Quinhentos. A 

dinastia dos Hermosa constituía o núcleo pictórico mais importante de meados 

da centúria, com uma importante oficina, onde laboravam o Mestre Gil de 

Hermosa (oriundo de Zafra) e seus filhos, Francisco e Francisca de Hermosa. 

Se o mestre é um homem dominante no segundo quartel da centúria, a partir 

de meados do século é seu filho, Francisco, que passará a dominar a oficina750. 

Luís de Morales, el Divino (activo entre cerca de 1515 e 1591) é, contudo, 

o nome incontornável quando se aborda a pintura da Estremadura espanhola 

do século XVI. Admite-se que tenha tido uma educação sevilhana, quiçá nos 

círculos próximos de Pedro de Campaña, evidenciando contudo uma pintura 

estereotipada, de fortes ressaibos tridentinos, apesar de dotada de uma 

espiritualidade que sugere alguns modelos leonardescos tardios e evidenciar 

uma clara inspiração rafaelesca, inserindo-se no que podemos designar de 

uma corrente Maneirista devocional que aspira antes de mais ao «decoro» e 

que conheceu larga fortuna na Península Ibérica a partir do último quartel da 

centúria.  

Documentam-se alguns trabalhos seus realizados para Portugal, 

nomeadamente para o convento de Santa Catarina de Sena, em Évora, (1547) 

e para convento de São Domingos da mesma cidade, executando o retábulo-

mor da sua igreja entre 1564-1565, que teria bastante influência sobre alguns 

pintores locais, entre os quais o Mestre da Tourega (Duarte Frisão?) e 

Francisco João. Deste grandioso retábulo subsistem apenas dois painéis, 

infelizmente, onde se representam a Virgem com o Menino e São João Baptista 

(que se conservam no Museu Nacional de Arte Antiga). 

Após a elevação da antiga igreja de Nossa Senhora da Assunção de 

Elvas a Sé Catedral, o seu primeiro bispo, D. António Mendes de Carvalho, 

decidiu dotar o templo de um retábulo-mor consentâneo com a nova dignidade 

a que o templo fora elevado. Para o efeito, a encomenda recaiu sobre o pintor 

pacence Luís de Morales, por factores que se relacionam não apenas com as 
                                                 
750 - Sobre a actividade artística deste período na província de Badajoz veja-se Carmelo Solis 
Rodriguez, “La pintura del siglo XVI en la Baja Extremadura y en Badajoz”, Luís de Morales. A 
un lado y outro de la Raya / Luis de Morales. A um e outro lado da Raia, (Catálogo de 
Exposição), Fundación Caja de Badajoz, Badajoz, 2000. 
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exigências de um cabido recém-criado num período marcado pelo apogeu dos 

ditames tridentinos, mas certamente também porque a proximidade geográfica 

permitiria ao artista acompanhar mais de perto aquela que seria a sua última 

grande empreitada retabulística, executada entre 1576 e 1579, na qual ele 

próprio se terá envolvido mais do que em outras obras coevas, como o parece 

comprovar a elevada quantia - 1000 ducados - paga pela pintura e dourado do 

retábulo751. 

Ao Marquês de Lozoya se ficou a dever, em 1944, uma primeira 

atribuição à oficina de Luís de Morales dos três painéis dedicados à Visitação, 

Adoração dos Magos e Apresentação no Templo, sendo os restantes 

posteriormente identificados e atribuídos por Vítor Serrão à mesma oficina. 

Tratar-se-ia, de acordo com uma plausível hipótese de reconstituição efectuada 

por Vítor serrão, de um retábulo constituído por sete painéis, em fiadas 

sobrepostas, dedicados a temas marianos e da primeira infância de Jesus. 

Assim, num primeiro registo, como que ladeando o suposto sacrário, figurariam 

a Apresentação no Templo e a Adoração dos Magos, sobrepostos pela 

Visitação e Adoração dos Pastores, respectivamente. Ao centro encontrar-se-ia 

uma imagem de Nossa Senhora (desaparecida) e, num registo superior, O 

Encontro de Santa Ana e São Joaquim na Porta Dourada, à esquerda, e a 

Anunciação, à direita. Coroando este conjunto, estaria ao centro um único 

painel com representação da padroeira, Nossa senhora da Assunção.  

Este primitivo conjunto pictórico seria apeado aquando das obras de 

renovação da capela-mor levadas a cabo na centúria de Setecentos, 

conduzindo à perda do retábulo de marcenaria e do painel alusivo à Adoração 

dos Pastores, bem como à danificação de algumas das tábuas remanescentes, 

que se encontram hoje dispersas pelo Museu de Arte Sacra de Elvas e 

sacristia da igreja do Salvador, da mesma cidade.  

Já no primeiro lustro da década seguinte, ao pintor estremenho seria 

ainda requisitada a execução de mais um retábulo, desta feita para a capela do 

Carmo da Sé de Portalegre, onde se conservam ainda cinco dessas tábuas, 

uma Virgem com o Menino e quatro santos carmelitas, uma obra que acusa 

clara intervenção oficinal.  

                                                 
751 - Rodríguez-Moñino, A., El Divino Morales en Portugal, cit., p.16. 



 501 

Em conclusão, Luís de Morales foi mais um dos pintores espanhóis que 

teria uma influência decisiva sobre alguns artistas portugueses que 

prosseguiram também a via de adopção do Maneirismo italianizante. E não se 

pense sequer que foram apenas os pintores regionais, que laboravam 

essencialmente nas regiões periféricas, os que se deixaram impressionar pela 

sua pintura. Antes pelo contrário, podendo mencionar-se, por exemplo, artistas 

tão conceituados como os lisboetas Diogo Teixeira, pintor privativo de D. 

António, Prior do Crato ou Simão Rodrigues, dois expoentes da Pittura Senza 

Tempo em Portugal. 

Além das obras que se documentam, subsistem entre nós diversas 

pinturas devocionais, maioritariamente alusivas à Virgem com o Menino, 

Nossas Senhoras da Piedade ou ao Senhor da Cana Verde, que denunciam a 

sua autoria, sendo umas, evidentemente, obras de alguma qualidade a revelar 

a intervenção do mestre, enquanto outras são mais moralescas do que 

propriamente de Morales, no sentido em que são obras perfeitamente oficinais. 

Umas e outras destinavam-se principalmente a oratórios particulares, 

resultando em boa parte de encomendas oriundas de uma aristocracia 

piedosista, desejosa de seguir os propósitos tridentinos. Uma dessas pinturas 

contava-se entre a colecção de D. Teodósio I de Bragança, como nos dá conta 

o Inventário de bens que mencionámos em capítulo anterior. 
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