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Est. 2 – Giulio Romano 

              Palácio Te, Mântua, Quarto dos grottesche  
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Est. 3-A 

3 - Oratório da Confraria do Gonfalone  (c.1568-1578), Roma       

 Jacopo Bertoja, Lívio Agresti, Marco Pino, Marcantonio del Forno e outros. 

 

Est. 3 -B 

   Pormenor da Conversão de S. Paulo  
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CAPÍTULO II 

 

FRANCISCO DE CAMPOS NO PALCO 

DO AGGIORNAMENTO ESTILÍSTICO PORTUGUÊS 
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1 – As relações com o exterior 

 

Nos anos que separam o nascimento da morte de Francisco de Campos 

(c.1515-1580) apesar das convulsões diversas que se viveram na Europa, a 

realidade portuguesa assume contornos diferenciados, atendendo às peculiaridades 

da conjuntura económica e político-social vividas naquela que pode ser considerada 

a “idade de ouro” da cultura artística nacional.   

A paisagem mental e estética subjacente ao desenvolvimento artístico nos dois 

primeiros terços de Quinhentos, sobretudo, continuou a desenrolar-se num universo 

cuja doutrina assentava no fascínio pelo heroísmo, constituindo a arte um símbolo 

de virtude e magnificência que retomava os princípios da Ética aristotélica, como se 

referiu. Condicionado pela diáspora atlântico-mediterrânica que abriu o país a novas 

e variadas dimensões culturais, sem abandonar o seu lirismo peculiar nem voltar 

costas à influência das novas correntes estéticas dominantes na Europa, o 

desenvolvimento artístico português assumiu nesse período características únicas 

que nos permitiram afirmar-nos como um pólo dinamizador que se impôs em termos 

originais na Europa coetânea, a par de outros como a Flandres, a Espanha ou a 

Itália.  

A pluralidade de alternativas estéticas que se desenvolveram entre nós, 

revelando-se uns artistas mais sensíveis à expressividade germânica, facto que não 

era incompatível com o interesse que simultaneamente se ia tornando manifesto por 

parte de outros artistas relativamente à inserção das acções, histórias e figuras em 

espaços verosímeis, isto é, o pendor italianizante ia ganhando adeptos também. 

Por isso, tanto o Renascimento como o Maneirismo português constituem um 

caso absolutamente singular no panorama coevo, sendo o eclectismo a marca 

dominante nesta cultura onde, não deixando de se respirar os ares da modernidade, 

o modelo italiano não era o único que se oferecia como alternativa à tradição gótica 

tendo que se “adaptar” e conviver com o predomínio de uma linguagem flamenga, às 

quais se juntavam ainda as influências colhidas no contacto com os povos do Norte 

de África ou da Índia, assim como as formas renascentistas de índole mudéjar e 

platerescas, coexistindo todas estas vertentes numa peculiar simbiose que conflui 

em formas artísticas sui géneris que não deixam de ser impregnadas de um lirismo 

formal que as torna únicas e irrepetíveis. 
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Inseridos embora num universo cultural totalmente distinto da Borgonha do 

Duque du Berry, da Florença dos Medicis, da Roma papal ou, até mesmo da 

Espanha imperial de Carlos V, é evidente que um dos factores mais eficazes na 

penetração dos novos modelos culturais foi o mecenato régio, coadjuvado pelo 

crescente patrocínio eclesiástico especialmente vocacionado para todo o tipo de 

objectos em que o fausto e o luxo se tornavam elementos essenciais, como alfaias 

litúrgicas – promovendo, desde logo, o incremento da ourivesaria – mas onde a 

encomenda de altares e respectivas pinturas e esculturas assumiam também cada 

vez maior relevo. 

 

1.1 - Os contactos privilegiados com certas regiões do Norte da Europa 

 

Desde a fundação da nacionalidade que Portugal vinha mantendo relações 

privilegiadas com a Flandres de que é exemplo o auxílio prestado a D. Afonso 

Henriques pelos cruzados flamengos nas guerras da Reconquista. Desde logo se 

intensificaram as relações entre ambas as regiões, graças ao reforço dos laços 

dinásticos, pelo casamento de D. Matilde, filha de D. Afonso Henriques com o Conde 

da Flandres, em 1184, e nos inícios do século seguinte pela união de D. Fernando 

de Portugal (sobrinho de D. Matilde) com D. Joana de Constantinopla, Condessa 

herdeira da Flandres. Mais tarde (1429) será a vez de Filipe, o Bom, Duque da 

Borgonha, casar com a Infanta D. Isabel de Portugal, filha de D. João I, aliança que 

viria a constituir o ponto de partida de uma política proteccionista em relação à 

“nação” portuguesa residente em Bruges e que consolidaria, mais ainda, as relações 

diplomáticas entre as duas regiões. 

As transacções comerciais também se foram incrementando ao longo dos 

séculos, desde que Filipe, o Ousado, outorgou liberdade de comércio aos 

portugueses em 1387.1 Em virtude dos produtos trazidos das ilhas atlânticas e da 

Guiné, as nossas exportações para a Flandres sofreram profundas alterações no 

decurso de Quatrocentos, tornando-se o comércio com Portugal de grande interesse 

                                                 
1 - Jacques Paviot, “Relações marítimas entre a Flandres e Portugal nos séculos XV e XVI”, No 
Tempo das Feitorias. A Arte Portuguesa na Época dos Descobrimentos, vol. I (Cat. de Exposição), 
Museu de Belas Artes de Antuérpia, 1991, Museu Nacional de Arte Antiga, 1992, p.87. 
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para os flamengos, a ponto de constituírem em Lisboa uma colónia com cônsules 

próprios, que gozavam de vantagens comerciais equivalentes aos privilégios 

auferidos pela “nação” portuguesa na Flandres. Assiste-se, então, a uma corrente 

migratória de flamengos que procuram fixar-se em algumas zonas territoriais 

nacionais, nomeadamente nas ilhas atlânticas, em cujo povoamento a sua presença 

se revelaria deveras importante. 

O caso da ilha da Madeira é emblemático do estreitamento de relações entre 

Portugal e Flandres, estabelecendo-se um verdadeiro intercâmbio entre a produção 

açucareira madeirense e a importação de obras de arte flamengas. Em 1472 o 

açúcar era já embarcado directamente para a Flandres, à qual se destinavam 40.000 

arrobas anuais2, dando-nos este número conta do volume de comércio existente 

entre os dois territórios sendo, além do açúcar, enviados muitos outros produtos 

(compotas, amêndoas, conservas, etc) muito apreciados entre as elites flamengas, 

às quais os feitores presenteavam frequentemente com festas e oferendas. 

Em Bruges se sediou a primeira feitoria portuguesa, cujo feitor exercia uma 

dupla função, sendo simultaneamente representante do rei e mercador 

independente. Ainda que fosse o agente comercial do rei e da coroa, era o principal 

intermediário na aquisição de todo o tipo de produtos, desde os artigos sumptuários, 

às armas e munições, facas ou cutelos que tinham como destino as costas de África 

e do Malabar onde depois eram novamente trocados por especiarias, pedras 

preciosas, marfim, escravos, ou ao cobre para cunhar moeda destinada 

maioritariamente a esse mesmo comércio africano. 

Após a crise política desencadeada pela revolta de Gand e Bruges que levou 

ao aprisionamento do seu regente, Maximiliano, este ofereceu aos membros da 

nação portuguesa a possibilidade de se transferirem para Antuérpia, garantindo-lhes 

a manutenção dos privilégios de que beneficiavam em Bruges. Atendendo à 

importância estratégica de que esta cidade se revestia cada vez mais, o apelo 

revelava-se inexorável, tendo Portugal transferido para aí a sua feitoria em 1498, 

mudança que foi seguida de um verdadeiro êxodo dos mercadores. Juridicamente 

consagrada só em 1511 esta transferência revelar-se-ia extremamente vantajosa 

para os portugueses porque, além de lhes serem mantidos os privilégios 

                                                 
2 - Luíza Clode, “A Arte Flamenga na Ilha da Madeira”, Museu de Arte Sacra do Funchal. Arte 
Flamenga, Ed. Edicarte, 1997, p.10. 
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anteriormente auferidos, ainda lhes foi concedida a igualdade de direitos 

preferencial, bem como a isenção de prestação de serviço na guarda civil e do 

pagamento de imposto de sisas sobre o vinho e a cerveja3.  

De 1503 data o contrato de Portugal com os Welser que confirma Antuérpia 

como o principal entreposto das especiarias asiáticas, bem como do sal português e 

do açúcar da Madeira. 

Compreende-se, assim, que desde o início da dinastia de Avis fosse muito 

maior o impacto exercido entre nós pelo contacto directo com artistas e obras de 

arte dos Países Baixos, do que de qualquer outra região europeia. 

Uma certa dinâmica artística criada ainda nos reinados de D. Afonso V (1438-

1481) e de D. João II (1481-1495) ver-se-á incrementada no reinado seguinte, com 

D. Manuel I (1495-1521) cujas linhas de força são determinadas pela ideologia do 

Poder e transformação da sua imagem imposta pela necessidade de desenvolver 

uma ideia de Império estável e poderoso, credível aos olhos dos súbditos e dos 

outros monarcas, e ávido de deixar nos territórios recém descobertos ou 

conquistados a marca da sua grandeza. Apesar de ser o nono na linha de sucessão, 

vicissitudes diversas conduziram o Duque de Beja até ao trono, sentindo desde logo 

por esse facto a necessidade de se afirmar como Rei perante uma Corte que estava 

habituada a vê-lo como Duque. Por outro lado, Portugal viveu, no seu reinado, uma 

situação política absolutamente única face ao resto do mundo: a descoberta do 

caminho marítimo para a Índia, facto de importância transcendente para a História 

mundial, que deu ao monarca o pretexto que necessitava para se ancorar em teorias 

messiânicas e se proclamar como o “novo Emanuel”, procurando transformar a sua 

capital numa “nova Jerusalém” Com base neste pressuposto radica a principal 

característica do seu reinado: tudo deverá ser símbolo e instrumento do poder real, 

como tal, tudo quanto pertence ao rei ou dele emana deve conter o brilho e a riqueza 

que são próprios da sua condição, categoria na qual se incluem as obras de arte, 

cuja simbólica deverá resultar da intersecção de diversas linguagens onde confluem 

a razão, a celebração e o segredo.4  

                                                 
3 - John Everaert, “As feitorias portuguesas na Flandres”, No Tempo das Feitorias. A Arte Portuguesa 
na Época dos Descobrimentos, cit. vol. I, p.75. 
4 - Cfr. Paulo Pereira, “A simbólica manuelina. Razão, Celebração, Segredo”, História da Arte 
Portuguesa, cit., pp. 115-155. 
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A verdade é que temos que reconhecer que Portugal viveu então um dos 

períodos mais fascinantes da sua História, do ponto de vista da criatividade artística. 

Graças à actividade empreendedora do monarca, que integrou os projectos já 

iniciados pelo seu antecessor, outros apenas idealizados, multiplicam-se os 

estaleiros de Norte a Sul do país, concluem-se empreitadas anteriores, dá-se início a 

novas edificações avultando entre todas, naturalmente, o Mosteiro de Santa Maria 

de Belém, «Alfa e Ómega de tudo quanto diz respeito ao manuelino e, também, 

lugar de ‘encontro’ de todas as tendências, a meio caminho entre o Sul e o Norte 

(…)»5.  

Curiosamente, a faixa ribeirinha da capital, ficava assim delimitada por duas 

grandiosas construções patrocinadas pela família real: a Oriente, o Mosteiro da 

Madre de Deus, em Xabregas, sob mecenato de D. Leonor, a rainha mãe, e a 

Ocidente, o Mosteiro dos Jerónimos. 

Sabemos que para além das obras de iniciativa régia, os grandes senhores, 

pertencentes a uma aristocracia mais esclarecida e alguns burgueses enriquecidos 

propuseram-se também edificar novos palacetes, sobretudo em Lisboa na zona 

nobre da cidade, a margem do rio, acompanhando e imitando o rei na edificação do 

novo Paço da Ribeira. Infelizmente dessas edificações nada chegou, à excepção da 

Casa dos Bicos, residência de Brás de Albuquerque (filho do 2º vice-rei da Índia) 

homem culto e viajado que se terá inspirado em modelos italianos que conheceu 

quando em 1521 integrou o séquito da Infanta D. Beatriz.  

Todas estas empreitadas não se poderiam realizar, naturalmente, recorrendo 

só à mão-de-obra nacional, começando a afluir nos princípios do século XVI um 

conjunto de artistas de proveniência estrangeira. Salienta-se a presença dos irmãos 

Castilho, João e Diogo, no estaleiro de Belém,6 documentando-se diversos 

franceses entre escultores e lavrantes, ou simples pedreiros e canteiros. Apesar dos 

estreitos contactos artísticos já existentes com a Flandres, documentando-se nessa 

mesma época vários artistas flamengos desenvolvendo outros mesteres entre nós, 

não encontramos mestres de obras, nem lavrantes ou escultores, o que é natural 

quer porque, normalmente, os próprios mestres se faziam acompanhar dos seus 

colaboradores, como também devido ao facto de a arquitectura não ser uma área na 

                                                 
5 - Idem, ibidem, “As grandes edificações, 1450-1530”, p.60. 
6 - Pedro Dias, O Fydias Peregrino, cit., pp.25-30. 
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qual se distinguiram os flamengos, razão pela qual os arquitectos estrangeiros 

vindos para Portugal eram de origem francesa (Chanterene, João de Ruão) ou 

italiana (Andrea Sansovino e Francesco de Cremona).  

Depois dos biscainhos João e Diogo de Castilho7, seria a vez de outros 

encontrarem no nosso país a fama e prestígio internacional. O primeiro foi Nicolau 

Chanterene8 o qual, depois de uma passagem por Santiago de Compostela, vamos 

encontrar em 1516 em Coimbra atraído, quiçá, pelo calcário brando e doce das 

pedreiras de Ançã. A verdade é que tendo conhecimento da grandeza imperial de 

Lisboa e da riqueza do reino e ouvindo falar das empreitadas que de Norte a Sul do 

país eram levadas a cabo, eram centenas os que aqui chegavam na quase certeza 

de auferirem mais e melhores condições de trabalho do que tinham nas suas terras 

de origem.  

No reinado de D. João III, apesar dos primeiros sintomas de crise económica 

se fazerem anunciar a partir do segundo quartel da centúria, deu-se continuidade 

aos empreendimentos em curso, não obstante alguns deles, nomeadamente o 

Mosteiro dos Jerónimos, terem conhecido alterações relativamente ao projecto 

inicial, por razões de ordem económica, mas também na tentativa de antecipar a sua 

conclusão (à qual, ainda assim, o monarca não pode assistir, apesar dos trinta e seis 

anos de reinado!).  

A prova deste florescimento artístico é que não diminuiu o afluxo de artistas 

estrangeiros a Portugal. De França, viriam mais dois imaginários que, à semelhança 

de Chanterene, imortalizariam o Renascimento coimbrão. Falamos de Odart e João 

de Ruão9. Do primeiro, pouco ou nada se sabe. Desconhece-se exactamente a sua 

proveniência e ignora-se o seu percurso depois de uma meteórica e errante 

passagem por Portugal entre 1528 e 1536. Quanto a João de Ruão, chegado pela 

mesma altura - justamente em 1528 estará na Atalaia (próximo de Tomar) onde 

realiza o portal e o arco triunfal da sua Matriz - acaba por se fixar em Coimbra, onde 

                                                 
7 - Cfr. Maria de Lurdes Craveiro, Diogo de Castilho e a Arquitectura da Renascença em Coimbra, 
Dissertação de Mestrado policopiada, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1991. 
8 - Fernando Jorge Artur Grilo, Nicolau Chanterene e a afirmação da escultura do Renascimento na 
Península Ibérica (1511-1551), Dissertação de Doutoramento policopiada, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2000. 
9 - Sobre a vida e obra do escultor em Portugal veja-se Nelson Correia Borges, João de Ruão 
Escultor da Renascença Coimbrã, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 1980, Maria Teresa Desterro, O Retábulo da Varziela.cit., 2001. 
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instala a sua oficina, constitui família e permanecerá até à morte (1580) tornando-se 

o escultor mais operativo do segundo e terceiro quartéis da centúria. 

Apesar deste estreitamento de relações com a França, chegando D. João III a 

servir de intermediário nas contendas entre Carlos V e Francisco I, a Flandres 

continuará o ser a fonte privilegiada das nossas importações, sobretudo no que diz 

respeito às obras de arte. 

Embora a nação portuguesa fosse relativamente pequena em Antuérpia, foi 

crescendo ao longo do século XVI, contando-se no período que medeia entre 1533 e 

1600, trinta e dois portugueses, um número ligeiramente superior ao dos próprios 

espanhóis (trinta e um), dos genoveses (vinte e cinco) e da maioria das outras 

nações estrangeiras residentes naquela cidade. Entre esses portugueses figuravam 

dezassete mercadores, um merceeiro, dois fabricantes de meias, três costureiros, 

um cozinheiro e oito que se dedicavam a actividades diversas10.  

Mas o volume de negócios entre Portugal e a Flandres era, de facto, 

considerável, como o atestam os números apresentados pelos serviços da 

alfândega, que só no ano de 1552-1553 registaram a presença de cento e cinquenta 

comerciantes de origem portuguesa efectuando transacções comerciais com aquela 

região, número que ultrapassava os das colónias inglesa e francesa, sendo apenas 

superado pela nação espanhola que contava com cerca de trezentos mercadores, 

número pouco inferior ao da comunidade autóctone.  

 

 

                                                 
10 - José da Silva Figueiredo, Os Peninsulares nas «Guildas» de Flandres (Bruges e Antuérpia), Ed. 
Império, Lisboa, 1942, pp. 56-57. 
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1.2. – As relações artísticas luso-flamengas no século XVI. 

 

Quanto às relações artísticas estabelecidas entre Portugal e a Flandres 

intensificaram-se, sobretudo, em virtude do casamento de Filipe, o Bom, com a 

Infanta D. Isabel. A presença em Portugal em 1428/1429 da embaixada que veio 

negociar o casamento, da qual fazia parte o pintor da corte flamenga, Jan Van Eyck, 

com a incumbência de retratar a princesa antes do enlace matrimonial, não pode ter 

sido indiferente aos espíritos mais cultos e aos próprios artistas, deixando marca 

indelével nos meios mais eruditos. Por outro lado, a própria Infanta D. Isabel, nunca 

se cansou de enviar presentes aos seus familiares e amigos que, paulatinamente, se 

foram cultivando no gosto pelas obras de arte flamengas e, a verdade é que se 

assistiu, a partir de então, a um número sempre crescente no que toca à importação 

de obras de arte oriundas daquelas paragens.  

No reinado de D. João II seria a vez de Maximiliano de Aragão (casado com 

Maria de Borgonha) fazer algumas ofertas a sua tia, a rainha D. Leonor, à qual 

enviou diversas pinturas, alfaias litúrgicas e livros iluminados.  

À semelhança do que acontecera noutros países, particularmente em Espanha, 

desde o séc. XV que a nossa vinculação estética era muito mais afim da Flandres, 

pela simplicidade imediata e recolhimento religioso das suas imagens, que eram 

preferidas ao distanciamento imposto pela idealização italiana. Neste tipo de 

imagética de religiosidade intimista e sentimental buscava-se a Deus mediante 

recursos alheios à razão humana atendendo-se quase exclusivamente à 

humanidade de Cristo e inventando-se uma peculiar versão da arte próxima da 

Devotio Moderna.  

Se na importação de bens artísticos se recorria maioritariamente aos produtos 

oriundos da Flandres, também a sua mão de obra especializada nos domínios da 

pintura, marcenaria, estatuária, iluminura, foi acolhida no reino a fim de satisfazer as 

inúmeras encomendas que lhe eram solicitadas. Datará de cerca de 1500 a vinda de 

Francisco Henriques e seus colaboradores, cuja participação no retábulo da Sé de 

Viseu se atesta estilisticamente11, comprovando-se documentalmente a feitura do 

                                                 
11 - Dalila Rodrigues,“A Pintura no Período Manuelino”, História da Arte Portuguesa, cit., p.232. F.A. 
Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção. Espaço, Tempo e Narrativa na Pintura Portuguesa 
do Renascimento (1450-1550), Dissertação de Doutoramento policopiada, Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa, 2002, p.221. 
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retábulo-mor da igreja de São Francisco de Évora, entre outras. Também Frei 

Carlos, à semelhança do anterior, teria vindo para Portugal no início da centúria (em 

1517 professava já no Convento do Espinheiro, em Évora) aí acabando por se 

radicar. 

Após a transferência da feitoria portuguesa para Antuérpia (1499) os nossos 

feitores e diplomatas viriam a desempenhar um papel cada vez mais importante no 

estreitamento das relações, também artísticas, entre os dois países. No exercício do 

cargo os dirigentes da feitoria tinham que se deslocar frequentemente às principais 

cidades europeias, o que os punha à la page das novidades culturais e artísticas 

dessas regiões, que acabavam por fazer chegar a Portugal. Os feitores Silvestre 

Nunes e João Brandão foram intermediários na aquisição de inúmeras obras de 

Gérard David, Dirck Bouts, Hans Memling, Van Cleve, Quentin Metsys, Jean 

Gossaert, tendo aquele último feitor (João Brandão) estabelecido estreitos contactos 

com Albrecht Dürer, que o retratou quando residiu em Antuérpia, entre 1520 e 1521.  

Também Rui Fernandes de Almada, que começou a sua carreira na Flandres 

como escrivão e só depois se tornaria director da feitoria portuguesa, se relacionou 

com o mesmo artista alemão durante a sua passagem pelos Países Baixos, contacto 

esse que pressupôs alguma convivência, de tal modo que Dürer se lhe refere no seu 

diário, designando-o como “Rodrigo de Portugal”. É provável que o diplomata 

também se tenha relacionado com o humanista Cornelius Graphaeus e deve ter-se 

avistado com Erasmo, pelo menos nos anos em que este viveu em Antuérpia, 

Bruxelas e Lovaina, isto é, entre 1516 e 1521.  

Damião de Góis (ao qual se fará mais adiante referência pelo papel que lhe 

coube enquanto fautor do Humanismo em Portugal) além de representante na 

Flandres de uma coroa rica e poderosa foi, ele próprio, um apreciador da vida 

mundana e um homem bastante culto, mecenas de múltiplas formas culturais. À 

medida que se afirmou como humanista, foi desenvolvendo duas outras vertentes da 

sua formação, tornando-se um músico virtuoso e um dos mais destacados 

coleccionadores de obras de arte. Era um distinto executante de clavicórdio, címbalo 

e cítara, sendo um adepto da polifonia flamenga e prestigiado compositor musical12. 

Na sua vasta colecção de obras de arte possuía, entre outras, uma Crucifixão de 

Metsys e uma Virgem Maria a chorar junto da cruz, duas pinturas que tinha no seu 

                                                 
12 - Luís Filipe Barreto, op. cit, p. 43. 
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gabinete de trabalho antuerpiano, de acordo com informação veiculada pelo próprio 

Cornelius Grapheus, nos seus poemas de 1532, posteriormente inseridos na Legatio 

goesiana. De Hieronymus Bosch possuía, também, três quadros: uma Coroação de 

espinhos (que depois ofereceu à igreja de Nossa Senhora da Várzea, em Alenquer, 

sua terra natal) e dois outros, que ofereceria mais tarde ao Núncio apostólico, 

representando a Paciência de Job e as Tentações de Santo Antão. 

Além do importante papel que lhe coube enquanto apreciador e, naturalmente, 

veículo de difusão das novas correntes artísticas que dominavam a Europa, com 

particular incidência dos modelos flamengos, foi um excelente intermediário no 

estreitamento das relações artísticas entre Portugal e a Flandres, tendo 

encomendado diversas obras de arte para a Coroa, nomeadamente uma tapeçaria 

representando os doze meses do ano e alguns livros iluminados saídos da oficina de 

Simão Bening tendo, certamente, intermediado também na aquisição de obras de 

arte por parte de outros membros da aristocracia portuguesa. 

A ilha da Madeira, atendendo às referidas condições especiais que mantinha 

com a Flandres na esteira dos navios do açúcar, revelar-se-ia o melhor reduto da 

presença artística daquela região em Portugal, onde afluíam inúmeras obras de 

pintura - em particular de pinturas oriundas das oficinas de Antuérpia – mas também 

esculturas e peças diversas de ourivesaria, de que nos dão testemunho as 

riquíssimas colecções que ainda hoje podemos apreciar na ilha, a maioria das quais 

se encontram no Museu de Arte Sacra do Funchal.13 

As pinturas eram, contudo, as obras mais requisitadas. No entanto, mesmo 

quando há registos da aquisição deste tipo de bens nunca eram mencionados os 

seus autores, mas apenas a temática dos quadros, o que nos coloca alguns 

obstáculos no apuramento da autoria de alguns deles. Essas pinturas eram 

maioritariamente dedicadas aos temas conducentes à aceitação do sofrimento, 

como o Ecce Homo ou a Pietà, já que a imagem devocional dos sofrimentos da 

Virgem e de Cristo causava um enorme impacto sobre os fiéis, apelando à sua 

conversão e arrependimento. Mesmo quando as obras eram realizadas entre nós, 

recorria-se quase sempre à importação do material de suporte – madeira, quer para 

os quadros, quer para as estruturas retabulares – da Flandres, sendo por isso esse 

                                                 
13 - Cfr. Fernando António Baptista Pereira, Museu de Arte Sacra do Funchal. Arte Flamenga, Ed. 
Edicarte, 1997. 
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material designado por “bordos da Flandres”, de que nos dá conta a documentação 

remanescente. 

Uma das primeiras e grandiosas obras que terá chegado ao Continente deve 

ter sido o retábulo ofertado pela Infanta D. Isabel para a Capela do Fundador do 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória (1447/1450), uma provável encomenda feita ao 

atelier de Rogier Van der Weyden, infelizmente em paradeiro desconhecido. Entre 

os grandes conjuntos pictóricos retabulares chegaram até nós, afortunadamente, os 

treze painéis que constituiriam o retábulo-mor da Sé de Évora, encomenda que o 

Infante D. Afonso de Portugal, irmão do rei, fez para a sede do Bispado (cujos 

destinos governou de 1485 a 1522) datando de finais do século XV, e saída 

presumivelmente de oficina ganto-brugense associada aos mestres Hugo van der 

Goes e Gérard David,14 ou os seis painéis que restam do retábulo da capela-mor da 

igreja do Convento da Madre de Deus, em Xabregas (MNAA), que se presume ter 

resultado de uma encomenda da rainha D. Leonor feita à oficina de Quentin Metsys 

ou, ainda, o grandioso retábulo encomendado por D. Manuel I para a igreja do 

Convento de Santa Clara, de Coimbra, à mesma oficina.  

Foram, porém, inúmeras as pinturas flamengas que chegaram a Portugal de 

diversos outros artistas, como Jan Provost, Adriaen Isenbrant, Patinir, Jacobz 

Felaert, Hans Memling, Hans Holbein ou Hieronymus Bosch. Foi, contudo, da oficina 

de Quentin Metsys, em particular depois da transferência da feitoria portuguesa para 

Antuérpia, que chegou maior número de obras de arte a Portugal, entre as quais um 

incontável número de pequenos quadros de carácter devocional que eram 

produzidos para o mercado livre, a preços bastante acessíveis. 

Importou-se também um número considerável de esculturas, nomeadamente 

centenas de pequenas imagens provenientes de Malines, destinadas 

frequentemente à devoção particular, além de outras pequenas peças de madeira 

estofada e policromada, que vinham de Bruxelas e Antuérpia, conhecem-se também 

alguns escultores, como Jean d’Ypres e Olivier de Gand que, a pedido do Bispo de 

Coimbra, D. Jorge de Almeida, ali se deslocaram a fim de esculpir o retábulo-mor da 

sua Sé. Também os grandiosos retábulos de Santo Antão, Moncorvo e o do Estreito 

da Calheta são de factura flamenga.  

                                                 
14 - Dalila Rodrigues, “A Pintura no Período Manuelino”, cit., p.213. 



 162 

Embora as pinturas e as esculturas constituíssem uma parte muito significativa 

do volume das importações, também os objectos do quotidiano e artigos de luxo se 

vinham tornando cada vez mais requeridos pelos estratos superiores da sociedade. 

Além dos tecidos de lã e algodão, importavam-se sobretudo brocados e telas 

entretecidas de fios de ouro e prata destinadas às vestes litúrgicas e nobiliárquicas, 

peças de mobiliário, objectos de decoração, muitos deles em prata e cobre, como 

pratos cultuais de oferendas, bacias e gomis, etc,15 e, até, pedras tumulares. Outro 

dos artigos de maior afluência a Portugal, vindo da Flandres eram as tapeçarias, 

primeiro tecidas em Tournai e depois em Bruxelas, com as quais se enriqueciam não 

apenas as igrejas mas os palácios da família real e casas nobres portuguesas. 

Havia, efectivamente, na Europa uma forte tradição de uso de tapeçarias, usadas 

não apenas como objecto decorativo, mas até com outras funções. Para a 

realização das touradas e outros desportos de lazer, por exemplo, o recinto era 

delimitado por tapeçarias. As Cortes, nas suas itinerâncias, faziam-se normalmente 

acompanhar de um conjunto de tapetes, que eram mais do seu agrado, o mesmo 

sucedendo regularmente quando os reis partiam para as suas campanhas militares. 

É sabido, por exemplo, que D. Sebastião quando regressou da sua primeira 

campanha em África, trouxe algumas tapeçarias que foi necessário arranjar, devido 

a alguns estragos.  

Os códices iluminados figuram, ainda, entre as peças que conheceram maior 

fortuna neste mercado de importação nacional, requisitados quer pelos membros da 

família real - chegando até nós os Livros de Horas de D. Duarte, D. Leonor e de D. 

Fernando – quer pelas igrejas e conventos, podendo contar-se às centenas os que 

chegaram a Portugal. Além disso, convém não esquecer que o principal iluminador 

do reino, à época de D. Manuel, António d‘Olanda, que foi inclusivamente nomeado 

passavante, era de origem neerlandesa, como o nome denuncia.  

O país manteve uma fortíssima ligação artística à Flandres ao longo de todo o 

século XVI (em particular até ao terceiro quartel da centúria) não apenas por via das 

obras que aqui chegavam, quer através da encomenda directa, quer através da sua 

aquisição no mercado livre, mas porque praticamente todas as grandes realizações 
                                                 
15 - Apenas para se ter a noção da intensidade deste comércio artístico, referiremos o caso de uma 
encomenda régia efectuada ainda em tempo de D. Manuel de 600 pratos de oferendas adquiridos em 
Bruges (vulgarmente designados como pratos de Nuremberga) que se destinavam, maioritariamente, 
às igrejas de padroado da Ordem de Cristo ou outras que, além fronteiras, se encontravam também 
sob a sua protecção. 
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ocorridas entre nós tinham uma forte marca flamenga, tanto por via dos modelos 

adoptados, como porque nelas continuavam a intervir directamente alguns artistas 

flamengos, cuja colónia foi sempre muito significativa em território português. 

Dizem-nos Eddy Stols e Werner Thomas16 que a fundação de uma comunidade 

flamenga fora mais fácil em Lisboa do que em Castela, apesar das facilidades que, 

ainda assim, os flamengos auferiam na participação do comércio espanhol, por 

exemplo. Mas a verdade é que existiu sempre um intercâmbio efectivo entre 

Portugal e a Flandres, no que diz respeito à mobilidade dos artistas, que propiciou 

largamente a sua preferência pelo nosso país.  

 

 

1.2.1 – O intercâmbio entre artistas flamengos e portugueses 

 

Embora infelizmente pouco documentada, foi frequente a vinda de artistas 

oriundos daquelas paragens para Portugal, não sendo também despicienda a 

formação de portugueses, sobretudo pintores, nas oficinas flamengas. Contam-se às 

dezenas os pedreiros, lavrantes, escultores, entalhadores, tapeceiros, ourives, 

impressores, iluminadores e, obviamente, pintores flamengos que se encontravam 

entre nós no século XVI sendo que, muitos destes artistas acabariam por se radicar 

definitivamente aqui, como foi justamente, o caso de Francisco de Campos. 

De alguns deles nos foram dando conta os historiadores de arte que se 

debruçaram sobre o assunto.  

Já no início do século passado a documentação recenseada por Francisco de 

Sousa Viterbo17 permite-lhe constatar a origem flamenga de Lucas de Campos, 

residente em Lisboa em 1565, na Rua do Salvador, pertencente à freguesia de São 

Gião (São Julião) e, quanto a nós, um familiar próximo de Francisco de Campos 

atendendo à afinidade onomástica. Também ele era pintor e, certamente que os dois 

não eram muito distantes em idade, já que aquele era já falecido em 1579, vindo 

Francisco de Campos a perecer no ano seguinte. O mesmo historiador pode ainda 

confirmar que Lucas de Campos fora casado com Magdalena da Rocha, também ela 
                                                 
16 - Werner Thomas y Eddy Stols “La integración de Flandes en la Monarquía hispánica”, Werner 
Thomas y Robert A. Verdonk (dir.) Encuentros en Flandes. Relaciones y intercambios 
hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna, Leuven University Press y Fundación Duques de 
Soria, Lovaina y Soria, 2000, p. 35. 
17 - Francisco Marques de Sousa Viterbo, op. cit., II, p. 23. 
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de origem flamenga, da qual tivera pelo menos uma filha, Catarina de Campos, que 

se encontrava precisamente no ano de 1579 a fazer uma denúncia de uma outra 

flamenga ao Santo Ofício, afirmando-se no dito documento que tanto Lucas de 

Campos, como sua mulher, eram então já defuntos. 

Vergílio Correia18, além de Lucas de Campos dá-nos conta de outros pintores 

flamengos residentes em Lisboa na segunda metade da centúria, nomeadamente 

Jacques de Lerbo (residente na freguesia dos Mártires, na Rua do Pocinho) e 

considerava já que, «Jacques de Campos, carpinteiro de marcenaria», que em 1578 

se contratou com a Confraria de Santiago, para a feitura de um retábulo para a sua 

capela, sita na igreja de São Julião de Lisboa, seria parente de Lucas de Campos. 

Num artigo dedicado aos estudos até à data realizados sobre os escultores 

franceses que trabalharam em Coimbra no século XVI, Joaquim de Carvalho19 cita 

um autor quinhentista, D. José de Cristo, o qual, referindo-se aos escultores 

franceses que nesse século teriam vindo para Portugal menciona, entre outros, um 

tal ‘Jaques’ Bruxel. Ora, como o nome parece indicar e Pedro Dias20 bem notou, 

tratar-se-á de um Jacques de Bruxelas, o que significa que estaríamos na presença 

de mais um flamengo entre nós, mas não se encontrou qualquer outra referência a 

este nome. 

Luís Reis Santos21 por mais que uma vez se refere ao intercâmbio entre 

artistas portugueses, italianos e flamengos, referindo a vinda para cá dos flamengos 

Roelof van Velpen, Frei Carlos, Cristóvão de Utreque e, mais tarde, Lucas de 

Campos, Jacques de Lerbo, van der Straten e Anthonis Mor (António Moro), além de 

outros anónimos ajudantes, também flamengos que se estabeleceram, por exemplo, 

na oficina de Francisco Henriques, igualmente de origem flamenga, como o 

denuncia a sua obra pictórica. Num outro estudo22 dedicado a dois painéis alusivos à 

Adoração dos Pastores e à Apresentação do Menino no Templo, pertencentes à 

colecção Allen e, à época (1938), no Museu Municipal do Porto - que o mesmo autor 

                                                 
18 - Vergílio Correia, Pintores Portugueses dos Séculos XV e XVI, Coimbra, 1928. pp. 8, 9 e 53. 
19 - Joaquim de Carvalho, “História e bibliografia dos estudos manuscritos em impressos sobre a obra 
dos escultores franceses que trabalharam em Coimbra no século XVI”, Arte e Arqueologia, Coimbra, 
1930, nº1, p. 23. 
20 - Pedro Dias, O Fydias Peregrino, cit., p.25. 
21 - Luís Reis Santos, “Breves considerações acerca da pintura «primitiva» portuguesa”, Estudos de 
Pintura Antiga, Lisboa, 1943, pp. 239-243. 
22 - Idem, “Uma obra perdida de Metsys e um painel do Museu das Janelas Verdes”, Estudos de 
Pintura Antiga, cit., pp.163-185, 
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consideraria como sendo os volantes do tríptico cujo painel central ele próprio teria 

encontrado no MNAA, proveniente da Colecção de D. Carlota Joaquina - aproxima 

essas obras de artistas antuerpianos, situando-as algures entre o “Mestre de 1518” e 

o “Mestre da Adoração de Antuérpia”. Embora não os mencione, este historiador 

afirma que, à semelhança destes, muitos outros artistas flamengos aqui terão 

acorrido, nomeadamente os que entretanto se tornariam parceiros de Francisco 

Henriques nas suas empreitadas eborenses. 

Também o historiador de arte Adriano de Gusmão23 refere alguns artistas de 

origem flamenga entretanto vindos para Portugal como os já mencionados por Reis 

Santos, Vítor Vicente e Roelof van Velpen, o Jovem (pois era filho de um 

homónimo), do qual se sabe24 apenas que terá trabalhado em Portugal e em 

Antuérpia de 1487 a 1501, tendo-se prolongado a sua vida pelo século XVI. Algum 

tempo mais tarde25 confirma também a vinda de Anthonis Mor, Jooris van der 

Straten, Symon Pereyns, Jacques de Lerbo e Lucas de Campos, reafirmando 

também ele que este intercâmbio artístico se fazia nos dois sentidos. 

Confirma-se ainda a existência entre nós no século XVI dos entalhadores 

Arnao de Carvalho e João de Utreque que, já nos princípios do século trabalharam 

com Vasco Fernandes no retábulo de Lamego,26 estando também ao primeiro 

atribuída a “arquitectura” retabular do altar-mor da Sé de Viseu. Outros houve, 

entretanto, dos quais nos chegaram muito poucas informações. É o caso do também 

pintor Cristóvão de Utreque (Christoph van Utrecht)27. Embora Vergílio Correia28 

tenha admitido a hipótese de se tratar de um filho do entalhador João de Utrecht, 

eventualmente já nascido em Portugal, confirmar-se-ia depois que nasceu naquela 

cidade holandesa no ano de 1498, vindo a radicar-se em Lisboa onde acabaria os 

seus dias. Foi casado com Ana Rodrigues, citada em denúncia à Inquisição feita em 

1541. De acordo com Sousa Viterbo29 e Vergílio Correia30 residiu aqui entre 1537 e 

                                                 
23 - Adriano de Gusmão, “Os Primitivos e a Renascença”, Arte Portuguesa. Pintura, vol.II, João 
Barreira (dir.), Ed. Excelsior, 1951, p. 223. 
24 - E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 
graveurs, Ed. Gründ, 1999, vol.14, p. 108. 
25 - Adriano de Gusmão, A Pintura Maneirista em Portugal, cit., p. 73. 
26 - Vergílio Correia, Vasco Fernandes, Mestre do Retábulo da Sé de Lamego, Coimbra, 1924. 
27 - E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire…, cit., vol. 8, p.625. 
28 - Vergílio Correia, Pintores Portugueses…,cit., p.XXV. 
29 - F.M.de Sousa Viterbo, op. cit.,vol. I, Lisboa, 1903, pp.150-153 e vol. III, Lisboa, 1911, pp. 159-164. 
30 - Vergílio Correia, op. cit., p. 83. Idem, “A pintura quatrocentista e quinhentista em Portugal. Novos 
documentos”, Revista de Arte e Arqueologia, nº1, 1921, p.24. 
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1566, na Rua da Memória, na Mouraria (freguesia de Santa Justa). Praticamente 

não tem obra documentada, sabendo-se que fez pequenos retratos na corte de 

Portugal, onde viria a receber a Ordem de Cristo, e que em 1556 era já examinador 

dos pintores de óleo.  

Vítor Serrão31 admitiu a hipótese de ser-lhe atribuível uma Lamentação sobre 

Cristo morto entretanto restaurada que existe numa das salas do coro alto da Sé 

lamecense, mas o mau estado de conservação da pintura a qual, de acordo com o 

historiador «respira a sua origem e filiação numa das oficinas lisboetas operantes no 

segundo quartel do século XVI, sob a batuta autorizada de Cristóvão de Figueiredo», 

não lhe permitiu apurar conclusões definitivas.  

Fernando António Baptista Pereira32 viria depois atribuir-lhe quatro conjuntos 

retabulares, nomeadamente, os painéis do retábulo-mor da ermida manuelina de 

São Roque, tendo como base de identificação uma controversa assinatura que se 

encontra na pintura dedicada à Miraculização do Cardeal-Inglês (nas letras góticas 

que se encontram na tampa de um pote, no primeiro plano da composição, leu o 

ilustre historiador de arte um X (abreviatura de Cristóvão) tendo nas que se lhe 

seguem reconstituído o nome «Dutreque». Além deste retábulo, considera 

igualmente da sua autoria o retábulo da Lenda dos Santos Mártires de Lisboa, do 

Museu Carlos Machado de Ponta Delgada, o retábulo de Santa Auta (MNAA) e, 

ainda, o retábulo-mor da igreja de Santa Maria do Castelo, em Torres Vedras, 

constituído por um conjunto de cinco pinturas que se encontram no Museu Municipal 

Leonel Trindade, daquela cidade, duas outras pinturas oriundas de duas pequenas 

igrejas da freguesia de Enxara do Bispo (concelho de Mafra), uma Lamentação 

sobre Cristo morto e uma outra dedicada a Santo Antão e São Brás33 e, ainda, 

quatro painéis sobre a vida de Santa Catarina34, que actualmente integram o espólio 

do MNAA.  

Apesar de algumas tentativas feitas para identificar Cristóvão de Utreque com o 

dito “Mestre de Abrantes”, tal hipótese nunca se veio a confirmar, estando hoje 

                                                 
31 - Vítor Serrão, “O bispo D. Fernando de Meneses Coutinho, um mecenas do Renascimento na 
diocese de Lamego”, Actas do Congresso Peninsular Arte, Propaganda e Poder, pp.276-277. 
32 - F.A. Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção…” cit., pp.390-421. 
33 - Expostas, pela primeira vez, na Exposição comissariada por F.A. Baptista Pereira, Do Gótico ao 
Maneirismo. A Arte na Região de Mafra na Época dos Descobrimentos, Mafra, 1999.  
34 - Um deles, pertencente à antiga colecção Burnay foi adquirido pelo Museu em 1936 e os restantes 
três em 1939. 
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praticamente posta de lado essa possibilidade. J. de Oliveira Caetano35 admitiu 

poder identificar-se Cristóvão de Utreque com o Mestre de Arruda dos Vinhos, 

embora não haja quaisquer indícios que nos possam conduzir a esta conclusão. 

Simon Pereyns documenta-se a trabalhar em Lisboa em 1558, surgindo depois 

em Toledo, antes de partir para o México, onde tem actividade referenciada depois 

de 1566, na corte do Marquês de Falques. Nessa terra distante sabe-se que foi 

condenado por blasfémia a pintar um quadro para a sua Catedral (do México), 

certamente alguma Virgem do Perdão.  

Não poderemos deixar de mencionar neste capítulo um outro pintor que, 

apesar de ter certamente nascido em Portugal, tendo embora provável ascendência 

espanhola, foi a formação adquirida na Flandres que determinou a maior parte da 

sua obra. Falamos, obviamente, de Cristóvão de Morais. De facto, a primeira vez 

que o jovem é referenciado é num documento datado de 153836, que se encontra 

num livro da Guilda de São Lucas de Antuérpia, onde se afirma que a dita Guilda 

recebeu o «aprendiz Chrystoffele Moralys do mestre Cornelis Buys»37 Ora, este era 

um pintor de uma família de Alkmaar, tratando-se certamente do filho de Corlelys 

Buys, o Velho, que fora mestre de Jan Van Scorel entre 1505 e 1509, do qual, por 

sua vez, este Corlelys Buys, o Jovem, fora discípulo. Tanto o pai como o filho Buys, 

foram famosos retratistas, sendo esta a principal qualidade do pintor português, que 

se notabilizou como retratista da corte, vindo a ser o retratista oficial de D. 

Sebastião.  

Conclui-se, pois, que Cristóvão de Morais era mais um dos mestres que 

aprendera na “escola” de Van Scorel, um pintor em relação ao qual o próprio 

Francisco de Campos, revela bastantes afinidades, como mais adiante se explanará. 

No entanto, em virtude de apenas conhecermos a feição de retratista de Cristóvão 

de Morais, não é possível estabelecer paralelismos entre a sua obra e a do mestre 

neerlandês. Quanto ao facto de se documentar alguns anos mais tarde em Lisboa, 

auxiliando um grupo de flamengos numa pequena missão (provavelmente de 

                                                 
35 - J. de O. Caetano, O que Janus via, cit.,  p. 204.  
36 - Sílvia Gomes Leite, “O Retrato de D. Sebastião no Museu Nacional de Arte Antiga. D. Sebastião 
nos retratos de corte e a obra de Cristóvão de Morais”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de 
Lisboa, (separata), Série IV, nº 93, 2º tomo, Lisboa, 1999. 
37 - José da Silva Figueiredo, Os Peninsulares nas «Guildas» de Flandres (Bruges e Antuérpia), Ed. 
Império, Lisboa, 1942, p.177. 
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carácter diplomático)38 atesta o domínio da língua flamenga por parte do pintor, o 

que indicia algum tempo de permanência na Flandres. 

Sendo que em 1539 era já pajem de D. Catarina e a sua actividade conhecida 

em Portugal se documenta só a partir de 1551, significa que então seria ainda um 

jovem, contando no máximo cerca de doze anos, idade consentânea quer com o 

cargo ocupado, quer com a situação de aprendiz anteriormente referida na Flandres 

(onde os jovens aprendizes eram frequentemente recebidos por volta dos nove, dez 

anos) e com o início da sua vida artística cerca de uma década mais tarde. Por outro 

lado, o facto de ser pagem da rainha, faz pressupor a sua origem numa família 

próxima dos círculos cortesãos, o que nos leva mesmo a pensar na hipótese do seu 

aprendizado na Flandres e uma eventual estadia posterior naquela região, poderem 

resultar de uma acção mecenática da própria corte.  

Um outro artista, igualmente discípulo de Van Scorel - o que significa que 

convivera com Buys com o qual certamente partilhara algum trabalho na oficina do 

mestre - foi o referido Anthonis Mor, que também esteve em Portugal. Na verdade, 

em 1552 este último artista encontrava-se já entre nós para pintar a família real e 

outros membros da corte, tendo sido enviado da Flandres por D. Maria de Hungria 

(que aí exercia funções de governação, nomeada por seu sobrinho, Carlos V), a 

pedido de sua irmã, a rainha D. Catarina. Na sua comitiva vinha ainda Jooris van 

den Straten (cujo nome aportuguesado foi Jorge Destrata ou de Estrata) que se 

documenta em Lisboa em 155639 como retratista da corte, aqui tendo permanecido 

até 1560. Neste grupo deve ter sido integrado Cristóvão de Morais, Cristóvão de 

Utreque e o filho do pintor régio, Cristóvão Lopes.  

Isto ajudará a explicar também a rápida ascensão de Cristóvão de Morais ao 

cargo de examinador de pintores já em 1554 e de vir a auferir ainda a categoria de 

Rei-de-Armas. Além de diversos retratos, documentadas estão outras obras 

entretanto desaparecidas: o retábulo-mor da igreja da Conceição, em Beja, uma 

liteira real e um leito para a câmara da rainha40, a provar que o artista não se 

confinou à representação retratística. Além disso, à medida que vai evoluindo, 

também os seus retratos se afastam da tradição nórdica para se aproximarem dos 
                                                 
38 - Vítor Serrão, “A pintura maneirista em Portugal: das brandas ‘manieras’ ao reforço da 
propaganda”, História da Arte Portuguesa, cit., p.469. 
39 - F.M. Sousa Viterbo, op. cit., II, p.74. 
40 - Vítor Serrão, “A Pintura maneirista e o desenho”, História da Arte em Portugal, vol. 7, O 
Maneirismo, cit., p.59. 



 169 

paradigmas ideológicos do Maneirismo áulico, plenos de garbo e irreverência 

heráldica, à maneira de um Pontormo ou de Bronzino, denunciando a abertura às 

influências transalpinas. O silêncio que pesa sobre o pintor a partir de 1571/1572, 

data em que pintou o último retrato do jovem D. Sebastião, cuja realização se 

comprova documentalmente, lança uma nebulosa sobre o resto do seu percurso 

artístico sendo, contudo, muito provável que tenha abandonado a corte após a morte 

da sua principal protectora, a rainha D. Catarina. Por outro lado, vinculado que fora 

ao rei desaparecido no desastre de Alcácer Quibir, é possível que durante o domínio 

filipino tenha sido votado ao esquecimento. 

Também o mencionado Jan van der Straet , dito Stradanus ou Stradano, teria 

estado em Portugal41 antes da sua fixação em Itália, embora não restem quaisquer 

evidências desse facto. Podemos, contudo, admitir a possibilidade de se tratar de 

um parente de Jooris van den Straten afigurando-se, desse modo, plausível a sua 

eventual passagem por terras lusas. 

O imaginário Estácio Matias era também de origem flamenga e contemporâneo 

dos anteriores, o qual chegou a trabalhar de parceria com o citado Jacques de 

Campos. Morador junto à Calçada do Combro, no Bairro Alto42, documenta-se em 

algumas obras retabulares em Lisboa, nomeadamente para os mosteiros de São 

Francisco e de São Bento, da cidade, sendo responsável pelas esculturas de São 

Bento, Nossa Senhora dos Prazeres, Santa Escolástica e Nossa Senhora de 

Monserrate consideradas, à época, «(…) as quais quatro imagens sam as mais 

perfeitas e fermozas que há neste reino (…)»43. Em 1576 assina um contrato com D. 

Matias de Noronha para a feitura de um retábulo na sua capela (sita num mosteiro) e 

dois anos depois surge associado a Pedro de Frias num contrato para a execução 

de um retábulo para a igreja do Salvador de Torres Novas, que o virá a lançar num 

pleito que levará à sua detenção no Limoeiro44 do qual o livrará o importante pintor 

lisboeta Fernão Gomes, com quem se presume ter estado envolvido laboralmente.   

Inversamente, foram poucos os portugueses que rumaram até à Flandres, 

embora se assinale a presença de artistas nacionais inscritos na confraria de São 

                                                 
41 - Bénézit, op. cit., vol. 14, p. 362. 
42 - Vítor Serrão, O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses, cit., p. 105. 
43 - Reynaldo dos Santos, “O Mestre de S. Bento é Gregório Lopes”, Belas Artes, 2ª Série, nºs 16-17, 
Lisboa, 1961, p.5. 
44 - Vergílio Correia, Pintores Portugueses, cit., pp. 43-44.  
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Lucas antuerpiana desde o início do século XVI.45 Luís Reis Santos46 menciona a ida 

de Eduardo e Simão, portugueses, de Afonso de Castro47 e João Velasco, na 

primeira metade do século. Adriano de Gusmão48 refere, além dos anteriores, a 

partida também do iluminador Pero d’ Évora e de Eduardo, o português, discípulo de 

Quentin Metsys o qual viria, mesmo, a inscrever-se na Guilda de São Lucas 

antuerpiana em 150649.  Além dos mencionados documenta-se ainda a presença de 

Cristóvão de Morais, como se referiu. 

 

 

1.2.2. – Os «Campos» recenseados em Portugal no século XVI 

 

Quanto aos supostos membros da família de Francisco de Campos – o pintor 

Lucas de Campos, os entalhadores Jacques e Valério de Campos e o imaginário 

Bernardo de Campos - e suas obras, nada mais pudemos apurar do que era 

conhecido até à data do início deste trabalho, infelizmente. Em virtude de os dados 

recenseados sobre Lucas de Campos terem já sido mencionados anteriormente, não 

os repetiremos aqui.  

Jacques de Campos (c.1550-1621) é, de todos eles, o que melhor se 

documenta. Nascido por volta de 1555 seria, mais do que imaginário, entalhador e 

ensamblador. Terá casado cerca de 1580 com Luiza Tomé50 e tinha residência na 

freguesia do Loreto, em Lisboa, com atelier na Rua da Barroca, às Portas de Santa 

Catarina, precisamente a mesma Rua onde Campos tinha a sua oficina. Vítor 

Serrão51 apurou uma série de informações sobre a actividade do artista, que se teria 

dedicado essencialmente à marcenaria retabular, documentando-se diversas obras 

suas entre 1568 e 1617, entre as quais os retábulos para diversas igrejas lisboetas 

                                                 
45 - A. De Ceuleneer, “Notes archéologiques sur le Portugal”, Bulletin de l’Academie Royale 
d’Archéologie de Belgique, Tomo II, 1875. 
46 - Luís Reis Santos, “Breves considerações acerca da pintura «primitiva» portuguesa”, cit., pp.239-
243. 
47 - Este artista tornar-se-ia discípulo de Goosen van der Weyden (sobrinho de Roger van der 
Weyden). 
48 - Adriano de Gusmão, “Os Primitivos e a Renascença”, Arte Portuguesa. Pintura, cit., p. 223. 
49 - Cfr. José da Silva Figueiredo, Os Peninsulares nas Guildas da Flandres: (Bruges e Antuérpia), 
cit., p. 33.  
50 - Marcelo Meira Amaral Bogaciovas, “A Origem de Filipe de Campos, Tronco Paulista”, Revista da 
ASBRAP, nº 13, p.5 (no prelo).   
51 - Vítor Serrão, “O escultor maneirista Gonçalo Rodrigues e a sua actividade no Norte de Portugal, 
sep. revista Museu, IV Série, nº 7, Porto, 1998, p. 144.   
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e, ainda, de Santarém (Misericórdia) e Setúbal (São Julião), todos malogradamente 

perdidos. 

O mais antigo documento relativo à sua actividade menciona-o em associação 

com outro flamengo, o carpinteiro Estácio Matias, na feitura do retábulo de 

marcenaria para a igreja de Santa Catarina do Monte Sinai, em Lisboa, realizado 

entre 1568-1569. Uma década mais tarde (1578) realizaria o retábulo para a capela 

da confraria de Santiago, da igreja de São Julião, ainda na capital, seguindo uma 

traça da autoria do arquitecto Nicolau de Frias.  

Embora não haja prova documental, Vítor Serrão52 acredita ser da sua autoria 

o retábulo lavrado para a Misericórdia de Alcochete, datado de 1585-1586 o que, a 

confirmar-se, nos coloca sobre uma das poucas obras do autor que chegou íntegra 

até nós.  

Outra será, quanto a nós, a máquina retabular do altar–mor do Santuário de 

Nossa Senhora da Boa Nova de Terena, cujas pinturas se devem precisamente à 

mão de Francisco de Campos. A sua mais que provável ligação familiar a este 

pintor, o facto de serem vizinhos em Lisboa, em conjugação com o ar 

flamenguizante que apresenta esta máquina retabular, cujos motivos decorativos 

são claramente inspirados em motivos antuerpianos, parecem-nos ser razões 

suficientes para admitir a hipótese de estarmos perante mais uma obra da autoria 

deste entalhador flamengo, que se preserva na actualidade. 

Entre 1588 contratou-se com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Aldeia Galega do Ribatejo (actual Montijo), para a feitura do altar-mor da 

Misericórdia53 por preço de 120 000 rs, e em 1600 encontrá-lo-emos a trabalhar para 

São Pedro de Alfama. Neste mesmo bairro, realizaria cinco anos mais tarde um 

altar, desta vez para a igreja de São Miguel de Alfama, em colaboração com 

Baltazar Soares. Em 1610 trabalhará para a igreja lisboeta de Santa Justa, 

associado ao entalhador Gregório Barbosa e para a Irmandade de Nossa Senhora 

da Visitação, na igreja de Santa Luzia (também em Lisboa), seguindo o modelo do 

altar da padroeira no Santuário que lhe é dedicado. Em 1613 vamos encontrá-lo a 

                                                 
52 - Idem, “O pintor maneirista Tomás Luís e o antigo retábulo da igreja da Misericórdia de Aldeia 
Galega do Ribatejo (1591-1597)”, Artis, Revista do Instituto de História da Arte da FLUL, nº1, 2002, p. 
218. 
53 - José António Falcão e Jorge Rodrigues Ferreira, “Jaques de Campos e o retábulo-mor da igreja 
da Misericórdia de Aldeia Galega do Ribatejo (Montijo)”, Boletim de Trabalhos Histórico, Arquivo 
Municipal Alfredo Pimenta, (separata), vol. 37, 1986, pp. 229-243. 
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trabalhar para a Igreja da Misericórdia de Santarém e em 1617 referencia-se na 

igreja de São Julião de Setúbal, executando obra sob a direcção do arquitecto 

Baltazar Álvares54. Sabe-se ainda que foi entalhador das obras da Mesa de 

Consciência e Ordens, não obstante se ignorar a data da realização destes 

trabalhos. Jacques de Campos faleceria em 10 de Maio de 1621, na freguesia onde 

residia, o Loreto, conforme nos dá conta o seu testamento55, no qual o artista é 

designado como “imaginário mercador”, sendo a sua mulher, Luiza Tomé, sua 

testamenteira. 

Seu filho, Valério de Campos, deu continuidade à actividade do pai, sendo 

também entalhador, mas está muito pouco documentado. 

Encontramos ainda um outro imaginário de origem flamenga e apelido 

Campos, justamente Bernardo de Campos, também ele morador junto à Porta de 

Santa Catarina, no Bairro Alto, a mesma zona onde moravam Jacques e Francisco 

de Campos, o que parece vir em abono da suspeição de existir alguma relação 

familiar entre todos estes artistas. Uma vez mais, infelizmente, os arquivos se 

revelaram omissos, documentando-se este escultor apenas em 1576, num 

instrumento de ensino da arte de escultura em madeira, a um filho de um calafate, 

Domingos de Araújo56. 

Apenas a título de curiosidade referiremos que este impulso de partir para 

terras longínquas se terá continuado a desenvolver na família Campos, pois vamos 

encontrar um ramo da mesma em São Paulo, no Brasil. A este tronco familiar 

dedicou um interessante estudo Marcelo Bogaciovas57, que publicou numa primeira 

versão em 1991,58 mas que entretanto completou, no qual afirma que Filipe de 

Campos, nascido cerca de 1615 na Rua da Barroca (antiga freguesia do Loreto, em 

Lisboa), seria neto deste Jacques de Campos por via materna – apurando, de 

acordo com o seu testamento feito em 1681 em Santana de Parnaíba, que era filho 

de Antónia de Campos, natural de Lisboa - e do flamengo Francisco Van der Borg. 

                                                 
54 - Vítor Serrão, “O escultor maneirista Gonçalo Rodrigues e a sua actividade no Norte de Portugal”, 
cit., p. 144.   
55 - Cfr. ANTT, Freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, Livro nº 1 de Óbitos, fl 2. 
56 - Vítor Serrão, “O escultor maneirista Gonçalo Rodrigues e a sua actividade no Norte de Portugal, 
cit., p. 144. Idem, “Um contrato de ensino de pintura em Castelo Branco em 1732”, cit., p.203. 
57 - Marcelo Bogaciovas, op. cit., pp. 1-11. 
58 - Idem, “Discussão sobre a origem da família Campos”, Edição Comemorativa do Cinquentenário 
do Instituto Genealógico Brasileiro, São Paulo, IMESP, 1991, pp. 603-613. 
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Este Filipe de Campos era um homem instruído, tendo sido Capitão e 

desempenhado alguns cargos honrosos na cidade de São Paulo.  

 

 

1.2.3. – As origens de Francisco de Campos e a sua vinda para Portugal 

 

Como tivemos já oportunidade de referir, a prospecção arquivística efectuada 

revelou-se omissa relativamente a Francisco de Campos, pelo que foi através do 

confronto com a obra de arte que tentámos estabelecer o percurso evolutivo da vida 

e da obra pictórica do artista. 

A primeira vez que o pintor se documenta encontramo-lo em Málaga, na 

década de trinta do século de Quinhentos, o que nos leva a crer que seria já um 

adulto, desde logo porque se encontra a fazer uma transacção comercial. Por outro 

lado, sabemo-lo falecido em 1580, embora ainda trabalhasse, razões que nos levam 

a situar o seu nascimento na segunda década da centúria, de onde apontamos 

como data plausível e aproximada o ano de 1515. 

A análise atenta da sua obra, não nos deixa dúvidas sobre a sua origem 

flamenga, de tal modo se revelam endémicas certas características que nos 

remetem imediatamente para o mundo flamengo, pois existem aspectos que não 

seria possível manter sem haver estado in situ e apreendido de visu com os artistas 

locais. É por isso mesmo que se manifestam ao longo das três dezenas de anos, 

sensivelmente, em que pudemos acompanhar o seu devir artístico mas são, 

incontestavelmente, sublinhadas nas pinturas mais recuadas no tempo, à excepção 

da pintura dedicada a Nossa Senhora da Rosa, que revela um grande pendor 

flamenguizante, sendo já uma obra daquela que poderemos considerar como uma 

segunda fase do pintor, como adiante se explicará.   

Por outro lado, este facto vem explicar a nossa convicção de o flamenguismo 

ser estrutural em Francisco de Campos, a denunciar uma formação inicial. Não são 

sequer características que se possam absorver pontualmente, fruto da convivência 

com outros artistas flamengos, pois trata-se de algo muito enraizado, que se 

manifesta na estrutura composicional, no tratamento perspéctico, no delinear das 

figuras e, naturalmente, no modo como o artista se relaciona com os fundos 

paisagísticos e na sobrevalorização que é conferida a cada pequeno detalhe, que 
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denunciam fontes de inspiração flamenga de ressaibos antuerpianos, não 

escondendo a aprendizagem no contacto assíduo com outros artistas flamengos, 

apreendendo cada pincelada, cada nuance, cada pormenor, que se tornariam 

determinantes no modus faciendi do pintor. 

Não obstante nenhum dos documentos que se lhe referem mencionar a sua 

origem, em alguma da documentação relativa a outros artistas coevos com o mesmo 

apelido, nomeadamente Lucas de Campos, Jacques e Bernardo de Campos, 

claramente se enuncia a sua origem flamenga, de onde o seu apelido ter resultado, 

naturalmente, do aportuguesamento da forma original (que poderia ser Kempis, 

Kampen ou, até, (embora a nosso ver fosse pouco provável), Van de Velde, que 

significa de Campos, em flamengo, mas quando os estrangeiros viam os seus 

nomes adaptados às formas nacionais dos países onde viviam (o mesmo acontecia 

nos restantes países europeus) essa conversão fazia-se sempre com base na 

sonoridade onomástica, e não no significado das palavras, obviamente 

desconhecido dos seus companheiros, pelo que nos parece bastante improvável 

esta última hipótese. Dizíamos, pois, que os restantes artistas portadores do mesmo 

apelido eram comprovadamente de origem flamenga, tanto os que se documentam 

em Portugal como outros que se radicaram em Espanha e sobre os quais se 

explicita terem a mesma origem. Ora, sendo todos contemporâneos, exercendo 

actividades paralelas - no caso português são pintores, entalhadores e um deles é 

escultor - residindo até, alguns deles exactamente na mesma rua, seria uma 

extraordinária coincidência Francisco de Campos ser um português, com o mesmo 

nome, o mesmo ofício e ali residente. Além disso, seria altamente improvável, já que 

se sabe que as diversas colónias estrangeiras se fixavam em lugares mais ou 

menos pré-estabelecidos, pois naturalmente que os seus membros tendiam a viver 

no mesmo bairro ou muito próximo uns dos outros. 

Como se não bastasse a análise da obra de arte – quanto a nós o argumento 

que fala mais alto – e esta coincidência onomástica com outros flamengos59, no 

contrato de servidão estabelecido entre Francisco de Campos e o aprendiz Gonçalo 

Garcia, diz-se claramente quanto às obrigações do mestre «auzentando-se se 
                                                 
59 - Encontramos, curiosamente, um outro documento, uma denúncia ao Tribunal do Santo Ofício, 
datada de 1566, na qual se acusa um outro Francisco del Campo (quanto a nós outra forma de 
aportuguesamento do mesmo nome flamengo) mercador de trigo, onde se diz claramente ser 
«flamenguo de nasção». Cfr. Elenco Documental, Doc. nº 5. Inédito. 
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obrigua de ho sirvir a ele estando ho dito moço neste Reino e paguando-lhe ele 

mestre a saber onde está e lhe perfaria (?) todo ho tenpo que andar auzente».  

Aparentemente, poderá pensar-se que esta ausência se relaciona apenas com 

saídas para outras localidades do país, isto é, com empreitadas dentro do reino. 

Antes de mais, se assim fosse, esse facto não precisaria de ser mencionado, porque 

era a situação normal de qualquer mestre de oficina, que frequentemente se 

deslocava em virtude das diferentes encomendas que tinha que satisfazer em locais 

variados, o que não punha em causa o aprendizado dos seus discípulos. Além 

disso, o documento diz expressamente «estando o dito moço neste Reino», o que 

pressupõe que o mestre possa não estar. Ora, não se tratando de um pintor de 

craveira internacional, não sendo já sequer um homem novo, quanto a nós, não 

seriam de prever outras ausências do reino, senão eventuais idas à Flandres, terra 

natal do artista, situação passível de ocorrer ao longo dos seis anos que duraria a 

aprendizagem, pelo que se entendeu necessário salvaguardar juridicamente esta 

situação, no caso de vir a concretizar-se, encontrando-se aqui, a nosso ver, mais 

uma prova da sua origem neerlandesa. 

Quanto às razões que o terão trazido até à Península Ibérica, parecem-nos 

bastante óbvias, tendo em conta a realidade cultural e artística que aqui se vivia, a 

que já se aludiu sumariamente no Capítulo inicial. No IV Capítulo deste ensaio 

dedicar-nos-emos mais em pormenor à análise da situação em Espanha, que nos 

ajudará a compreender melhor o ambiente artístico que aí se vivia e que terá atraído 

Francisco de Campos, permitindo-nos simultaneamente analisar as influências que o 

pintor colheu durante a sua passagem pelo reino vizinho, já que também do lado de 

lá da fronteira se viveu no século XVI uma época florescente, tanto do ponto de vista 

económico como artístico. Além do desenvolvimento propiciado pela descoberta do 

Novo Mundo, há que ter em conta que a recente anexação do antigo reino 

muçulmano de Granada constituiu um verdadeiro laboratório artístico, atendendo ao 

empenho tanto dos Reis Católicos como de Carlos V em dotar as cidades do Sul de 

monumentos e obras de arte cristãos, o que chamou para a região centenas de 

artistas e artífices não apenas espanhóis, mas também flamengos, franceses e 

italianos. Se são inegáveis as mencionadas relações privilegiadas que ligavam 

Portugal à Flandres e faziam com que a colónia flamenga em Portugal fosse 

numerosa, ela era também particularmente significativa em Espanha onde, desde o 
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século XV, encontramos inúmeros neerlandeses, sobretudo pintores. Integrado num 

desses grupos de artistas terá o jovem Francisco de Campos rumado até ao Sul, 

procurando aperfeiçoar a sua arte e conhecer outras realidades. Tendo em conta a 

sua juventude terá desenvolvido aí a sua actividade com um estatuto de aprendiz ou 

mero colaborador, como acontecia com dezenas de outros artistas, sem oficina 

própria. 

As razões que o trouxeram até Portugal nos meados do século poderão ter 

sido múltiplas, mas não terão sido despiciendas as maiores possibilidades de 

trabalho que se adivinhavam no Portugal joanino, quer porque aqui tinham 

continuidade os grandes empreendimentos iniciados nas décadas anteriores, quer 

devido ao elevado número de artistas que gravitavam já em torno das grandes 

empreitadas no país vizinho onde, além do mais, era manifesto o crescente 

interesse pelos artistas transalpinos. Enfim, estas e outras razões tiveram 

certamente forte influência na vinda de diversos artistas chegados nessa época do 

lado de lá da fronteira.  

 

 

1.3. – A abertura ao classicismo italiano 

 

1.3.1 – A introdução do Humanismo em Portugal 

 

Enquanto no resto da Europa o Humanismo contava já com mais de um século, 

entre nós, não obstante podermos encontrar as primeiras manifestações de 

interesse classicista entre os círculos culturais dos herdeiros de D. João I, só a partir 

do último quartel do século XV e, sobretudo a partir do século seguinte, graças aos 

crescentes intercâmbios com Itália e à presença de estudantes portugueses nas 

universidade estrangeiras, é que podemos falar em verdadeira abertura à cultura 

clássica, assistindo-se também a uma valorização diferente do classicismo 

estimulada pela dinâmica de uma nova problemática cultural.60 

                                                 
60 - Sobre a introdução do Humanismo em Portugal e o ambiente cultural português nos séculos XV e 
XVI veja-se Américo da Costa Ramalho, Estudos sobre o Século XVI, IN/CM, Lisboa, 1ª Ed.Barbosa e 
Xavier, Braga, 2ª edição revista e aumentada, 1983. Idem, Para a História do Humanismo em 
Portugal, 4 vols., INIC/INCM, Coimbra /Lisboa, 1988-2000. 
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Embora de uma forma menos exacerbada, onde a produção literária estava 

longe de acompanhar este registo, é evidente que também em Portugal a produção 

cultural mantinha uma vertente singularmente piedosa sem deixar, contudo, de 

manifestar o seu interesse pelas grandes questões que constituíam os principais 

objectos de atracção para o Homem Moderno61. Contudo, como notou Dagoberto 

Markl62 o Renascimento português caracteriza-se especialmente pela consciência do 

eu no confronto com o outro civilizacional, o que transformou os nossos homens do 

Renascimento mais em “homens de acção” do que propriamente humanistas.63 

Datam, ainda, do século XV os primeiros sintomas de uma maior abertura ao 

classicismo italiano, com a vinda na segunda metade do século dos primeiros 

humanistas que vêm ensinar para Portugal, como Estêvão de Nápoles, Justo 

Baldino ou Mateus Pisano, no reinado de D. Afonso V. Relembremos, também, que 

foi uma vez mais dessas paragens que D. João II mandou vir em 1485 o humanista 

Cataldo Parísio Sículo64, o humanista siciliano que adquirira a sua formação nas 

Universidades de Pádua, Bolonha e Ferrara, chamado expressamente para formar 

nos valores do Humanismo o seu filho dilecto, embora bastardo, D. Jorge de 

Lencastre, prova do reconhecimento da superioridade cultural daquela região.  

Luís Reis-Santos65, inversamente, dá-nos conta da ida de alguns artistas 

portugueses para Itália, entre os quais Álvaro Pires de Évora66, João Gonçalves e 

Luís de Portugal. Por outro lado, o primeiro exemplar, provavelmente, da edição 

princeps do Tratado de Vitrúvio, De architectura, foi trazido de Roma em 1488 pelo 

arcebispo bracarense, D. Jorge da Costa, irmão do célebre Cardeal de Alpedrinha, 

seu homónimo. Aliás, a própria estada destes dois últimos clérigos em Itália, onde 

viriam a adquirir grande prestígio na cúria papal, chegando o cardeal a ser um dos 

conselheiros do Papa, mostra bem do reforço das relações ítalo-lusitanas.  

                                                 
61 - Sobre a cultura literária e humanística em Portugal nos séculos XV e XVI veja-se Maria Leonor 
Buescu, Aspectos da herança clássica na cultura portuguesa, Lisboa, 1979. Idem, “Humanismo e 
Literatura no Portugal Quinhentista”, Do Mundo Antigo aos Novos Mundos, cit., pp.27-41. 
62 - Dagoberto Markl, “O Humanismo e os Descobrimentos. O impacto nas artes”, História da Arte 
Portuguesa, cit., p.406. 
63 - Joaquim Barradas de Carvalho, O Renascimento Português. Em busca da sua especificidade, 
IN/CM, Lisboa, 1980, p.25. 
64 - Sobre a vida e obra deste humanista veja-se António da Costa Ramalho, “Cataldo Sículo em 
Portugal”, Estudos sobre o século XVI, 1ª Ed.Barbosa e Xavier, Braga, 1980, pp.29-37; Idem, “A 
Introdução do Humanismo em Portugal”, cit., pp. 1-20. 
65 - Luís Reis Santos, Estudos de Pintura Antiga, cit., p.240. 
66 - Cfr. Pedro Dias, Álvaro Pires de Évora. Um pintor português na Itália do Quattrocento, (Cat. de 
Exposição), CNCDP, Lisboa, 1994. 
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O rei D. Manuel I mantinha um gosto ecléctico. Se, por um lado, as formas 

ditas “ao moderno” – imperantes ainda na maior parte dos países da Europa 

ocidental – eram as mais adequadas ao discurso apologético do seu próprio reinado, 

por outro, as novidades estéticas oriundas de Itália representavam 

emblematicamente o substrato da transformação cultural e educacional que 

procurava levar a cabo, sob a égide das directrizes emanadas pelas autoridades 

católicas, não pondo em causa os dogmas da fé, a crença nos mistérios ou a 

normatividade das ideias religiosas. Pelo contrário, a nova tipologia ideográfica 

necessitava também de artistas que traduzissem este temário em formas visíveis. 

Mas a aproximação aos centros do humanismo italiano continuava a ser 

crescente. O envio de D. Miguel da Silva (filho do Conde de Portalegre, valido do 

Venturoso), o qual completara os seus estudos em humanidades e teologia na 

Universidade de Paris, como agente de D. Manuel junto da Cúria Romana, cujo 

mecenato em Viseu, à frente da cátedra episcopal se revelaria determinante na 

divulgação do formulário renascentista em Portugal, é também sintomático do novo 

espírito intelectual que grassava entre alguns círculos eruditos. É ainda do reinado 

do Venturoso que data o envio dos primeiros portugueses a estudar para 

universidade italianas, como Luís Teixeira, filho do chanceler-mor do reino, João 

Teixeira que, depois de estudar no Studio fiorentino (em Florença) entre 1489-1494, 

onde teve oportunidade de aprender Grego e Latim com Ângelo Poliziano, cursou 

Direito Civil em Siena e Bolonha. Regressando a Portugal cerca de 1516, trouxe no 

espírito os rudimentos do Humanismo literário, cabendo-lhe a honra do protectorado 

literário do futuro D. João III67. Acompanharam-no nos estudos desenvolvidos em 

Florença, seu primo, Aires Barbosa, e Martinho de Figueiredo, tendo também outros 

como Henrique Caiado, João Rodrigues de Sá e Menezes ou Diogo Pacheco, aí 

aprendido algumas lições com o mestre italiano Ângelo Poliziano. 

Será, contudo, durante o reinado de D. João III (1521-1557) que se assiste, 

não só ao incremento das relações culturais estabelecidas com alguns centros 

nevrálgicos da cultura humanista, como à verdadeira adesão ao classicismo em 

Portugal. A prová-lo está o empenho colocado pelo monarca na educação dos seus 

irmãos e filhos, chamando para o efeito os maiores vultos da cultura nacional e até, 

alguns que tinham vindo de fora, caso do já mencionado Cataldo Parísio Sículo e do 

                                                 
67 - Cfr. J.Silva Dias, op. cit., p. 202. 



 179 

flamengo Nicolau Clenardo, que abandonaria a Universidade de Salamanca (a 

pedido de André de Resende), por vontade expressa do rei D. João III, a fim de 

prover à educação teológica e clássica de seu irmão D. Henrique, então arcebispo 

de Braga. O mesmo D. Henrique, juntamente com seus irmãos D. Duarte e D. Luís, 

foram alunos de Pedro Nunes e Gaspar Correia, que os instruiu nos princípios 

jurídicos e o infante D. Afonso, teve como mestre de Humanidades, Aires Barbosa e 

André de Resende, que foi também professor de D. Duarte e D. Henrique. A infanta 

D. Maria, por exemplo, foi introduzida no ensino do Latim pelo mestre espanhol 

Rodrigo Sánchez, que acompanhara a rainha D. Catarina aquando da sua vinda 

para Portugal. 

Também a presença de Diogo de Gouveia Sénior no último lustre da década de 

vinte da centúria, é já sinónimo da abertura do país aos pontos de vista filosóficos 

veiculados na Sorbonne por alguns políticos e outros membros da «inteligência» 

portuguesa, incluindo o próprio rei. Prova também de que o país comungava de 

alguns ideais filosóficos do Humanismo cristão, é o convite dirigido pelo monarca ao 

próprio Erasmo para ensinar em Portugal, na sequência das reformas levadas a 

cabo no Ensino, que se pretendia modernizado e ao nível do melhor que se 

ministrava além-Pirinéus, sobretudo após a Reforma da Universidade e a criação do 

Colégio das Artes, que trouxe a Portugal alguns vultos do humanismo internacional 

imbuídos de teorias renovadoras de cariz neoplatónico. 

Importância capital neste esforço de modernização teve, uma vez mais, 

Damião de Góis, atendendo não só à sua própria formação cultural como, 

principalmente em virtude dos cargos diplomáticos que exerceu e que lhe permitiram 

estar em contacto directo com alguns dos centros do Humanismo europeu. Quando, 

em 1523, foi nomeado Secretário da Casa da Índia em Antuérpia conheceria já, não 

apenas a capital comercial e financeira da Europa, mas uma cidade onde 

fervilhavam as novas ideias da cultura erudita do humanismo. Em 1504 fora nesta 

nova metrópole editado pela primeira vez o Enchiridion militis christiani de Erasmo e, 

no mesmo ano da chegada do diplomata português, foi aí editado o De institutione 

feminae christianae de Juan Luís Vives, obras e autores que o humanista teve 

oportunidade de conhecer.  

Em 1533, Góis foi chamado para Tesoureiro da Casa da Índia, substituindo 

João de Barros - que foi entretanto nomeado Feitor da mesma instituição - função 
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que exerceria até 1567. Estas duas nomeações são bem exemplo da política 

humanista da parte da coroa, revelando o acolhimento que à época tinham ainda as 

ideias humanistas, até porque no ano anterior Damião de Góis, dera à estampa em 

Antuérpia, a Legatio magni Indorum imperatoris presbyteri Joannis ad Emmanuelem 

Lusitanae regem, uma obra que não esconde as influências erasmianas. O ano de 

1534 revelar-se-ia importante para o desenvolvimento e expansão do Humanismo 

Cristão na Europa já que, ao ser eleito como novo Pontífice, Paulo III se rodeou de 

uma elite de prelados humanistas ligados à Filosofia cristã, encetando uma política 

universalista à luz do diálogo, de que foi sintomática a concessão do chapéu 

cardinalício a Erasmo de Roterdão. Justamente entre 1534 e 1538, o humanista 

português optou por viver em Itália, entre Pádua e Veneza, viajando também por 

Ferrara, Roma e Vicenza. Em 1538 Damião de Góis regressou a Lovaina, onde 

passou a residir com autorização de D. João III até 1544. Durante a sua 

permanência nesta cidade, publicou (1539) a Crónica dos feitos dos portugueses na 

Índia, aquém do Ganges, no ano de 1538, numa clara tentativa de demonstrar aos 

europeus os grandes feitos dos portugueses, enquadrando-se no espírito humanista 

de comparação com os heróis da Antiguidade68. Em 1540 dá à estampa a obra 

Fides, religio, moresque, Aethiopium sub império Precioso Joannis (A Fé, a Religião 

e os Costumes da Etiópia do Império do Preste João), livro que dedicou ao Papa 

Paulo III. É inegável que nessa altura se sentia já um certo clima de hostilidade face 

ao humanista por parte de algumas elites portuguesas. Numa tentativa de criar 

condições estratégicas contra os seus inimigos, Góis publicou então duas outras 

obras: as edições latinas da Hispânia, Damiani a Goes, equitis lusitani (1542) e fez 

uma compilação das suas cartas, Aliquot opuscula, dois anos mais tarde (1544).   

Conclui-se pois que, em meados do século, Damião de Góis mantinha ainda 

profundas ligações à coroa de D. João III e ao cardeal D. Henrique, que 

reconheciam nele um elemento precioso à política externa da Coroa portuguesa na 

Europa. Não era, contudo, completamente orgânico à política interna e ao quadro da 

ideologia oficial dominante, em especial no aspecto religioso, sendo provável que ao 

sentir as contradições que envolviam a política e a cultura da corte de D. João III, o 

humanista tenha preferido manter-se afastado da pátria, razões que o terão levado a 

                                                 
68 - Américo da Costa Ramalho, “Os Humanistas e a Divulgação dos Descobrimentos”, Actas do 
Congresso O Humanismo e os Descobrimentos Portugueses, Coimbra, 1991, pp.21-22 
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optar por viver alguns anos em Itália e a procurar “refúgio” depois em Lovaina, 

cidade que podia ser considerada um dos principais redutos do Humanismo Cristão 

e cuja Universidade era o principal pólo difusor das correntes filosóficas associadas 

à Devotio Moderna69. 

A atestar a abertura progressiva à cultura transfronteiriça no reinado do 

Piedoso citemos, por exemplo, o crescente envio de bolseiros para várias regiões 

europeias. A partir de 1526/1527 reforça-se o financiamento da corte a muitos 

portugueses que vão estudar para as Universidades de Salamanca, Paris, Lovaina, 

Oxford e Cambridge, ao mesmo tempo que eram criadas cinquenta bolsas de estudo 

para o colégio francês de Santa Bárbara, de onde virão mais tarde alguns dos 

professores para o Colégio das Artes, em Coimbra.  

Regressam, entretanto, a Portugal, muitos dos que por razões diversas haviam 

estado nos principais centros do Humanismo europeu, nomeadamente o já 

mencionado D. Miguel da Silva, que permanecera em Roma como embaixador 

pontifício durante três pontificados (1515-1525), homem de cultura italiana e amigo 

de humanistas como Lattanzio Tolomei ou Baltasar Castiglione.70 Detentor de uma 

vastíssima biblioteca, além de magníficas colecções de moedas antigas e 

moldagens de estátuas romanas, o prelado traria um arquitecto de Roma, Francisco 

Cremona, impulsionador de todo um programa de renovação artística no centro do 

país, vindo também a transformar-se no principal mecenas do pintor Vasco 

Fernandes. 

É também por esta altura que alguns daqueles que haviam estado em Itália, 

como Sá de Miranda ou Garcia de Resende, regressam ao reino imbuídos dos 

princípios doutrinários do Classicismo ou do Humanismo cristão. Outros, como 

André de Resende71 - que em 1531 via publicado em Basileia o seu elogio a 

Erasmo, Erasmi encomium, e dava à estampa em Lovaina o Resumo dos feitos 

                                                 
69 - Não obstante as boas relações que manteve com a Coroa durante a maior parte da sua vida, 
mais tarde, numa época em que a religião presidia a consciência das gentes, o humanista não 
conseguiu sobreviver aos adeptos mais ferozes da censura inquisitorial mas, apesar de tudo, foi o 
único intelectual português que em vida, entre edições literárias e composições musicais, editou em 
Veneza, Basileia e Leão, os grandes centros europeus da liderança da edição e do comércio livreiro 
no século XVI. 
70 - É a D. Miguel da Silva que Castiglione dedica Il Cortegiano (Veneza, 1528). 
71 - Cfr. J.V. de Pina Martins, “Erasmi Encomium (Lovaina, 1531) e uaria quaedam alia”, Humanismo 
e Erasmismo na Cultura Portuguesa do Século XVI (Estudos e Textos), Paris, 1973.  
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praticados na Índia pelos portugueses no ano anterior - e João de Barros72, darão 

um contributo decisivo para a abertura da cultura portuguesa aos influxos da 

modernidade, uma vez que tinham já adquirido a sua formação sob o signo do 

classicismo e do humanismo literário e cristão. João de Barros, que fora moço de 

guarda-roupa do ainda Infante D. João (agora rei D. João III), além dos diversos 

cargos públicos que exerceu foi um verdadeiro pedagogo do civismo e defensor do 

ideal patriótico renascentista. Sem descurar a consciência de uma missão histórica, 

legou-nos uma das mais completas obras de carácter heróico e edificante, as 

Décadas da Ásia, apenas parte de um projecto maior que pretendia dedicado à 

Conquista, à Navegação e ao Comércio. Imbuído de um verdadeiro cunho 

renascentista, publicou ainda uma obra de forte pendor erasmista, a Ropica Pnefma 

(Mercadoria Espiritual), na própria cidade de Lisboa! Revela-se também um 

profundo conhecedor das teorias artísticas coevas e hierarquiza a pintura em 

géneros diversos, privilegiando o corpo humano e o nu, exaltando a importância da 

paisagem e individualizando o ornato “ao romano” como um género pictórico. 

Entretanto, como notas evidentes do desejo de internacionalização da corte 

portuguesa, assiste-se ao convite feito pelo monarca a um outro erasmiano, Nicolau 

Clenardo, para vir para Portugal, enquanto a própria coroa subsidiava a edição da 

principal obra de Luís Vives, o De Disciplinis, em Antuérpia, cuja dedicatória é 

justamente dirigida ao rei português. 

Merece também uma breve referência pelos efeitos que teria na difusão dos 

valores humanistas em Portugal, a viagem realizada em 1532 por D. Pedro de 

Mascarenhas,73 o embaixador de Portugal junto de Carlos V, acompanhando a corte 

imperial a Viena e Itália, cujo regresso foi muitíssimo celebrado não só pela corte, 

como também pelo meio universitário, que manifestavam assim um desejo de 

abertura às novas realidades culturais transalpinas.  

Fundamental em todo este processo de modernização cultural e artística 

revelar-se-ia Francisco de Holanda (1517-1584).74 Humanista, desenhador, 

                                                 
72 - Sobre este autor veja-se Luís Filipe Barreto, op. cit., vol. I, pp. 253-286. 
73 - Homem educado nos valores do humanismo cristão, tendo sido aluno de André de Resende. 
74- Para uma abordagem mais detalhada da sua vida e obra consultem-se os diversos estudos a ele 
dedicados por Sylvie Deswarte, Les enluminures de la Leitura Nova (1504-1552). Étude sur la culture 
artistique au Portugal au temps de l'Humanisme, Paris, 1977; Idem, As imagens das Idades do Mundo 
de Francisco de Holanda, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, Lisboa, 1987; Idem, "Francisco de 
Holanda, um teórico entre o Renascimento e o Maneirismo", História da Arte em Portugal, vol. 7, O 
Maneirismo, cit., pp.11-30; Idem, "Idea et le Temple de la Peinture, II. De Francisco de Holanda à 
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aguarelista, iluminador, pintor, miniaturista, considerava-se a si próprio “mestre de 

arquitectura”, mas destacou-se sobretudo como pensador e tratadista, já que 

estabeleceu uma verdadeira ruptura relativamente à literatura artística anterior, 

tendo-se antecipado meio século a Lomazzo e Zuccaro, na teorização dos princípios 

fundamentais do Maneirismo e do conceito intelectual da Idea criadora. Após invocar 

o conceito vitruviano de invenção (ideia), Holanda partilha o conceito 

miguelangelesco de furor divinus, afirmando que o bom pintor é aquele que pinta as 

ideias criadas pelo seu próprio espírito, revelando-se assim o verdadeiro pioneiro da 

defesa da liberalità do artista, ideia que corporiza o essencial da teorização estética 

do Maneirismo. 

Seu pai foi o iluminador nórdico António d'Ollanda, grande mestre da iluminura 

a preto e branco, «o primeiro que a fez em Portugal em perfeição e fora da 

rusticidade, e com muita suavidade» nas palavras do próprio filho,75 arte que lhe 

valeu a protecção da família real, ocupando o cargo de rei-de-armas e participando 

nas grandes obras de iluminura dos reinados de D. Manuel e D. João III, graças ao 

que Francisco de Holanda teve oportunidade de viver a infância e juventude no 

ambiente da corte do Piedoso, sempre protegido pelo Infante D. Luís. Foi moço de 

câmara do Infante D. Fernando passando, após a sua morte (1534), para a Casa do 

Infante D. Afonso, Bispo de Évora. Aí, sobretudo nos anos de permanência da corte, 

teve a fortuna de contactar com uma plêiade de humanistas e homens versados nos 

mais diversos saberes, como Sá de Miranda, Bernardim Ribeiro, Luisa Sigea, Diogo 

de Teive, Clenardo, Vaseu, André de Resende (do qual foi discípulo, e que incutiria 

em Holanda o gosto pela Antiguidade), Damião de Góis, Garcia de Resende, João 

de Barros, Fernão Lopes de Castanheda, Jerónimo Osório, Pedro Nunes, D. João 

de Castro, Luís de Camões, entre muitos outros cuja enumeração seria exaustiva, 

todos eles determinantes na sua formação cultural.  

                                                                                                                                                         
Federico Zuccaro", Revue de l'Art, nº 94, 1991, pp.45-65; Idem, "L'essence et le sens, Francisco de 
Holanda", Portugal et Flandre, Visions de l'Europe 1550-1680 (Cat. de Exposição), Europália, 
Bruxelas, 1991, pp.159-171; Idem, Ideias e Imagens em Portugal na época dos Descobrimentos, Ed. 
Difel, Lisboa, 1992; Idem, "Francisco de Holanda", A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no tempo 
de Camões, cit., pp. 480-486; Idem, "Neoplatonismo e arte em Portugal", História da Arte Portuguesa, 
cit., 1995, pp.511-537; “«Tudo o que se faz em este mundo é desenhar» Francsco de Holanda entre 
théorie et collection”, Actas do Congresso Internacional  El modelo italiano en las artes plásticasde la 
Península Ibérica durante el Renacimiento, Universidad de Valladolid, 2004, pp.247-290.-40. Veja-se 
também Jorge Segurado, Francisco d' Ollanda, Edições Excelsior, Lisboa, 1970. 
75- Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, 1548, Ed. Livros Horizonte, cit., Livro I, capº 44º, p. 88. 
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D. Miguel da Silva despertou nele o desejo de se deslocar a Roma a fim de 

completar a sua formação artística e intelectual, fazendo diligências nesse sentido 

junto do Cardeal Infante D. Afonso, para que fosse integrado na embaixada de D. 

Pedro de Mascarenhas ao Papa, conseguindo ultrapassar a inicial oposição do rei e 

transformar o sonho do jovem Francisco de Holanda em realidade. Em Roma foi 

introduzido como representante do Cardeal-Infante o que lhe possibilitou o acesso 

imediato aos círculos eruditos locais, privando com D. Martinho de Portugal e 

servindo-lhe Luís Teixeira de guia na cidade, o qual lhe facultou um precioso livro de 

epigrafia romana - Epigrammata Antiquae Urbis, Roma, 1521 – verdadeiro roteiro 

pelo mundo das antigualhas. Graças aos humanistas e amigos de D. Miguel da 

Silva, Lattanzio Tolomei e Palladio, conheceu Vittoria Colonna e Miguel Ângelo (que 

considera seu pai espiritual e artístico), cuja amizade daria origem ao segundo livro, 

Diálogos com Miguel Ângelo (Lisboa, 1549) do seu primeiro tratado artístico, Da 

Pintura Antigua (1548). Contactou com elementos da Academia Neoplatónica 

florentina, leu algumas das suas obras, privou com diversos artistas e amadores de 

arte, como Sebastiano del Piombo, Baccio Bandinelli, Perino del Vaga, Giulio Clovio, 

Valerio Belli, Antonio da Sangallo, Sebastiano Serlio, e vários outros. Registou em 

desenho o seu percurso, geográfico e monumental, dentro e fora da Península 

Itálica, compilado no album Antigualhas (1538-1540). Nessa viagem viveu 

experiências únicas e fantásticas, que o transformariam num dos homens mais 

cultos e cosmopolitas da sua época em Portugal, sendo um neoplatónico convicto e 

o primeiro tratadista a fazer a aplicação da Idea platónica à Teoria da Arte, tentando 

alargar as suas teorias a dimensões universais, num verdadeiro espírito 

renascentista, dedicando inclusivamente um capítulo da Pintura Antigua à arte do 

Novo Mundo e do Extremo Oriente. 

A sua viagem a Itália, onde permaneceu cerca de ano e meio (de 1538 a 1540), 

revestiu-se de importância capital para a introdução da maniera italiana no nosso 

país porque, além das influências de Miguel Ângelo, trouxe consigo uma colecção 

de desenhos e gravuras de Polidoro da Caravaggio, Marcantonio Raimondi, Ugo da 

Carpi, Marco Dente, Agostino Veneziano e, as mais recentes publicações 

relacionadas com a Filosofia e a Arte, nomeadamente a edição de Vitrúvio por Fra 

Giocondo, o De Sculpture, de Gauricus, as Cartas, de Aretino, a tradução da História 
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Natural, de Plínio (feita por Landino), a edição deste mesmo autor da Divina 

Comédia de Dante, o Livro IV do tratado De Architettura, de Serlio, entre outros.   

Em 1549 escreveu o segundo tratado, Do Tirar polo Natural, dedicado ao 

retrato. O eruditismo holandiano é manifesto, por exemplo, nos desenhos que ao 

longo de três décadas foi executando (1545-1573), compilados na obra De Aetatibus 

Mundi Imagines (Madrid, Biblioteca Nacional), revelando um estudo atento da Bíblia, 

da qual é uma verdadeira ilustração estabelecendo, numa atitude verdadeiramente 

neoplatónica, paralelismos com a Antiguidade pagã, pautada pela procura de 

verdade e regresso às fontes. 

Já em 1571, na qualidade de conselheiro de programas urbanísticos da corte, 

dedicaria a D. Sebastião o tratado Da Fabrica que falece ha cidade de Lisboa, onde 

se propunha dar à urbe um perfil monumental consentâneo com a sua grandeza 

imperial, como se de uma «nova Roma» se tratasse, senão mesmo, de uma «nova 

Jerusalém», continuando a respirar-se o espírito de raiz neoplatónica que domina 

toda a sua obra, mas viviam-se já tempos em que alguns princípios tridentinos se 

haviam tornando elementos nucleares da razão de Estado, razão pela qual a obra foi 

votada ao esquecimento (o seu espírito neoplatónico colidia com as ideias contra-

reformistas). Apesar disso, não lhe faltou o ânimo para escrever De quanto serve a 

Sciência do Desenho e entendimento da arte da pintura, na republica christan asi na 

paz como na guerra, onde retoma essas ideias, que valeram à obra a censura 

inquisitorial  

Apesar de a sua teoria de arte se ter tornado inaceitável aos olhos dos 

censores inquisitoriais e um certo periferismo português ter obstado à sua difusão 

nacional e internacional, as obras de Holanda não foram estranhas aos círculos 

culturais e artísticos eruditos do País, sendo nossa convicção que também Francisco 

de Campos as terá conhecido e privado com o seu autor. 
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1.3.2 – A mutação do gosto: o novo modo “ao romano” 

 

Não obstante a manutenção de relações privilegiadas com as regiões do Norte 

da Europa e sem abandonar totalmente a forte tradição gótica moldada pelo gosto 

flamengo são, de uma forma geral, as grandiosas realizações de encomenda régia 

que vão sendo metamorfoseadas pelas modas estilísticas procedentes de Itália. 

A prová-lo ficou-nos uma das mais sumptuosas obras que, no domínio da 

iluminura, integram o espólio nacional: falamos, obviamente, da Bíblia dos 

Jerónimos, magnífico conjunto de sete volumes do Texto Sagrado, com comentários 

de Nicolau de Lira, acrescido de um volume do Mestre das Sentenças, Pedro 

Lombardo.  

Até nós chegou apenas o contrato assinado em 1494 entre o mercador 

florentino Clemente Sernigi e Gabriello dei Vanti degli Attavanti, iluminador, que dá 

conta da nota de encomenda da dita obra, embora se mantenha a incógnita sobre o 

seu verdadeiro encomendante. Face ao silêncio a que a documentação se remete 

sobre o assunto, muitas têm sido as teses discorridas sobre o facto as quais, por 

razões óbvias, não cabe aqui escalpelizar. Referiremos tão só a hipótese formulada 

por Prospero Peragallo76, um dos primeiros historiadores a debruçar-se sobre o 

assunto, e que durante décadas colheu o favor dos estudiosos, segundo a qual 

Clemente Sernigi mais não seria do que um intermediário da colónia de mercadores 

florentinos residente em Portugal, que procurava deste modo obter os favores da 

corte lusitana no tocante à sua participação nos negócios ultramarinos portugueses. 

Tese esta que, de algum modo, se viu confirmada por Sousa Viterbo77 o qual, 

inspirado pelo facto de D. Manuel I autorizar o acesso dos italianos (sobretudo 

florentinos) à Mina e ilhas atlânticas, acrescido da coincidência de em 1500 se 

encontrar entre os armadores da frota de Pedro Álvares Cabral, Jerónimo Sernigi78, 

conclui erradamente que Clemente Sernigi mais não era que um agente de D. João 

II e de D. Manuel I em Itália.  

                                                 
76 - Cfr. Martim de Albuquerque e Arnaldo Pinto Cardoso, A Bíblia dos Jerónimos, Bertrand Ed., 
Lisboa, 2004, pp. 15-18. 
77 - F. M. de Sousa Viterbo, A Livraria Real especialmente no reinado de D. Manuel. [excerto da 
Memória apresentada à Academia Real das Sciencias de Lisboa], Tipographia da Academia Real das 
Sciências de Lisboa, Lisboa, 1901, p.55. 
78 - Ao qual o monarca lusitano viria a conferir, não apenas os privilégios de cidadão de Lisboa mas, 
inclusivamente também, a concessão de armas em 1515. 
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Enfim, o labor histórico de outros tantos estudiosos parece ter vindo a 

demonstrar que nenhuma das múltiplas teses apresentadas até à data tem 

fundamento, conduzindo as últimas investigações à conclusão de que o verdadeiro 

encomendante da obra teria sido D. João II. Quanto às razões que a isso 

conduziram permanecem uma incógnita79, mas não há que duvidar da existência de 

uma abertura aos referentes culturais e artísticos italianizantes, ainda no século XV, 

que se intensificará na centúria seguinte. 

A origem e o alcance do italianismo da nossa pintura quinhentista, ficaram 

durante muito tempo obscurecidos e, só a pouco e pouco, essa fase da nossa 

produção artística foi saindo de uma espécie de zona penumbrosa à qual fora 

votada pelo injusto menosprezo dos séculos, como observara Adriano de Gusmão80.  

A escassa bibliografia específica sobre a estadia de pintores portugueses em 

Roma ou outros pontos de Itália, repete-se também quando se aborda a questão da 

estada italiana dos pintores oriundos de outros países, nomeadamente de Espanha 

e França. Relativamente ao país vizinho, à excepção do notável estudo 

desenvolvido por Redín Michaus81 sobre a permanência na Península Itálica de 

alguns artistas entre 1527 e 1600, pouco mais se conhece sobre esta realidade, e 

para o caso francês também não dispomos de nenhuma fonte fidedigna sobre o 

assunto que é, de resto, extraordinariamente difícil de abordar devido à ausência de 

fontes documentais.  

Para poder exercer a actividade pictórica em Roma era necessário ingressar na 

Guilda dos Pintores, o que pressupunha a realização de um exame e o pagamento 

de uma determinada quota, pelo que muitos artistas nem sequer se inscreviam na 

Confraria de São Lucas, optando por ficar aí apenas algum tempo e depois continuar 

viagem por outras paragens italianas. Por esta razão, a maioria dos estrangeiros que 

chegavam a Roma preferiam incorporar-se como aprendizes ou colaboradores nas 

oficinas de outros pintores, o que nos dificulta a tarefa quando se pretende 

quantificar o seu número. Em todo o caso, apesar da carência de provas 

documentais atestando a estadia de artistas portugueses na cidade do Tibre - 

                                                 
79 - Martim de Albuquerque e Arnaldo Pinto Cardoso, op. cit, p. 26. 
80 - Adriano de Gusmão, “A Pintura Maneirista em Portugal”, Actas do III Colóquio Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros, (separata), Lisboa, 1960, p. 72. Veja-se também Adriano de Gusmão, 
“Relações da pintura portuguesa com a italiana na segunda metade do século XVI”, Estudos italianos 
em Portugal, nº13, 1955. 
81 - Cfr. Gonzalo Redín Michaus, op. cit. 
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exceptuando-se o caso de Álvaro Nogueira82 que em 1585 faz testamento nessa 

cidade – as obras de arte falam  por si e há alguns artistas cujo italianismo não deixa 

dúvidas para detectarmos  a sua passagem por lá. É o caso de António Campelo, 

talvez o citado António portoghese83 aí activo durante o pontificado de Júlio III, 

colaborando, ao que tudo indica, em algumas das decorações fresquistas levadas a 

cabo por Danielle da Volterra, seguindo um percurso muito idêntico ao dos 

espanhóis Pedro Machuca e Gaspar Becerra relativamente aos quais revela, de 

resto, algumas afinidades. Conhecem-se os casos de outros artistas que partiram 

para a cidade dos Papas aos quais faremos referência noutro capítulo, 

documentando-se Gaspar Dias ou o pintor João Baptista, moço de câmara da 

Rainha D. Catarina, aí enviados a fim de estudar a arte romana por desejo da 

própria rainha84 mas, como dito ficou, possuímos apenas informações pontuais que 

carecem de um estudo sistemático que nos permita ter uma verdadeira noção da 

importância global do fenómeno. 

Outro factor decisivo nessa aproximação foi a difusão de estampas e livros 

italianos que permitiu a dezenas de artistas, sem que alguma vez tenham ido a Itália, 

beber das suas fontes artísticas. Prova disso é a assimilação do reportório 

rafaelesco, sobretudo a partir da segunda metade do século difundido, 

principalmente, pelos gravados dos referidos Marcantonio Raimondi e Marco 

Dente.85 Qualquer artista mediano era capaz de copiar o desenho de um gravado e, 

até mesmo, de se aproximar do cromatismo de certas obras, quer por meio dos 

originais que cada vez com maior frequência chegavam a Portugal, quer de algumas 

cópias. É claro que para se ter uma verdadeira apreensão das relações artísticas 

estabelecidas entre Portugal e Itália na centúria de Quinhentos, havia que ter a 

noção exacta da chegada de originais e de cópias de obras de arte italianas ao 

nosso país, bem como do estabelecimento de artistas portugueses em Itália (e vice-

                                                 
82 - Vítor Serrão, “La vida ejemplar de Álvaro Nogueira, un pintor português de la Roma de Sisto V 
(1585-1590)”, Reales Sítios, XL, 157, Madrid, 2003, pp. 32-47. 
83 - Nicole Dacos, Le Portugal et l’ Italie: l’exemple d’António Campelo”, Encruzilhada de Culturas, das 
Artes e das Sensibilidades, Actas do II Congresso Internacional de Historia da Arte, Almedina, Porto, 
2005, pp.763-776. Idem, “António Campelo à Roma: le Baptême du Christ de la chapelle Ricci à San 
Pietro in Montorio”, III Congresso Internacional de Historia da Arte, Porto, 2005. 
84 - Vítor Serrão,“O Maneirismo na Pintura Portuguesa. Roma, os Artistas e o seu Contexto Social”, 
Actas do Congresso Internacional El Modelo Italiano en las Artes Plásticas de La Península Ibérica 
durante el Renacimiento, cit., pp.49-50.  
85 - Cfr. G.B.Bernini, S. Massari, S. Prosperi Rodinò, Rafael Invenit, Roma, 1982.   
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versa, embora o fenómeno fosse bem mais raro) estudo que continua por fazer, 

apesar dos valiosos contributos de Vítor Serrão86 ou Nicole Dacos nesse sentido.  

Não obstante as raízes e formação nórdica de Francisco de Campos, que 

denunciará ao longo de toda a obra, é inegável a influência exercida pelo 

conhecimento e contacto directo com alguns dos melhores representantes da 

estética italiana. Nesse sentido, podemos dizer que a obra do artista reflecte o estilo 

e código iconográfico da sua época, sendo expressão de um conjunto de crenças, 

ideias e vigências imperantes durante determinado período, em contínuo devir e 

transformação que vão sendo mais, ou menos, adoptadas ou rejeitadas pois que o 

pintor, para além de membro integrante de uma determinada conjuntura espácio-

temporal constitui, antes de mais, uma personalidade individualizada com projectos 

pessoais únicos.  

 

 

1.3.3 - Évora, cidade “romana” 

 

Ao abordarmos o contexto cultural e artístico que determinou a evolução da 

obra de Francisco de Campos em Portugal, não podemos deixar de trazer à colação 

o caso específico de Évora87, pela importância de que a mesma se revestiu, 

sobretudo depois da sediação da corte na cidade, na sequência do terramoto de 

1531. Coincidindo este facto, como se explanou, com o período de maior abertura à 

novidade oferecida pelos referentes ideológicos e artísticos transalpinos, a urbe 

transformar-se-ia num dos mais importantes focos culturais e artísticos do país, 

estatuto que manterá ao longo de toda a centúria. Esta situação ajudar-nos-á a 

perceber porque razão estando Francisco de Campos vinculado aos círculos 

artísticos lisboetas, onde tem a sua oficina, vamos encontrar a quase totalidade das 

suas obras no Alentejo, a maioria das quais na capital transtagana.  

                                                 
86 - Vítor Serrão, “O Maneirismo na pintura portuguesa. Roma, os artistas e o seu contexto social”, O 
rosto de Camões e outras imagens, Lisboa, 1989, pp. 40-69; Idem, “La Peinture Maniériste 
Portugaise, entre la Flandre et Rome, 1550-1620”, Fiamminghi a Roma 1508-1608, cit., pp. 263-276. 
Idem, A Pintura Maneirista em Portugal e o apelo da ‘Bella Maniera’ de Itália (1540-1590),cit., Idem, 
“O Maneirismo na Pintura Portuguesa. Roma, os Artistas e o seu Contexto Social”, Actas do Simpósio 
Internacional, El Modelo italiano en las Artes Plásticas de la Península Ibérica, cit., pp.41-76.  
87 - Sobre a História e Arte da cidade vejam-se os imprescindíveis estudos de Gabriel Pereira, 
Documentos Históricos da Cidade de Évora, Évora, 1891 e os diversos estudos que lhe dedicou Túlio 
Espanca, entre outros, os Inventários Artísticos de Portugal. Concelho de Évora, Ie II volumes (1966), 
Distrito de Évora, Ie II volumes (1975) e Distrito de Évora, Ie II volumes (1978). 
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Reconquistada aos Mouros em 1165, Évora foi crescendo em dimensão e 

importância, para o que muito contribuíram as sucessivas permanências da corte ao 

longo dos vários reinados. Constituída como sede de diocese no ano seguinte à 

reconquista, assinando D. Soeiro o foral da cidade em 1166 na qualidade de Bispo, 

nos inícios do século XIV documenta-se já a criação da sua primeira escola 

catedralícia88. No reinado de D. João II torna-se a segunda cidade do reino, 

confirmando-lhe D. Manuel o título de “cidade real” quando nas cortes de 1498 se 

lhe refere como “a segunda em dignidade e principal nos factos”89. Detentora de um 

verdadeiro escol de mestres e escolares, procurou este monarca aí criar Estudos90, 

adquirindo para esse efeito um terreno junto à Porta do Moinho de Vento, em 1520, 

objectivo que apesar dos esforços, não logrou êxito, chegando D. João III a solicitar 

novamente a Clemente VII, através do seu embaixador na Cúria romana, D. Miguel 

da Silva, a transferência da Universidade de Lisboa para Évora, pedido que, como 

se sabe, também não chegou a ser atendido. Mas nem por isso se registou qualquer 

esmorecimento na actividade cultural desta cidade alentejana, sendo precisamente 

nesse reinado que passou a assumir verdadeiro protagonismo político, social e 

cultural. Com a transferência da corte, aí afluíam as embaixadas, nacionais ou 

estrangeiras, que eram recebidas pelo monarca, razões mais que suficientes para 

que os eborenses tentassem (embora em vão) elevá-la à condição de capital do 

reino.91 Não há dúvida que a centúria de Quinhentos vivida em Évora pode adoptar a 

designação de “século de ouro” da cultura, já que este foi o verdadeiro centro do 

Humanismo português, por aí passando personalidades tão importantes como 

Cataldo Parísio Sículo, Gregório Afonso, Garcia e André de Resende, Nicolau 

Clenardo, João Vaseu, Francisco de Holanda, Joana Vaz, D. Miguel da Silva, 

Estêvão Cavaleiro, Luís Álvares, Jorge Coelho ou Francisco de Melo, todos eles 

humanistas de grande relevo. Em termos mais estritos, podemos falar de 

especialistas em Teologia como o parisiense Jean Petit, Aires Barbosa ou Pedro 

                                                 
88 - De acordo com as determinações da carta Super Speculum de Honório III (1219) as catedrais 
teriam que prover à criação de escolas. Cfr. Joaquim Chorão Lavajo, “As Escolas Urbanas e o 
Renascimento Cultural do Século XII”, Eborensia, nºs 19-20, 1997, pp. 149 e segs. 
89 - Joaquim Chorão Lavajo, “As Humanidades em Évora”, Do Mundo Antigo aos Novos Mundos, cit., 
p.52. 
90 - Frei Francisco Brandão, Monarquia Lusitana, Parte V, 1, XVI, c. 73, Lisboa, 1560, p.167 vº. 
91 - Já mesmo depois da corte joanina ter abandonado a cidade, Francisco de Miranda continuava a 
propor ao monarca a transferência definitiva da corte para Évora. Cfr. Anselmo Braamcamp Freire, 
“Em volta de uma carta de Garcia de Resende”, Arquivo Histórico Português, vol. III, nºs 1 -2, 1905, 
pp.59-60. 
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Margalho, também ele professor em Paris e Salamanca; entre os historiadores e 

arqueólogos, além de alguns dos já citados (Resendes, Vaseu, D. Miguel da Silva) 

nomeiem-se o próprio D. Afonso de Portugal e Cristóvão Rodrigues Acenheiro; 

juristas como Rui Lopes de Carvalho, Rui Gomes Teixeira e Luís Teixeira (mestre do 

próprio D. João III); entre os médicos destacaram-se Lopo Serrão, Francisco 

Giraltes, António Filipe e Tomás Rodrigues da Veiga; entre os matemáticos e 

cosmógrafos merecem aqui menção Pedro Nunes, D. Diogo Ortiz e Tomás Torres. 

Ao mesmo tempo assistia-se a um verdadeiro frenesim arqueológico e 

arquitectónico que a ia transformando numa “nova Roma” à escala nacional, tal era 

o volume de edificações, entre a construção de obras públicas, palácios senhoriais e 

novas casas monásticas, acompanhado do levantamento de ruínas e à organização 

das primeiras colecções epigráficas e numismáticas. Este fulgurante 

desenvolvimento da cidade conduziu um grupo de humanistas, entre os quais 

pontuava André de Resende, e de artistas-cortesãos ávidos de protagonismo, a 

proclamar o rei como “Pater Patriae”,92 em verdadeira apoteose de ideologia 

imperial. 

Além da corte, várias outras instituições se revelarão responsáveis pela 

dinamização cultural de Évora, merecendo destaque o papel desempenhado pela 

Igreja, antes de mais pelos Cardeais-Infantes D. Afonso e D. Henrique, que 

ocuparam a cátedra episcopal da cidade e, por alguns humanistas, em particular, 

André de Resende que, em 1540, abria a sua aula pública de Humanidades junto ao 

Rossio, à semelhança do que acontecia nos grandes centros culturais italianos.  

Constatando o Infante D. Afonso, quando em 1523 foi nomeado pela Bula 

Ecclesiarum utilitati, administrador perpétuo do bispado de Évora, que a escola 

catedralícia já não funcionava, uma das primeiras medidas tomadas foi prover à 

reabilitação da dita escola, dotando-a de um excelente mestre de Gramática - Luís 

Álvares, que fora professor de D. João III - cujo ensino não se reservava aos 

capitulares e moços da Sé mas (e aqui reside a grande novidade) passava a ser 

aberto a todos os que quisessem aprender mediante o pagamento de uma propina. 

Incrementou ainda, o mesmo cardeal, o ensino de canto de órgão e canto chão de 

                                                 
92 - Quando em 1533 permitiu a reedificação do aqueduto romano da Água de Prata, dando-nos este 
episódio conta do verdadeiro espírito arqueológico que se vivia na cidade. 
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tal modo que a Escola de Música da Sé de Évora se tornaria rapidamente a mais 

pujante do reino. 

Aquando da morte de D. Afonso, em 1540, D. João III diligenciou junto do Papa 

que provesse no cargo o seu outro irmão, o Cardeal-Infante D. Henrique, solicitando 

simultaneamente a elevação a metrópole da catedral eborense, pedidos aos quais 

Paulo III anuiu através da Bula Gratiae divinae Premium. Sendo, além de cardeal e 

arcebispo, Inquisidor-geral, regente e, até, rei da nação, não admira que a D. 

Henrique se possa imputar uma grande responsabilidade na promoção cultural da 

cidade, que transformou numa sede institucional do saber. Logrou obter dos 

Jesuítas autorização para aí fundar um colégio inaciano, destinado à formação dos 

futuros párocos e candidatos ao sacerdócio93, fundando o Colégio do Espírito Santo, 

provisoriamente instalado nos Paços Reais de São Francisco, onde foi inaugurado 

em 1553, enquanto decorriam as obras de edificação do futuro Colégio, para o qual 

só se transfeririam nos finais de 1554. Começando a funcionar com duzentos 

alunos, rapidamente o seu número se viu alargado, sobretudo após a abertura do 

Curso de Artes em 1556, dirigido pelo Padre Inácio Martins, cujo método pedagógico 

lhe granjeara fama no Colégio das Artes de Coimbra.  

Ao criar este curso o cardeal D. Henrique tinha já como objectivo a 

transformação do Colégio em Universidade, mas só após a morte do monarca e com 

o apoio da rainha viúva, D. Catarina, regente na menoridade de D. Sebastião, o 

pode concretizar, obtendo em 1557 a aprovação do Papa, que encarregou o cardeal 

Rainuncio da sua criação. Confirmada por Paulo IV através da Bula Cum a Nobis,94 

a Universidade do Espírito Santo de Évora, foi inaugurada no dia 1 de Outubro de 

1559, sendo dotada dos mesmos direitos civis e eclesiásticos que a Universidade de 

Coimbra e as suas congéneres europeias95, transformando-se doravante não 

apenas no ex-líbris da cultura eborense, como também nacional96. 

                                                 
93- Antecipando-se, assim, em cerca de uma década a uma das prescrições determinadas na 23ª 
sessão do Concílio de Trento realizada em 1563, que preconizava a criação de seminários.  
94 - Joaquim Lavajo, “As Humanidades em Évora”, cit., p.60. 
95 - Eram-lhe reconhecidas as mesmas faculdades para conferir todos os graus de ensino e ensinar 
todas as ciências, à excepção de Medicina e Direito Civil, e reservando-se também o Direito 
Canónico, apenas no respeitante às matérias de contencioso, ao exclusivo da Universidade de 
Coimbra. 
96 - Alguns dos seus mestres jesuítas publicaram importantes obras de repercussão mundial, que 
viriam a conhecer inúmeras edições, como a Dialéctica de Pedro da Fonseca ou a célebre Gramática 
de Manuel Álvares, que teve cerca de seiscentas edições. 
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Em 1564 D. Henrique resignou o arcebispado de Évora e pediu ao Papa Pio IV 

que o provesse em D. João de Mello e Castro, que foi promovido pela Bula Exposit 

nobis97 a 21 de Junho do mesmo ano. Em apenas uma década de bispado, já que a 

morte o colheu em 1574, o novo Arcebispo fez diversas obras na catedral e 

reconstruiu o Paço episcopal, imprimindo-lhe uma configuração visual e artística 

mais harmónica com o engrandecimento da diocese. Foi, justamente, a seu pedido 

que Francisco de Campos realizou uma das suas mais importantes obras, o 

conjunto de painéis destinados às capelas laterais da Catedral, entre os quais se 

encontra a sua obra-prima, a designada Epifania da Sé.  

Além do mais, Évora possuía outra característica potenciadora do seu 

desenvolvimento artístico, que era a existência de muitos e bons clientes, pois aqui 

encontramos um mecenato laico e eclesiástico que não tem paralelo em nenhuma 

outra cidade do país, só permitindo comparações com a capital do reino, onde a 

maior parte das empreitadas derivavam da encomenda régia. Além do cabido, 

dezenas de abades e outros prelados, assim como uma nobreza esclarecida e ávida 

de se colocar ao mesmo nível das suas congéneres europeias, chamavam alguns 

dos melhores artistas, nacionais e estrangeiros, que por cá laboravam, numa ânsia 

de reformular os seus palácios, igrejas, ou mosteiros, que depois procuravam 

adornar com portais, retábulos, pinturas e outras imagens, etc, consonantes com o 

novo gosto “ao romano”. No domínio das artes, muitos foram os que contribuíram 

para o engrandecimento da cidade, desde logo o poeta e dramaturgo Gil Vicente, 

que a todos encantava com seus autos, os músicos Mateus de Aranda e Francisco 

Velez, os arquitectos e escultores Nicolau de Chanterene, Diogo e Francisco de 

Arruda, ou Diogo de Torralva, e os pintores Francisco Henriques, Frei Carlos, 

Gregório Lopes, Diogo de Contreiras e Francisco de Campos, para citar só os de 

maior destaque entre os variados mestres que trabalharam para esta capital 

alentejana. Foram variadas as obras de envergadura que notabilizaram a cidade e 

lhe deram uma certa feição romanista, a começar pela grandiosa construção do 

aqueduto, inaugurado em 1537, construído por Francisco de Arruda de acordo com 

os princípios do tratado romano De Aquaeductibus, de Júlio Frontino (séc.I), a 

                                                 
97 - Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, vol. II, Ed. Livraria Civilização, Porto – 
Lisboa, 1968, p. 622. 
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antiquizante construção do designado “Palácio do Sertório”98, residência dos 

Silveiras (outros mecenas para os quais Francisco de Campos também trabalhou), a 

edificação do Convento da Graça, sob a traça de Nicolau Chanterene e Miguel de 

Arruda, uma obra da maior modernidade, patente no uso sistemático da ordem 

jónica, no desenho inovador do claustro tão maneirista, cujos quatro atlantes 

miguelangelescos constituem uma obra cenográfica sem precedentes entre nós, 

além de diversos conventos, nomeadamente os do Paraíso e de Santa Clara, entre 

outras edificações entretanto desaparecidas.  

                                                 
98 - Este palácio, que é a actual Câmara Municipal, incorporava ruínas de banhos romanos. 
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2 – Francisco de Campos: as origens em Portugal  

 

2.1 - A entourage artística do pintor: a primazia de Gregório Lopes até 

meados do século 

 

Cremos que aquando da chegada de Francisco de Campos a Portugal, em 

meados do século XVI, o pintor teria já razoável experiência e estabelecido 

conhecimentos com uma plêiade de artistas que lhe haviam propiciado o contacto 

com diversificados modos e formas pictóricas, facto que o terá aproximado dos 

círculos cortesãos, pelo que é nossa convicção que uma vez em Lisboa se associou 

à oficina de Gregório Lopes, no âmbito da qual ainda executou alguns trabalhos, 

como mais adiante se especificará. A sua junção inicial a esta oficina não justifica, 

contudo, o menosprezo a que a sua obra foi votada ao longo de décadas, durante as 

quais foi integrada num vasto conjunto desconsiderado enquanto mera produção de 

continuadores ou seguidores do pintor régio (à semelhança do que aconteceu com a 

de outros pintores). Só o perspicaz estudo de Martín Soria99, primeiro que, não só a 

isolou como obra de um artista autónomo do anterior que conquistou o seu espaço 

próprio, como ainda identificou o seu autor, veio abrir uma nova luz sobre a pintura 

de Francisco de Campos, que considerou subsidiária do “Maneirismo de Antuérpia”, 

reconhecendo simultaneamente a importância do pintor na abertura a uma nova 

realidade artística em Portugal. 

Não obstante esse meritório trabalho, não se afigurou fácil a sua projecção 

numa sociedade dominada por preconceitos de ordem moral e estética, continuando 

a historiografia de arte portuguesa a dar mais atenção aos nomes já consagrados da 

arte nacional e a manter no esquecimento todos os outros que, não alcandorando 

posições tão destacadas nesse contexto desempenharam, todavia, um papel crucial 

no devir artístico do país enquanto intérpretes privilegiados das novidades que iam 

chegando de fora, pelo seu descomprometimento ideológico e social relativamente 

ao poder instituído (a nível político, religioso e cultural) tornando-se os principais 

promotores das novas tendências artísticas que, quase sempre através deles, 

começavam paulatinamente a criar raízes até ganharem foros de estilo dominante. 

                                                 
99 - Martín Soria, “Francisco de Campos and Manneirism Ornamental Design in Évora”, cit., pp.33-38.  
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Francisco de Campos é, claramente, um desses casos ao qual pretendemos 

devolver o reconhecimento da importância e o mérito que lhe são devidos, através 

de uma identificação cabal da sua obra e definição do seu estilo, que permitam 

desvinculá-lo definitivamente de uma certa “nebulosa” que ainda subsiste em torno 

de alguns nomes que gravitam na entourage de Gregório Lopes. Sendo inegáveis 

alguns elos de ligação existentes entre a obra de Campos e a do pintor régio de D. 

João III, faremos primeiro uma brevíssima alusão à obra deste artista para melhor 

compreendermos em que medida aquele se revelou subsidiário das aprendizagens 

adquiridas no seu atelier. Partiremos, contudo, do primado que enquanto a maior 

parte da produção do pintor régio (à excepção da década final) denuncia ainda um 

certo modo goticista, que foi parte integrante do que se pode considerar a pintura 

renascentista portuguesa, a obra de Campos está, por um lado, eivada de um cariz 

flamenguizante que a perpassa transversalmente em todas as suas fases e, por 

outro, revela uma progressiva abertura aos influxos italianizantes, fruto da cada vez 

maior adesão da cultura portuguesa às influências oriundas de Itália, o que nos 

permite integrá-la na nova estética, o Maneirismo, da qual o pintor neerlandês é 

justamente um dos pioneiros entre nós. 

 

Se no primeiro quartel do século XVI o atelier lisboeta de Jorge Afonso 

dominou uma boa parte da produção artística nacional (embora não possamos 

esquecer a profícua actividade da oficina de Viseu, liderada por Vasco Fernandes e 

de outras como a de Coimbra, associada aos nomes de Vicente Gil e Manuel 

Vicente - a que daria continuidade Bernardo Manuel na segunda metade da centúria 

- ou a do Espinheiro, onde pontua Frei Carlos, entre outras), após a morte do 

Venturoso é Gregório Lopes100 a figura que se impõe no panorama pictórico 

nacional. Genro de Jorge Afonso, fora chamado a trabalhar para o monarca como 

pintor régio, cargo no qual seria reconfirmado por D. João III em 1522101, recebendo 

dois anos mais tarde um dos mais prestigiantes estatutos, o de Cavaleiro do Hábito 

                                                 
100- Sobre a vida e obra do artista veja-se: Luís Reis Santos, Gregório Lopes, cit.; Maria Margarida 
Calado, Gregório Lopes, revisão da obra do pintor régio e a sua integração na corrente maneirista, 
cit., José Alberto Seabra de Carvalho, Gregório Lopes, Ed.Inapa/Círculo de Leitores, 1999; Para uma 
abordagem da pintura no meio coevo consulte-se, também, Adriano de Gusmão, "Os primitivos e a 
Renascença", cit., pp.73-256. 
101 - Taborda, José da Cunha, Regras da Arte da Pintura, Coimbra, 1922, p. 169. 
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de Santiago de Palmela, certamente por instigação de D. Jorge de Lencastre, Grão-

Mestre da Ordem Militar de Santiago de Palmela, junto do Prior da Ordem. 

O primeiro documento que o refere como pintor data de 1513102, vindo a falecer 

em data incerta por meados do século, pois em Outubro de 1550 a sua mulher era já 

viúva. A sua formação na mais importante oficina lisboeta, tornou-o colaborador do 

mestre em algumas das obras que lhe são atribuídas, não sendo de excluir a sua 

provável intervenção na feitura do retábulo da igreja da Madre de Deus, em 

Xabregas, uma obra de 1515103, sendo indubitavelmente suas algumas pinturas do 

retábulo do Convento de Jesus de Setúbal. Em 1518, sob a direcção de um outro 

grande vulto da pintura coeva, Francisco Henriques104, tio de sua mulher, esteve 

com Garcia Fernandes, Cristóvão de Figueiredo, André Gonçalves e outros artistas 

portugueses e flamengos, envolvido na decoração pictórica do coruchéu da Relação 

de Lisboa, infelizmente desaparecida. Aqui terá, talvez, começado o seu contacto 

mais directo com a pintura flamenga reconhecendo-se influências na sua obra do 

neerlandês Frei Carlos. A sua aprendizagem com Jorge Afonso colocou-o em 

estreita relação (muitas vezes familiar), com outros destacados artistas 

contemporâneos105 como os citados Garcia Fernandes, Cristóvão de Figueiredo e 

André Gonçalves, mas também Pêro Vaz, Gaspar Vaz, ou o escultor João de Ruão. 

As influências do mestre são, naturalmente, mais visíveis nos seus primeiros 

trabalhos, como o Retábulo de São Bento106 (MNAA), uma obra de 1524/1525, com 

a eventual colaboração de Cristóvão de Figueiredo (e não em parceria com Jorge 

Leal, que seria apenas pintor dourador e responsável pelo douramento da máquina 

                                                 
102 - F.M. de Sousa Viterbo, Notícia de alguns pintores portugueses, cit., p.105. 
103- Atribuído ao Mestre de 1515, que outro não será que Jorge Afonso. 
104- Francisco Henriques, artista apreciado no círculo da corte, que recebeu o título de «passavante», 
distinguiu-se como chefe de operosa oficina de onde saíram obras notáveis como o desmembrado 
retábulo-mor da igreja de S. Francisco de Évora e outras para as suas capelas laterais. A sua obra, 
ainda muito marcada por um goticismo tardio, caracteriza-se pelo seu enorme sentido de expressão, 
próprio da pintura portuguesa quinhentista, pois parafraseando Reynaldo dos Santos, em "O Pintor 
Francisco Henriques", Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes, vol. IV, 2ª edição, Lisboa, 1938, 
p. 32, poderemos dizer que «apesar da sua origem flamenga a sua arte integra-se na história e 
evolução da nossa pintura». Sobre este pintor veja-se também F.A. Baptista Pereira, (coord) Catálogo 
da Exposição Francisco Henriques, um pintor em Évora no tempo de D. Manuel I, CNCDP, Évora, 
1997.  
105- Cfr. George Kubler e Martin Sória, "Early Manneirism: Gregório Lopes, Cristóvão de Figueiredo, 
Garcia Fernandes", Art and Architecture in Spain and Portugal and their Americain Dominions, 1500 
to 1800, Harmonthsworth, Art Pelican History, 1959.  
106- Cfr. Reynaldo dos Santos, "O Mestre de São Bento é Gregório Lopes", Belas Artes, 2ª Série, nºs 

16-17, Lisboa, 1961, pp 3-6.    
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retabular, como brilhantemente deduziu Baptista Pereira107) para a capela do 

Salvador no Convento de São Francisco em Lisboa, na qual se patenteiam já as 

características que o definirão, na plástica vigorosa e nobre, bem como na 

monumentalidade dos figurinos e dignidade imprimida às cenas religiosas. Desta 

sua primeira fase artística são, além das já referidas parcerias em que surge 

envolvido, o retábulo do Paraíso (1527), onde é possível detectar a colaboração de 

um outro pintor,108 uma Visitação (Museu Regional de Évora), o desaparecido 

retábulo dos Martírios de São Quintino,109 que pintou para a igreja da mesma 

invocação em São Quintino de Serramena (Sobral de Monte Agraço), ou o retábulo 

da igreja de São Julião de Setúbal, de que ficou a Criação de Adão (obra feita com 

provável contributo pecuniário do próprio D. Jorge)110.  

Já da década de trinta ficou-nos uma Nossa Senhora da Misericórdia de 

Sesimbra (hoje no Museu da Confraria)111, os painéis da dita Série de Runa, a 

Apresentação no Templo de Santa Iria da Azóia (Museu do Patriarcado), um São 

João Baptista no Deserto, recentemente “redescoberto” que se encontra no 

MNAA112, os painéis pintados para a ermida de Nossa Senhora dos Remédios, em 

Alfama e, de novo em parceria com Garcia Fernandes, Cristóvão de Utreque e 

Cristóvão de Figueiredo (que dirigiu a obra), realizou algumas pinturas para o 

mosteiro de Ferreirim - que valeria ao grupo o epíteto de Mestres de Ferreirim – das 

quais restam alguns painéis executados entre 1533/1534, revelando já uma abertura 

ao italianismo, recebida por via flamenga. A esta parceria atribuiu recentemente 

Vítor Serrão113 mais um conjunto de quatro painéis que se encontram no Museu D. 

                                                 
107 - F.A. Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção, cit., pp.398-399. 
108 - Tradicionalmente tem-se atribuído este retábulo a uma parceria entre Gregório Lopes e Jorge 
Leal. Mas, se este era apenas dourador, poderemos continuar a tributar-lhe uma efectiva intervenção 
na pintura destes painéis retabulares? Não pretendemos dar resposta a esta pergunta neste trabalho, 
já que não é este o seu propósito, mas não poderíamos deixar de nos questionar sobre esta 
colaboração, perante o que atrás dito ficou.  
109- F.M. de Sousa Viterbo, Notícia de alguns pintores portuguezes, cit., p. 107; Vergílio Correia, 
Pintores Portugueses, cit., p. 61. 
110- Vítor Serrão, "A Criação do Homem: de Gregório Lopes", Oceanos, nº4, Lisboa, Julho, 1990,p.81.  
111- Idem, "O Pintor Renascentista Gregório Lopes e as suas pinturas para a Igreja da Misericórdia e 
para a Capela do Espírito Santo da Vila de Sesimbra", Sesimbra Cultural, nº2, 1992, pp. 29-31; 
Joaquim Oliveira Caetano, “Nossa Senhora da Misericórdia”, Capela e Hospital do Espírito Santo dos 
Mareantes de Sesimbra, Museu Municipal de Sesimbra, 2004, pp.26-27.  
112 - Manuel Batoréo, “Inédito de Gregório Lopes no MNAA”, Artis, Revista do Instituto de História da 
Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, nº 4, 2005, pp. 473-475. 
113 - Vítor Serrão, “Quatro ignorados painéis dos Mestres de Ferreirim no Museu D. João VI da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro”, Actas do Congresso, Estudo da Pintura Portuguesa. A 
oficina de Gregório Lopes”, Lisboa, 1999, pp.123-127.  
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João VI da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dedicados a São Pedro, São 

Paulo, Santo Estevão e São Bartolomeu, antes erroneamente atribuídos à oficina de 

outro mestre flamengo, o dito “Mestre do Tríptico Morrisson.” Além destas, inclui-se 

ainda neste período uma Oração de Cristo no Horto, hoje felizmente numa colecção 

particular, depois de adquirida a pintura a um antiquário londrino que a comprara 

num leilão em Viena de Áustria, onde constava como obra de Bernaert Van Orley114; 

esta atribuição ao pintor flamengo vem apenas confirmar que também Gregório 

Lopes não se fechava às influências do exterior, denunciando a sua obra a partir de 

determinada época, os influxos de alguns maneiristas de Antuérpia, em particular de 

autores como Jan Van Cleve e Van Orley. É sobretudo a partir de meados da 

década de trinta que o pintor passa a revelar uma maior sensibilidade aos novos 

referentes estéticos e a manifestar, de forma mais evidente como bem observou 

Dagoberto Markl115, uma linha de compromisso com o primeiro “Maneirismo de 

Antuérpia”, constituindo esta característica justamente um dos aspectos que o 

aproximam de Campos, de onde não nos surpreenderem certas afinidades 

existentes entre as obras finais de Lopes e algumas das produzidas pelo pintor 

neerlandês entre nós, principalmente as que realizou até meados da década de 

sessenta. 

Nas obras mencionadas a exuberância e o requinte são a nota dominante, 

sendo as diversas temáticas pretexto para o autor reproduzir minuciosamente 

sumptuosos adereços palacianos, deleitando-se na reprodução de trajes, jóias, 

utensílios, sempre tratados em cromatismos vibrantes, evocando a grandiosidade 

áulica dos tempos, sobre fundos de arquitecturas regionais ou paisagens 

acasteladas de magníficos efeitos cenográficos, que se manterão durante toda a sua 

actividade artística como elementos caracterizadores da sua obra. A partir de 

meados da década de trinta caracteriza-o uma "escrita" frenética do pincel, que 

imprime maior dinamismo às composições, de que talvez o mais recuado exemplo 

poderá ser o painel dedicado ao Martírio de São Sebastião realizado em 1536116, 

destinado à Charola do Convento de Cristo em Tomar (que se conserva no MNAA), 

já convertido a sugestões italianizantes, razões que terão levado Pais da Silva a 
                                                 
114 - J. de Oliveira Caetano, “Uma desconhecida obra-prima de Gregório Lopes”, Estudo da Pintura 
Portuguesa. Oficina de Gregório Lopes, cit., pp. 129-132. 
115- Dagoberto Markl, "A pintura num período de transição", História da Arte em Portugal, vol .6, O 
Renascimento, Ed. Alfa, Lisboa, 1986, p. 95. 
116 - F.M. Sousa Viterbo, Notícia de alguns pintores portuguezes, cit., p. 106 
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considerá-lo «o primeiro painel de evidenciada palpitação anti-clássica da pintura 

portuguesa»117. Continuando a sobrevalorizar as arquitecturas fundeiras, o artista 

começa a revelar particular apreço pelas rovine espraiando-se com grande liberdade 

nos fundos paisagísticos, pontilhados de agrupamentos humanos que trata com 

mestria em termos perspécticos, recorrendo pontualmente a um ligeiro alongamento 

e torção dos figurinos, sempre dotados de uma enorme expressividade. 

Encontramos também alguns elementos decorativos pós-renascentistas, que 

manifestam o conhecimento das novas tendências. O abandono dos ritmos 

cromáticos vivos e equilibrados, substituídos por uma paleta mais ácida, saturada e 

sombria, acompanhada de uma luminosidade menos intensa, são outras tantas 

características que denunciam um certo esforço de modernização, tornando-se 

instrumentos aos quais o pintor recorre privilegiadamente para apelar a uma certa 

exacerbação emocional. 

Inserem-se neste período de maturidade os painéis da Série dos Arcos 

(provenientes do convento de São Bento da Saúde e hoje no MNAA) e as restantes 

tábuas dos altares pequenos da Charola do Convento de Cristo em Tomar - 

Pregação de Santo António aos Peixes, São Bernardo e, do mesmo cenóbio, o único 

painel retabular que ficou da capela dedicada a Nossa Senhora da Graça, Nossa 

Senhora, o Menino e Anjos (MNAA),118 bem como os remanescentes painéis do 

primitivo retábulo de São João da igreja nabantina de São João Baptista119 e o 

Milagre da ressurreição da mula por Santo António, que se conserva na igreja da 

Misericórdia da mesma cidade120; incluem-se ainda neste período os três painéis 

onde se representam a Ascensão, a Aparição de Cristo à Virgem e São Joaquim e 

Santa Ana (Museu Municipal de Setúbal), que constituiriam, provavelmente, um 

tríptico que se encontrava na igreja de Jesus da cidade sadina, fazendo supor tratar-
                                                 
117- Jorge H. Pais da Silva, "Sobre a arquitectura maneirista", Arquitectura, nº 57, 1957, pp.59 e 62. 
118- Esta capela de Nossa Senhora da Graça ficava sob a torre sineira e dava para a charola, 
segundo nos diz José de Figueiredo, "A Arte Portuguesa Primitiva. Gregório Lopes e a Infanta 
D.Maria", Lusitânia, Fasc.X, vol.IV, Lisboa, Outubro de 1927. Está comprovada documentalmente a 
feitura de São Sebastião, Santo António, São Bernardo e de uma desaparecida Madalena bem como 
dos retábulos para a capela de Nossa Senhora, por 168 mil reais118, documento publicado por Garcez 
Teixeira, “S. Sebastião, quadro de Gregório Lopes”, Anais da União dos Amigos dos Monumentos da 
Ordem de Cristo, vol.I, tomo 1º, Tomar, Lisboa, 1942, pp.193-196. 
119 - Dois relativos ao Martírio do Baptista: Degolação e Salomé, e mais quatro de uma série 
eucarística, Recolha do Maná, Abraão e Melquisedec, Última Ceia e Missa de São Gregório. Sobre 
estas pinturas ver F.A. Garcez Teixeira, A Pintura Antiga na Igreja de São João Baptista em Tomar, 
Anais da União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo, cit., pp. 137-146. 
120- Cfr. Luís Reis-Santos, "Painel Antoniano de Gregório Lopes na Misericórdia de Tomar", Belas 
Artes, 2ª Série, nº 15, Lisboa, 1960, pp. 39-48. 
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se de nova encomenda do Mestre dos Espatários de Palmela. Estão-lhe ainda 

atribuídas as quatro pinturas que actualmente se expõem na capela-mor da igreja de 

Cem Soldos, provavelmente oriundas do retábulo-mor da antiga capela de São 

Pedro de Caldelas121.  

Da última década da sua actividade constam ainda o retábulo do convento de 

Santos-o-Novo122 em Lisboa (MNAA), sendo esta uma das obras que mais terá 

inspirado Francisco de Campos para a feitura de alguns temas comuns, 

nomeadamente a Anunciação, a Adoração dos Pastores (est.4) ou, mesmo, a 

Ressurreição, o que se compreende justamente porque se trata de uma das 

realizações mais tardias do mestre lisboeta, que revela já um pendor italianizante e 

que o jovem neerlandês terá conhecido bem, até porque foi pintada para um dos 

conventos da capital; também a Adoração dos Magos da igreja de Bourg Saint-

Andéol123 (est.5) em França, uma Ressurreição de Lázaro (Museu de Olivença), 

Santa Helena e o Milagre da Ressurreição do Mancebo, a Exaltação da Cruz pelo 

Imperador Heráclio124 (ambos no Museu de Arte Sacra da Sé de Évora) e a sua 

última grande realização, os três painéis pintados para o Convento do Bom Jesus de 

Valverde (Évora), vulgarmente designados por Série da Mitra125 - Presépio, Calvário 

(est.6) e Ressurreição (est.7). Todas estas são obras realizadas na década de 

quarenta da centúria, onde o artista ousa introduzir algumas novidades “ao modo de 

Itália” que radicam nos princípios formais do Maneirismo. A Adoração dos Pastores 

(Colecção Sangreman Proença) é a que se supõe ser a sua última pintura conhecida 

                                                 
121 - Sobre estas pinturas veja-se o estudo que lhes dedicou Amélia Casanova, “Quatro tábuas do 
pintor Gregório Lopes na Igreja de Cem Soldos (Tomar)”, Actas do Colóquio A Arte na Península 
Ibérica ao Tempo do Tratado de Tordesilhas, CNCDP, 1998, pp. 735-769 e, ainda da mesma autora, 
As Pinturas de Gregório Lopes em Tomar sob o mecenato de Frei António de Lisboa, Dissertação de 
Mestrado policopiada, FLUL, Lisboa, 2002.   
122- Cfr. João Couto, O Retábulo Quinhentista de Santos-o-Novo, Realizações Artis, Lisboa, 1958. 
123- Cfr. Luís Reis-Santos, "Uma obra-prima de Gregório Lopes em França", Colóquio-Revista de 
Artes e Letras, nº 42, Lisboa, Fevereiro de 1967, pp. 21-25. Isabel Policarpo, “Um quadro de Gregório 
Lopes em Bourg-Saint-Andéol no contexto das ‘arquitecturas pintadas’”, Estudo da Pintura 
Portuguesa. Oficina de Gregório Lopes, cit., pp. 133-147. 
124- Atribuído por Luís Reis-Santos a Gregório Lopes, o autor agrupava com este painel a citada 
Ressurreição do Mancebo, bem como o São Pedro e São Paulo numa Série dedicada à Santa Cruz; 
Túlio Espanca no Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit., vol.I, p.39, acrescentou a 
estes mais três painéis, o Encontro de Zacarias com Heráclio, Heráclio despojando-se das vestes 
imperiais e Entrada em Jerusalém de Heráclio, que diz terem formado um conjunto pertencente a um 
retábulo e maniqueta-relicário, onde se guardava o Santo Lenho na capela absidiolar da Santa Cruz 
desde o tempo do Cardeal-Infante D.Henrique. 
125 - Assim designada por ser esse o nome dado ao convento de onde provém (Bom Jesus de 
Valverde), uma fundação do Cardeal D. Henrique para os frades Capuchos da Piedade, nas 
imediações de Évora, é constituída por três painéis: Presépio, Calvário e Ressurreição. 
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para cuja execução apontava Túlio Espanca o ano de 1545126, data que Manuel 

Branco127 veio confirmar, supondo-a uma encomenda de D. Henrique, visto ser 

proveniente do Convento de Santo António da Piedade, de Évora.  

 

 

2.2 - O enigmático “Mestre de Abrantes”: aspectos de uma linguagem 

Comum 

 

O silêncio dos arquivos não nos permitiu até à data confirmar a verdadeira 

identidade deste enigmático mestre, que continuaremos a designar pelo epíteto128 

que o imortalizou na História da Arte portuguesa.  

Ignorando-se tudo sobre a sua personalidade, é unânime a certeza de que a 

sua aprendizagem e formação ocorreu no seio da «escola» de Lisboa, o que faz 

dele seguramente o mais próximo seguidor de Gregório Lopes, a ponto de Luís Reis 

Santos129 identificar a sua obra com a fase final da produção do pintor régio, com a 

qual permaneceu por largo tempo confundida130.  

Foram já diversas as tentativas feitas no sentido de o identificar, aventando-se 

hipóteses como a de se tratar de Diogo de Contreiras131, afastada aquando da 

identificação deste pintor com o Mestre de São Quintino132, ou a de ser Cristóvão de 

Utreque, proposta por Vítor Serrão133 e, mais tarde, também por Oliveira Caetano, 

que consideraria esta possibilidade baseado apenas no «extremo flamenguismo, 

seguindo modelos próximos da obra recuada de um Heemskerck»134 da pintura do 

Mestre de Abrantes. Desde logo, além de não reconhecermos o «extremado» 

flamenguismo a que se faz referência na sua pintura, o simples facto de ter surgido 

                                                 
126 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit., vol.I, p. 200. 
127 - Manuel Joaquim Branco, "A Fundação da Igreja do Bom Jesus de Valverde e o Tríptico de 
Gregório Lopes", cit., pp. 39-71. 
128 - Que lhe advém da atribuição da autoria do desmembrado retábulo do altar-mor da Misericórdia 
abrantina, de que subsistem as seguintes tábuas, actualmente nas paredes laterais do corpo da 
igreja: Anunciação, Visitação, Natividade, Cristo a caminho do Calvário, Calvário e Deposição no 
túmulo (vol. II, figs.195, 204, 206, 211, 212, 217). 
129 - Luís Reis Santos, Gregório Lopes,.cit., pp. 9 e 10. 
130 - Cfr. Abreu e Lima, Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes (Cat. de Exposição), Abrantes / 
Lisboa,1971. 
131 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. Vol.7, O Maneirismo, cit., p.52.  
132 - J. Oliveira Caetano, “Identificação de um pintor”, cit., pp.112-118. 
133 - Vítor Serrão, "Mestre de Abrantes", No Tempo das Feitorias, cit., p.156. 
134 - J. de Oliveira Caetano, O que Janus via, cit., p.220.  
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em 1533-1534 ao lado dos ditos “Mestres de Ferreirim”, a trabalhar não se sabe bem 

em quê, não faz dele necessariamente um colaborador permanente de Lopes.   

Recentemente, José Alberto Seabra de Carvalho, na sua qualidade de 

Conservador de Pintura do MNAA, adiantou hipoteticamente uma outra 

possibilidade, a de se tratar de Francisco de Campos, que o levou a escrever este 

nome, embora com algumas reservas (entre parêntesis e seguido de interrogação) 

nas legendas dos dois painéis expostos na secção de pintura quinhentista 

portuguesa, atribuídos ao Mestre de Abrantes, Circuncisão (invº 181) e Epifania (invº 

67). Revelar-nos-ia, porém, que as razões que a isso o conduziram assumem 

essencialmente um carácter interrogativo (uma vez que não foi efectuado qualquer 

estudo de carácter científico que aí conduzisse) não se tratando propriamente de 

uma tentativa de identificação, mas antes de uma chamada de atenção para as 

questões que se prendem com a enigmática personalidade deste mestre. 

Evidentemente que não podemos estar de acordo com esta sugestão, uma vez que 

analisada com detalhe e rigor a obra de ambos os pintores, não obstante a 

existência de algumas afinidades estilísticas, ela se nos afigura absolutamente 

diferenciada não sendo possível confundi-los com uma só e a mesma pessoa. 

Não constitui novidade a formulação da hipótese de poder identificá-lo com o 

documentado filho de Gregório Lopes, o também pintor régio Cristóvão Lopes135, 

cargo no qual sucedeu a seu pai por nomeação de 31 de Agosto de 1551136. Na 

verdade, esta premissa parece-nos cada vez mais plausível, não apenas pela via da 

exclusão, afastadas que se têm revelado as restantes possibilidades, mas porque se 

nos afigura dotada de toda a razoabilidade. Antes de mais, sabendo-se que no 

contexto laboral quinhentista os filhos davam continuidade ao ofício dos pais e 

confirmando-se neste caso documentalmente o facto, já que Cristóvão Lopes foi 

investido no cargo de pintor régio (auferindo a mesma tença que seu pai137) é 

porque tinha já provas dadas no meio. Tinha anteriormente sido moço-de-estrebaria 

da rainha D. Catarina138 e viria pouco depois da sua ascensão ao cargo, 

                                                 
135 - Vítor Serrão,"Mestre de Abrantes", No Tempo das Feitorias, cit., p.156. A mais sólida tentativa de 
o identificar com Cristóvão Lopes foi feita por Maria do Rosário Carvalho, “Mestres de Nome 
Convencional Activos na Região do Oeste: O Mestre da Lourinhã e o Mestre de Abrantes”, Boletim 
Cultural da Câmara Municipal de Mafra, 2000, pp.83-101. 
136 - F.M. de Sousa Viterbo, Notícia de alguns pintores portuguezes, cit., p.104. 
137 - Idem, ibidem, p.104. 
138 - Annemarie Jordan-Gschwend, “Retrato de D. João III – Retrato de D. Catarina de Áustria”, A 
Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de Camões, cit., p.229.  
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concretamente no ano de 1552139, a ser nomeado também examinador de pintores, 

o que prova o reconhecimento das suas qualidades pictóricas sendo, finalmente, 

também ele próprio nobilitado pelo rei, que o investiria com o hábito de Cavaleiro de 

Avis, de acordo com informação fornecida por Francisco Pacheco na sua Arte de la 

Pintura. Su antuguedad y grandeza  (1619). Tudo isto faz supor que ele próprio 

mantinha uma oficina aberta em Lisboa sendo, a nosso ver, mais que certo que 

outra não seria, senão a que fora dirigida por Gregório Lopes. 

Por outro lado e não constituindo esse facto prova cabal, não podemos 

escamotear os dados revelados pelos exames laboratoriais a que as pinturas do 

retábulo da Misericórdia de Abrantes foram submetidas140, que trouxeram à luz dois 

sinais que têm sido vistos como uma espécie de “assinatura do autor”, já que se 

trata precisamente de um “X” e um “Z”, visível no braço do São João, do painel 

Deposição de Cristo no Túmulo, o que pode indiciar que o X seria a abreviatura de 

Cristóvão, sendo o Z a letra final de Lopes. Não se trataria, propriamente de uma 

assinatura, mas tão só de uma identificação da oficina, como era frequente usar-se, 

à época, e que neste caso se coaduna perfeitamente com o nome do seu mestre. 

Apesar de Palomino no Museu Pictórico141 afirmar que o pintor nasceu em 

1516 e faleceu em 1570, nenhuma destas datas deve estar certa, o que não é de 

admirar, tendo em conta a distância cronológica que separava Palomino do artista. 

O primeiro ano avançado é talvez demasiado recuado, o segundo é, a nosso ver, 

demasiado avançado, pois a partir da década de sessenta não há quaisquer obras 

que lhe sejam atribuíveis, e a última nota documental que o menciona data de 

1565142, referenciando uma casa em seu nome, pelo que acreditamos que o seu 

desaparecimento, não deva andar muito longe disso. Além do mais, uma boa parte 

das informações dadas por Palomino, revelar-se-iam de pouca fidelidade, como por 

exemplo o facto de afirmar ser este mestre oriundo de Castela e discípulo de 

Sánchez Coelho. 

Taborda repete as afirmações de Palomino, a ele se devendo a afirmação de 

que o artista pintou o rei e toda a família real, o que levaria José de Figueiredo a 

                                                 
139 - Vergílio Correia, Pintores Portugueses, cit., p. XXXI. 
140 - Foram feitas fotografias de espectro infra-vermelho pelo técnico da Divisão de Documentação 
Fotográfica do Instituto de Museus e Conservação, José Pessoa. 
141 - Palomino, El Museo Pictórico, Madrid, 1724, p.243. 
142 - Reynaldo dos Santos, “A Pintura da Segunda Metade do Século XVI ao Final do Século XVII,” 
Arte Portuguesa. Pintura, (dir. João Barreira), cit., vol.II, p. 260.    
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atribuir-lhe os retratos de D. João III e de D. Catarina pertencentes ao primitivo 

retábulo da Igreja da Madre de Deus (conservando-se ainda no coro alto desse 

espaço) e diversos outros retratos régios, admitindo embora que seguiam os 

protótipos de António Moro, recém-chegado da Flandres.  

Sem qualquer fundamento documental ou estilístico, foram-lhe feitas diversas 

atribuições apenas por cálculo de probabilidades, já que não subsiste nenhuma obra 

assinada ou documentada, pelo que nenhuma pintura pode servir como base de 

identificação. Relativamente à maioria dessas atribuições veio entretanto a 

comprovar-se terem outras autorias, subsistindo com dúvidas a tradição de 

considerar seus alguns retratos régios, bem como o do Jovem Cavaleiro (MNAA), 

que Adriano de Gusmão143 identificou com o Condestável D. Duarte, filho 

primogénito do Infante homónimo, preferindo ver nele Dagoberto Markl o retrato do 

malogrado D. João de Áustria, pai de D. Sebastião, retrato este seguramente da 

mesma mão que os anteriores, mas não necessariamente de Cristóvão Lopes! 

Quanto aos retratos oriundos do convento da Madre de Deus, a questão está hoje 

completamente ultrapassada, vindo Vítor Serrão a atribuí-los a Lourenço de 

Salzedo, o que parece confirmar-se antes de mais por razões estilísticas, mas 

também porque ele é o autor do retábulo-mor do Mosteiro dos Jerónimos, outra 

encomenda régia, desta vez comprovadamente feita pela própria D. Catarina. 

No tocante às suas características pictóricas, Reynaldo dos Santos reconhecia-

lhe já as excelentes qualidades de “debuxador” patentes na finura do desenho dos 

olhos, bocas e mãos144. Embora não concordemos com o historiador quanto à 

maioria das obras que lhe imputou, reconhecemos com ele estas qualidades no 

pintor, revelando a sua linguagem plástica um certo desembaraço no estilo ágil, solto 

e agitado que imprime às composições, nas atitudes teatrais de corpos ritmados e 

panejamentos soprados, que nos permitem constatar estarmos perante um pintor 

educado ainda numa tradição flamenguizante que paulatinamente, embora o faça de 

uma forma quase incipiente, vai aderindo aos valores anti-clássicos do Maneirismo 

italiano, mas ainda e sempre na senda do tradicionalismo de Gregório Lopes, ao 

qual falta o arrojo e o artifício do verdadeiro impulso maneirista, tal como o 

encontraremos jem Francisco de Campos.  
                                                 
143 - Adriano de Gusmão, Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, nº 5, 1941, pp.12-23. 
144 - Reynaldo dos Santos, “A Pintura da Segunda Metade do Século XVI ao Final do Século XVII,” 
cit., p. 263. 
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Estão-lhe actualmente atribuídas uma série de obras produzidas entre as 

décadas de trinta e cinquenta do século XVI contando-se, além das já referidas 

Adoração dos Magos e Circuncisão, expostas no Museu Nacional de Arte Antiga 

(c.1540), também o Encontro de São Joaquim e Santa Ana na Porta Dourada 

(c.1545), actualmente nas reservas do MNAA. Ter-se-á seguido o retábulo de 

Abrantes (c.1548-1550)145, um Calvário, uma cena da História do Mártir Santo 

Adrião (sacristia da igreja da Póvoa de Santo Adrião) descoberta por Dagoberto 

Markl, as tábuas da igreja de São Brás do Arco da Calheta (Madeira)146 onde se 

representam: Apresentação do Menino Jesus no templo, São Brás e os doadores; 

Descida da Cruz; e, ainda, uma outra Descida da Cruz (que se conserva no Museu 

de Arte Sacra do Funchal).   

Entre as suas obras mais recuadas conta-se justamente a grandiosa 

Circuncisão (est. 9) que pode ter pertencido, de acordo com Dagoberto Markl147 a 

um convento de frades carmelitas. Obra ecléctica, que não dista muito em termos 

cronológicos das empreitadas realizadas por Gregório Lopes em Tomar, esta 

destaca-se, temática e compositivamente, pela acentuação da luz e da cor. 

Desdobra-se em dois planos sucessivos, havendo uma separação nítida entre o 

mais próximo onde decorre o ritual de iniciação judaica e o plano fundeiro que se 

desenvolve para lá de um gradeamento que divide a zona do altar da restante 

estrutura gótica. Aí se projecta uma magnífica construção arquitectónica que 

acentua a noção de profundidade (a que não terá sido alheia a influência exercida 

por alguns gravados) onde se desenha uma espécie de charola, isto é, uma 

estrutura de plano centrado coberta por uma cúpula nervurada, rodeada por um 

deambulatório coberto por uma fantástica abóbada de aresta, cujo arranque se situa 

ao nível da cornija que sobrepuja as meias colunas de capitel coríntio adossadas à 

parede lateral, espaço este que, não fora a acção desenrolar-se num outro plano, 

                                                 
145- 1548 é a data que se inscreve no portal lateral da igreja, acompanhando o nome do respectivo 
mestre (Gaspar Diniz) que parece corresponder à data da sua conclusão. Por esta razão admite-se 
que a feitura do retábulo tenha ocorrido imediatamente a seguir às obras arquitectónicas, por isso se 
tem apontado justamente o ano de 1548 para o datar. Parece-nos, porém, que seria praticamente 
impossível nesse ano estar concluído, pelo que preferimos datá lo de meados do século. 
146 - Maria Isabel Santa Clara Pestana, Das coisas visíveis às invisíveis. Contributos para o Estudo da 
Pintura Maneirista na Ilha da Madeira (1540-1620), Dissertação de Doutoramento policopiada, 
Universidade da Madeira, Funchal, 2004, pp.187- 200. 
 342 - Dagoberto Markl, "A pintura no período manuelino. Os ciclos: das oficinas à iconografia", História 
da Arte Portuguesa, cit., vol. II, p. 254. 
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identificaríamos imediatamente com a capela-mor. Revelando o exímio pintor de 

fundos que o artista é, aí se agitam minúsculas figurinhas humanas desenhadas 

com grande minúcia, que nos lembram as que reencontraremos nos panos fundeiros 

de outros painéis, nomeadamente em algumas tábuas do desmembrado retábulo de 

Abrantes ou na bandeira da Misericórdia de Alcochete (na qual, como a seu tempo 

se explicará, reconhecemos uma pontual intervenção deste pintor) Toda essa 

estrutura de feição goticista não deixa de estabelecer um nítido contraste com as 

duas colunas “ao romano” de fuste marmoreado e capitel compósito, assentes sobre 

pedestais de pilastras lavradas que merecem destaque aquém do mencionado 

gradeamento, como que a delimitar nitidamente os dois planos da pintura, 

coadjuvadas pelos arcos renascentistas de abóbadas esquarteladas, um dos quais é 

sobreposto por um friso de lavor renascença que dá acesso a uma ala quase 

totalmente escurecida, em contraste com a luminosidade intensa da zona anterior.  

Apesar da importância conferida pelo artista a este segundo plano o destaque 

vai, naturalmente, para o acto que se desenrola num plano muito próximo do 

espectador, quase o tornando parte integrante da acção. O artista parece que quis 

representar o momento fulcral do ritual, isto é, o instante preciso em que o sacerdote 

circuncisa o Menino e toda a assembleia está suspensa do acto, o que imprime um 

certo dinamismo à composição, que se apresenta como se se tratasse de um 

retrato, captando a acção em movimento. Em primeiro plano, nas extremidades do 

painel, a Virgem (único elemento feminino presente) e São José. Ela, em pé, adquire 

uma pose inquieta e gestualidade afectada, observando atentamente o acto que o 

gesto amaneirado, como que a dizer cuidado! denuncia, opondo-se à figura de José 

que se senta do lado oposto, apoiado no seu cajado e seguindo também com 

atenção a acção do sacerdote, como parece indiciar uma ligeira contracção no rosto. 

Dos restantes elementos que presenciam a acção, a maioria parece directamente 

envolvida, segurando um o Menino, prontificando-se outro que se debruça sobre o 

altar para ajudar, e segurando um terceiro ainda, as Tábuas da Lei, como que 

relembrando a importância deste ritual de passagem na Lei Judaica. Essa 

envolvência e agitação é enfatizada pelo reverberar dos panejamentos, sobretudo 

dos que se estendem sobre o altar que acusam algumas durezas de pincel. O 

tratamento de rostos sugere-nos Quentin Metsys pelo realismo imprimido às suas 

expressões; são personagens que perderam o lirismo litúrgico, dominadas por 
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expressões psicológicas subjectivas que interpelam directamente a sensibilidade do 

observador, com rostos que revelam a tomada de consciência de uma realidade 

natural e humana, demonstrando apreensão uns, curiosidade outros, ou alheamento 

outros ainda, como o personagem que num plano recuado parece absorto na leitura 

(certamente da passagem bíblica que prenuncia este momento). O artista revela-se 

também aqui um excelente desenhador ao nível dos pormenores, tanto do belíssimo 

estampado do tapete que cobre o altar, como principalmente na decoração da mitra 

e casula do sacerdote onde se distingue a figura de Moisés apresentando mais uma 

vez as Tábuas da Lei. 

A Adoração dos Magos (est.10) teria acompanhado a pintura anterior, para 

onde quer que tenham sido encomendadas, embora a hipótese mais provável seja 

uma igreja de um dos conventos (quiçá lisboeta) extintos aquando da reforma 

empreendida em 1534 por António Augusto de Aguiar, dada a grandiosidade dos 

painéis, quer em termos dimensionais, quer pela sua qualidade pictórica, o que faz 

supor um encomendante com bastante prestígio social e poder económico. A pintura 

coloca-se, uma vez mais, na esteira das obras de Gregório Lopes, quer pela 

importância conferida ao monumental conjunto arquitectónico no qual, à semelhança 

do quadro anterior, se mesclam elementos goticizantes, como a janela mainelada 

que remata o edifício já em ruínas, com os diversos pórticos romanistas que aí 

encontramos, chamando em particular a nossa atenção a estrutura porticada que se 

encontra ao cimo da escadaria e que reproduz fielmente a moderna concepção 

serliana (um arco de volta perfeita ladeado por duas aberturas de remate 

arquitravado). Outra das características dominantes, ainda na senda do pintor régio, 

é a magnificência ornamental, emprestada neste caso pela sumptuosidade das 

vestes e acessórios dos Magos, assim como pelo cuidadoso lavor revelado na 

execução dos objectos em ouro, os quais reproduzem fielmente verdadeiras 

preciosidades da ourivesaria coeva. A fisionomia do Rei-Mago que se perfila em 

primeiro plano à esquerda, repete de alguma forma a do São José do painel anterior, 

caracterizada pela sua pronunciada calvice deixando perceptíveis os contornos do 

crânio. 

Não sendo inusitada a aparição discretíssima de José, espreitando por trás de 

uma coluna (em conformidade com a sua condição de pai putativo da criança) é 

curiosa nesta pintura a multidão que se vislumbra para lá das arcadas do edifício, 
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sugerindo o grandioso cortejo dos Magos que se ia aproximando lentamente. Esta é, 

no entanto, e como tivemos já oportunidade de assinalar uma peculiaridade muito 

grata ao pintor, que se deleita na representação destas minúsculas figurinhas que 

povoam os planos fundeiros de algumas das suas obras. 

Em 1991, José Alberto Seabra148 conseguiu apurar que um quadro que 

também se encontra no MNAA (reserva, invº 1029) representando o Encontro de 

Santa Ana e São Joaquim na Porta Dourada (est.8) é proveniente do antigo mosteiro 

das clarissas, de Santarém149. Desconhecem-se as condições que rodearam a sua 

feitura (local, data) mas a análise estilística permite-nos situá-la ainda na mesma 

década (c.1545), embora a creiamos posterior aos dois painéis mencionados e um 

pouco anterior à realização do retábulo abrantino. Integraria provavelmente um 

políptico (ou tríptico) com outras cenas da vida da Virgem. Em termos compositivos 

esta obra apresenta uma configuração tradicional, dada pelo enquadramento 

piramidal do tema (Imaculada Conceição), revelando ainda um convencionalismo 

arcaizante, próximo de Gregório Lopes. Não obstante à primeira vista nada terem 

em comum, existem alguns elementos afins entre esta pintura e a Adoração dos 

Pastores que, pelos mesmos anos, aquele mestre fez para a igreja do convento do 

Bom Jesus de Valverde (cerca de 1545-1546); coteje-se a figura do pastor, em 

ambas do lado esquerdo da pintura (surgindo no painel do Mestre de Abrantes já 

como prenúncio do “Bom Pastor”, um elemento iconográfico frequentemente 

representado na arte maneirista)150, o portal ainda de feição renascentista, ou ainda 

a elegante dama, com ar cortês que se coloca à direita do quadro, totalmente 

desenquadrada do contexto, lembrando-nos as figuras femininas que povoam as 

pinturas de Gregório Lopes. Muito próprio deste outro pintor é o minimalista grupo de 

pessoas que se concentram numa espécie de loggia que se encontra num plano 

mais recuado, novamente com um enorme salto perspéctico, para evidenciar os 

elementos do primeiro plano. As figuras dos pais de Maria requerem particularmente 

a nossa atenção, não apenas por se encontrarem mais próximas do espectador, 

                                                 
148- José Alberto Seabra, Estudo sobre proveniências nas colecções do Museu Nacional de Arte 
Antiga (relatório de estágio para Técnico Superior de 2ª classe do M.N.A.A., policopiado, Lisboa, 
1991. 
149- Um inventário de peças pertencentes ao antigo mosteiro, constante do Correio da Extremadura 
de 9/10/1902, dá conta de uma tábua com os «paes da Virgem» que Vítor Serrão crê ser este painel. 
150- Na sua ânsia de retomar temas antigos, a arte maneirista dará bastante importância ao protótipo 
romano do "Bom Pastor" do século III. 
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como por serem as que mais se aproximam da nova tendência estética, cujas poses 

e gestos nos remetem já para um certo amaneiramento de formas que 

reencontraremos nas obras de Francisco de Campos. Predominam, contudo, os 

rostos suaves e sem qualquer dramatismo, dando as formas ovaladas uma doçura 

grácil aos personagens, com excepção da figura do pastor, um pouco mais rude em 

consonância com a sua condição social.  

 

 

2.3. – A parceria Mestre de Abrantes / Francisco de Campos 

 

2.3.1. – O retábulo da Misericórdia de Abrantes 

 

Relativamente aos painéis da Misericórdia de Abrantes, que datarão de 

meados do século, estamos perante uma obra de carácter oficinal, onde se 

pressente a mão de mais do que um pintor. Desconhecendo-se objectivamente o 

seu comendatário, tem-se procurado associar esta encomenda ao fundador da 

instituição local perpetuando a maioria dos autores a afirmação (não documentada) 

de José Pereira Silva151 segundo o qual o Infante D. Luís, Duque de Beja, (filho de 

D. Manuel nascido na vila), teria fundado a Misericórdia com cem irmãos, cem 

nobres e cem mesteirais, cerca de 1529. Pelo contrário, António Soares de Sousa 

afirma152 apenas que o Infante D. Luís naquela data teria cedido a igreja de São 

Julião à Irmandade, no entanto os irmãos «(…) foram-se deixando ficar na mesma 

Casa do Hospital e junto dela fundarão a Igreja»,153 que seria a actual Misericórdia, 

o que não faz dele obrigatoriamente seu fundador. Outros154 preferem ver no Infante 

D. Fernando, irmão do primeiro e também nado e residente na vila o seu fundador, 

com base no facto de, por alvará de 1532, ter ordenado a anexação à Misericórdia 

                                                 
151 - José Pereira Silva, “Breve Notícia Histórica do Hospital e a Misericórdia de Abrantes”, O 
Concelho de Abrantes, Ed. da Câmara Municipal de Abrantes e do Grémio da Lavoura, 1944, p.140. 
A mesma afirmação faz Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Artístico de Portugal, Distrito de 
Santarém, Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1949, p.8. 
152 - O autor sustenta a afirmação num documento constante de um códice do século XVIII, mas não 
especifica de que códice ou documento se trata. 
153 - António Soares de Sousa, A Santa Casa da Misericórdia de Abrantes nos séculos XVI e XVII, 
Tese de Licenciatura policopiada, FLUC, Coimbra, 1966. 
154 - Manuel António Morato, Memória Histórica da Notável Vila de Abrantes para servir de começo 
aos Anais do Município, Câmara Municipal de Abrantes, 2ª Ed., 1990. 
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do Hospital da vila, da qual teve o senhorio mas a verdade é que as fontes 

documentais não nos permitem sustentar nenhuma destas hipóteses. 

Tudo quanto sabemos é que esse Hospital fora fundado em 1483 por D. Lopo 

de Almeida e sua mulher, D. Brites da Silva, dama da rainha D. Leonor155 e que, 

segundo Costa Goodolphin e outros autores156, a instituição da Misericórdia datará 

de 1504, embora se comprove a sua existência documentalmente apenas a partir de 

1516. 

Integrando Abrantes, à época, o bispado da Guarda, sabemos também que 

aquando da datação do portal da igreja da Misericórdia por Gaspar Diniz (1548) a 

cátedra episcopal era vacante desde a morte do antecessor Bispo, D. Jorge de Melo 

em 1545, assim permanecendo até 1550, ano em que D. Cristóvão de Castro 

assumirá o episcopado157, não nos parecendo plausível atribuir-lhe a encomenda 

retabular.  

Quanto aos Condes de Abrantes e herdeiros dos fundadores do Hospital, os 

Almeidas, também não existe qualquer indício de envolvimento com a instituição até 

porque ao longo do século XVI foram transformando a igreja de Santa Maria do 

Castelo em seu mausoléu, não fazendo grande sentido a encomenda desta obra 

para outro espaço religioso. Em suma, embora nada no-lo possa provar, não é de 

todo impossível que a encomenda retabular continuasse ligada a um dos membros 

da família real anteriormente mencionados, já que a acreditar-se na data proposta 

para a fundação da Misericórdia em 1504 tê-lo-ia sido no reinado de D. Manuel I 

(relembre-se que durante o segundo casamento deste monarca, Abrantes foi uma 

das principais sedes de corte), não sendo difícil acreditar que um dos seus filhos 

continuasse a beneficiar a instituição. A admitir esta hipótese é evidente que a 

escolha dos artistas recairia sobre os que habitualmente serviam os círculos 

cortesãos, afigurando-se-nos imediatamente no universo pictórico a oficina de 

Gregório Lopes. Acontece que, entretanto, o mestre devia ser já bastante idoso 

(senão mesmo falecido, dependendo do ano em que teria sido celebrado o contrato) 

assumindo os seus colaboradores o compromisso da obra, que seriam quanto a nós, 

                                                 
155 - Pinho Leal, “Abrantes”, Portugal Antigo e Moderno, Livraria Editora de Matos Moreira e Comp., 
Lisboa, 1874, p. 64. 
156 - A. Costa Goodolphin, As Misericórdias, Lisboa, 1900, p.101.   
157 - Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, cit., p. 627. 
157 - Joaquim Candeias da Silva, “Santa Casa da Misericórdia”, Zahara, nº 7, Centro de Estudos de 
História Local – Palha de Abrantes - Junho, 2006, p.10. 



 212 

seu filho, Cristóvão Lopes que contaria, à época, com o apoio de outro 

importantíssimo colaborador do pintor régio, Francisco de Campos, cuja intervenção 

detectamos em alguns dos painéis deste retábulo. 

Referidos pela primeira vez por José de Figueiredo,158 os desmembrados 

painéis quinhentistas seriam revelados a um público mais alargado aquando da 

Exposição Os Primitivos Portugueses (1450-1550)159 organizada em Lisboa a 

propósito das comemorações do duplo centenário da nacionalidade – 1940 - 

sofrendo então uma intervenção de restauro. Alguns anos mais tarde (1971) teve 

lugar justamente em Abrantes (com repetição em Lisboa, na Fundação Calouste 

Gulbenkian, que a subsidiou) uma outra Exposição dedicada exclusivamente aos 

Mestres do Sardoal e de Abrantes160 onde novamente estas pinturas adquirem, por 

razões óbvias, grande visibilidade. 

Como dissemos anteriormente, é nossa convicção estarmos perante uma obra 

que reflecte um trabalho de parceria, sendo nítidas as diferenças qualitativas entre a 

série de painéis dedicados à Virgem – Anunciação, Visitação e Natividade – que 

supostamente ocupariam a fiada inferior (portanto, mais próxima do espectador) e as 

outras três pinturas dedicadas à Paixão de Cristo – Caminho do Calvário, Calvário e 

Enterro de Cristo. Talvez por isso, Maria Margarida Calado que se debruçou 

exaustivamente sobre a obra de Gregório Lopes161 tenha considerado este conjunto 

demasiado bom e obra demasiado evoluída para ser um produto oficinal, o que a 

levou a entendê-la como «o canto do cisne» do pintor régio, Gregório Lopes. 

Concordando absolutamente com a autora, no tocante à qualidade das pinturas, não 

podemos subscrever as suas opiniões quando afirma ser obra de Gregório Lopes. 

Não há dúvida que em termos gerais, estas são as pinturas do Mestre de Abrantes 

que mais se afastam dos cânones do classicismo renascentista, demonstrando uma 

maior assimilação da nova sensibilidade plástica, dada através de uma pincelada 

mais leve e solta em cuja paleta, apesar de densa e saturada, se pressente já uma 

certa preferência pelas novas cambiantes cromáticas, mais aberta a tons ácidos e 

menos vibrantes, bem como um progressivo alteamento dos figurinos, por vezes 

                                                 
158 - José de Figueiredo, Guia de Portugal. Lisboa, vol. II, Biblioteca Nacional de Lisboa, 1927, p.384. 
159 - Cfr. Reynaldo dos Santos, Adriano de Sousa Lopes, João Couto, Os Primitivos Portugueses 
(1450-1550), Catálogo-Guia da Exposição, 2ª Ed., Lisboa, 1940, p. 36 e est. LIV.  
160 - Cfr. Abreu e Lima, op. cit.. 
161- Maria Margarida Barradas Calado, op. cit., II vol., pp.60-62. 
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com tendência para a microcefalia, apresentando-se em poses artificiosas e 

teatralizadas, exprimindo uma nova abertura aos referentes italianizantes. 

A Anunciação (vol.II, fig.195) e a Visitação, apesar de acusarem um maior 

convencionalismo, são as melhores do conjunto, mas é principalmente na primeira 

que encontramos a intervenção de Campos. Na realidade, é idêntica à Anunciação 

que pela mesma época (presumimos que imediatamente a seguir) o pintor flamengo 

pintou para a igreja de São Sebastião de Lagos (hoje no Museu Municipal da 

cidade), cujo modelo iconográfico é extraordinariamente próximo deste. O painel de 

Abrantes encontra-se como que a “meio caminho” entre a pintura de Lopes e a de 

Francisco de Campos. De facto, é inegável ainda a proximidade relativamente ao 

tema homónimo pintado por Gregório Lopes poucos anos antes para o retábulo da 

igreja do Convento de Santos-o-Novo (vol.II, fig.196) cujo modelo compositivo 

praticamente se repete em Abrantes, apresentando-se apenas desta vez invertido e 

dotando o pintor o espaço cénico de maior profundidade. Mas há pormenores que 

verdadeiramente se repetem como o tipo de dossel que cobre a alcova da Virgem ou 

a colocação em local idêntico nos dois painéis da bilha da água (alusiva à pureza 

mariana que, em Abrantes substitui, mesmo, o tradicional vaso de lírios). É claro que 

a riqueza decorativa dos elementos arquitectónicos de feição renascentista da 

pintura de Santos-o-Novo, dá lugar a uma estrutura muito mais sóbria no quadro de 

Abrantes onde, apesar de tudo, o pintor numa tentativa de acentuar a dignificação 

ao espaço, desenha um verdadeiro portal precedido de uma escadaria, pouco 

próprio até, para o interior de uma casa.  

Há, contudo, outros pormenores nesta pintura que nos conduzem até Francisco 

de Campos, em particular a figura da Virgem (Vol.II, fig. 197). O primeiro é a sua 

fisionomia que nos parece muito mais próxima de outras deste artista, do que das 

restantes figuras femininas do Mestre de Abrantes. Se repararmos atentamente, a 

sua face redonda e os olhos amendoados, assim como o fino recorte dos lábios e do 

queixo são muito afins dos que surgem em outras obras da década de cinquenta de 

Campos, nomeadamente na Senhora da Natividade de Durham (Vol.II, fig. 198)  ou 

mesmo da Epifania de Góis; a sua pose e tratamento dos cabelos e das vestes são 

similares aos que encontraremos pouco depois na pintura homónima do Museu de 

Lagos (Vol.II, fig. 199), repetindo-se o reclinar da cabeça, os gestos das mãos e, até, 

o feitio do vestido, com um decote quadrado que deixa ver uma outra veste que a 
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Virgem enverga sob esta, cobrindo-se ainda com um manto que, talvez a surpresa 

do momento tenha feito escorregar de um dos ombros, tapando-lhe apenas o outro 

para se deixar cair em longos pregueados atrás de Si. Para além destas similitudes, 

podemos ainda observar neste painel um elemento decorativo que é único em 

Francisco de Campos e que justamente se encontra também aqui: trata-se do tipo 

de cercadura exterior da carpete constituído por uma linha ondulante dada em três 

cores, bordejando uma outra cercadura interior com desenho de tipo ‘cúfico’, que o 

pintor neerlandês reproduz sistematicamente nas obras produzidas entre as 

décadas de cinquenta e sessenta. Embora o tapete seja um elemento decorativo 

muitíssimo frequente na pintura quinhentista,162 este pormenor encontramo-lo 

exclusivamente nas suas pinturas de Lagos (Anunciação e Circuncisão) na 

Anunciação de Alenquer, no Pentecostes de Durham e na Missa de São Gregório 

(hoje no Museu de Arte Sacra de Évora), tornando-se praticamente uma “marca de 

autor” desta sua produção mais recuada. Deste modo, o facto de o encontrarmos 

aqui constitui para nós quase que uma assinatura do pintor, na medida em que 

como dito ficou, estamos perante um tipo de decoração que nunca encontramos em 

nenhuma outra pintura, nacional ou estrangeira, indiciando tratar-se de uma 

peculiaridade de Francisco de Campos.  

Perante tantas afinidades face a outras obras suas, não temos dúvidas em 

tributar ao artista neerlandês uma intervenção neste painel, que consideramos fruto 

de uma verdadeira “parceria” entre o dito Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes) e 

Campos. Da mesma forma, a pintura onde se representa a Natividade (Vol.II, fig. 

206) nos remete para uma intervenção do pintor nórdico em alguns dos anjinhos que 

cantam hinos de Glória ao Deus-Menino recém-nascido, idênticos aos que depois 

vamos encontrar na Adoração dos Pastores representada no painel de Santiago do 

Cacém ou, ainda no mesmo tema do retábulo de Durham. Admitimos ainda a 

possibilidade, embora neste caso com maior reserva, de nos quadros alusivos ao 

Caminho do Calvário (Vol.II, fig. 211) e ao próprio Calvário (Vol.II, fig. 212), os 

cavaleiros, trajados à oriental, que se representam nas extremidades (superior 

esquerda e inferior direita, respectivamente) das pinturas, se deverem também à 

                                                 
162 - Cfr. Jessica Hallett, “Tapete, Pintura, Documento”, (coord. do Catálogo da Exposição) O Tapete 
Oriental em Portugal, Lisboa, MNAA, 2007, pp.31-50.  



 215 

mão de Campos. Uma análise pictórica mais detalhada de todos os painéis do 

retábulo da Misericórdia de Abrantes far-se-á no Corpus da obra163. 

Relativamente às quatro pinturas que actualmente se encontram nas paredes 

laterais da capela-mor164 da igreja de São Brás do Arco da Calheta (Madeira), 

representando a Descida da Cruz, Ressurreição, São Brás e Doadores e 

Apresentação do Menino no Templo, constituirão uma das mais tardias realizações 

tributáveis ao Mestre de Abrantes, datáveis do último lustre da década de cinquenta 

da centúria. 

Estes painéis têm sido, ao longo do tempo, alvo de diversas atribuições. 

Cayolla Zagallo165 limitou-se a atribuí-los à escola quinhentista portuguesa, Eduardo 

Pereira166, filiou três delas na Renascença italiana e remete a Descida da Cruz para 

uma fonte (que não cita) que a coloca na escola de Grão Vasco! Reis Santos,167 viria 

já a tributá-las a Gregório Lopes e Reynaldo dos Santos168 sendo o primeiro a ver 

nelas uma mão autónoma face à do pintor régio de D. João III, apesar de reconhecer 

a manifesta influência da obra de Lopes. Joaquim de Oliveira Caetano169 atribuirá os 

painéis alusivos a São Brás e Doadores e à Apresentação do Menino no Templo ao 

Mestre de Abrantes, considerando que integrariam um retábulo do qual faria parte 

também a Descida da Cruz do Museu de Arte Sacra do Funchal. 

Isabel Santa Clara Pestana atribui ao mesmo mestre os quatro painéis. 

segundo a qual (embora não tenha sido possível até à data apurar a sua 

proveniência), integrariam um mesmo retábulo constituído por temas cristológicos 

(ao qual faltarão, naturalmente, outras peças) justificando-se a inserção do painel 

alusivo a São Brás pelo facto de ser o padroeiro do templo, ao qual os doadores 

fariam simbolicamente a sua oferta. Quanto a outras duas pinturas existentes na 

capela-mor da mesma igreja, alusivas a Santa Catarina de Alexandria e São Tiago 

Maior, afirma «embora estilisticamente próximas, não parecem constituir uma 

                                                 
163 - Cfr. II Volume, pp.203-215.  
164 - Há que ter em conta que nesta mesma igreja se encontram mais duas pinturas quinhentistas nas 
paredes laterais da nave, dedicadas a Santa Catarina e S. Tiago, mas que não se consideram 
tributáveis ao mesmo mestre. 
165 - Cayolla Zagallo, “Algumas palavras sobre o património artístico da Ilha da Madeira”, Arquivo 
Histórico da Madeira, vol. V, 1937, Funchal, pp. 134-138. 
166 - Eduardo Pereira, Ilhas de Zargo, Funchal, 3ª Ed., 1968, p. 703. 
167 - Luís Reis Santos, Gregório Lopes, cit., 1954 
168 - Reynaldo dos Santos, “O Calvário da Misericórdia de Abrantes”, Boletim da Academia Nacional 
de Belas Artes, vol. VI, Lisboa, 1940, pp. 42-47. 
169 - J. de Oliveira Caetano, O que Janus via, cit., pp. 219-220. 
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unidade do ponto de vista iconográfico de modo a ter feito parte de um único 

retábulo»,170 admitindo, no entanto, um pouco mais adiante, que «não é impossível 

(…) terem pertencido todos estes painéis a um único retábulo»,171 resultante da 

adaptação do segundo conjunto ao primeiro, em virtude da aproximação estilística 

existente entre ambos. Quanto a nós, a análise deste conjunto de pinturas (tão 

rigorosa quanto possível, já que se baseou na observação de fotos),172 permite-nos 

concluir que entre elas existem algumas dissemelhanças do ponto de vista do 

debuxe, parecendo umas saídas de uma mão mais segura, enquanto outras 

apresentam algumas debilidades que nos remetem para uma obra de carácter 

oficinal, onde a mão do mestre nem sempre estará presente. No entanto, se 

reconhecemos uma certa homogeneidade estilística nas primeiras quatro, já nos é 

mais difícil encontrá-la nos dois painéis onde se representam Santa Catarina de 

Alexandria e São Tiago Maior, e muito em particular neste último. Esta reserva que 

colocamos, sobretudo na atribuição do São Tiago ao mesmo atelier, nada tem que 

ver com disparidades temáticas, porque não era inusual a representação de santos 

diversos em retábulos com outros temas, prendendo-se apenas com o facto de não 

encontramos entre este painel e as restantes tábuas quaisquer afinidades 

estilísticas. Admitimos, sim, com a mencionada autora, que estes dois quadros 

tenham posteriormente sido adaptados ao primeiro conjunto. 

Sem pretendermos fazer aqui o estudo exaustivo das peças173, que se afastaria 

do objectivo deste trabalho, estabeleceremos apenas um breve cotejo entre as que 

consideramos afins de outras pinturas do Mestre de Abrantes e de Gregório Lopes, 

sustentando a razão que nos levou a concordar com a sua atribuição ao primeiro 

Mestre, embora lhes reconheçamos um carácter oficinal. 

É verdade que o painel onde se representa São Brás e os doadores mantém 

ainda bastantes afinidades com algumas obras do pintor régio. A figura do santo é 

longinquamente subsidiária do Santo Ambrósio (painel dedicado a São Bento e 

                                                 
170 - Maria Isabel Santa Clara Pestana, op. cit., p. 187. 
171 - Idem, ibidem, p.198. 
172 - Tivemos oportunidade de as observar directamente há alguns anos, mas então ainda não as 
perscrutávamos sob o olhar crítico da identificação autoral. 
173 - Optámos por não inserir fotos destes painéis porque, não as podendo obter in loco, fizemos 
reproduções das fotografias constantes na citada tese de Isabel Santa Clara Pestana, mas a sua 
qualidade revelou-se tão má, em virtude do enegrecimento dos originais aí revelados, que não 
permitia sequer a respectiva leitura iconográfica. Para a observação dos mesmos cfr. Maria Isabel 
Santa Clara Pestana, op. cit., Vol. II, pp. 48-59. 
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Santo Ambrósio) pintado por Lopes, pertencente à designada série de Runa, e os 

motivos decorativos dos fustes das colunas repetem os usados pelo mesmo artista 

nas decorações arquitectónicas de dois dos quadros dedicados à série eucarística 

que integravam o desmembrado retábulo do altar-mor da igreja de São João 

Baptista, de Tomar, concretamente a Missa de São Gregório e a Última Ceia. No 

entanto, os traços fisionómicos dos doadores remetem-nos já para as fisionomias 

habituais no Mestre de Abrantes, ao mesmo tempo que a fachada serliana da 

arquitectura fundeira não é muito diferente do modelo ensaiado na mencionada 

Epifania do MNAA. 

Na Apresentação do Menino no Templo as figuras concentram-se em torno da 

mesa circular, reconhecendo-se aí alguns tipos repetidos pelo Mestre de Abrantes 

em outros painéis, como o figurante que, meio encoberto pela cortina assoma por 

trás de Simeão, a lembrar o que na supramencionada Circuncisão (MNAA) segura 

um livro, enquanto o outro que segura o bordão, ainda por trás do sacerdote, na 

pintura do Arco da Calheta, nos remete para a figura que na Circuncisão de Lisboa 

se senta em primeiro plano, que se repete no São José da Epifania do mesmo 

Museu lisboeta e da Adoração dos Pastores do Museu Regional de Évora. Como 

notou Maria Isabel Pestana174 é muito provável que este quadro tenha sido truncado 

na sua zona superior, só assim se explicando, a nosso ver, a ausência de um 

enquadramento arquitectónico que daria outra profundidade à cena, à qual falta uma 

certa dimensão perspéctica. 

No tocante aos dois painéis de temática cristológica, a Descida da Cruz e a 

Ressurreição, são também evidentes as afinidades com outras obras dos mestres 

citados. Assim, no primeiro, a estrutura compositiva não é muito diferente da do 

Calvário de Abrantes, carecendo ambos de abertura perspéctica devido às 

limitações impostas pela colocação dos braços da cruz paralelamente à zona 

superior da pintura. O Cristo, apesar de inanimado, apresenta idêntica contractura 

de pés e mãos que revelava nas Deposições no Túmulo que Gregório Lopes pintou 

no dealbar da década de quarenta (MNAA) e na que o seu continuador pintou para a 

misericórdia abrantina, evocando um rigor mortis que pretende acentuar a 

intensidade dramática conferida à cena. Desta vez é a figura de Nicodemos que 

repete o modelo masculino supramencionado na Apresentação do Menino, que 

                                                 
174 - Maria Isabel Pestana, op. cit., p. 194. 
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surge também no São José da Epifania (MMAA) e da Adoração dos Pastores 

(Museu Regional de Évora). 

Finalmente a Ressurreição é, como quase todas as que foram produzidas 

pelos mestres da geração seguinte, subsidiária das que Lopes pintou na fase final 

da sua vida, para o retábulo de Santos-o-Novo e, mais ainda, para o convento do 

Bom Jesus de Valverde, repetindo o militar que se arroja no chão em primeiro plano, 

a postura de um homólogo no painel de Valverde. 

Dando continuidade a uma tendência que se consolidou a partir da realização 

do retábulo da Misericórdia de Abrantes, é notória no pintor uma crescente 

descodificação espacial e volumétrica nestas composições, de acentuado 

expressionismo pautado pela progressiva agitação e alteamento dos figurinos e 

respectiva teatralização de poses, em detrimento do rigor do desenho, que 

caracterizara as suas primeiras obras. Nos rostos continuam a reconhecer-se 

modelos de Lopes, mas a sua caracterização é mais expressiva, o tratamento de 

panejamentos em linhas quebradas e ondulantes cria mais sequências rítmicas, 

assistindo-se de uma forma geral a uma maior complexidade em termos 

composicionais nestas pinturas.  

São justamente estas características mais evidentes nas realizações finais do 

Mestre de Abrantes, que o aproximam da fase precoce da produção de Francisco de 

Campos em Portugal, que nos levam a considerar a probabilidade de ambos terem 

estado a trabalhar em empreitadas comuns, como se disse anteriormente. 

Quanto ao Calvário que se conserva nas reservas do MNAA, mantemos por 

ora a sua atribuição a este mestre, embora com alguma reserva, atendendo ao mau 

estado de conservação em que se encontra, que não nos permite fazer uma 

apreciação estilística rigorosa e conclusiva. Em todo o caso, em termos 

compositivos a pintura é muito próxima da sua congénere da Misericórdia de 

Abrantes, assim como do tema homónimo pintado por Lopes para o conventinho do 

Bom Jesus de Valverde. O modelo arquitectónico do pano fundeiro é 

extraordináriamente parecido (Vol.II, figs. 213 e 214), e nela estão presentes uma 

vez mais dois cavaleiros de cabeças cobertas por turbantes, que se destacam num 

plano intermédio, que a aproximam quer da pintura eborense, quer do Calvário da 

Misericórdia de Abrantes. O Cristo, embora mais esquálido e amaneirado, é muito 

similar ao do quadro referido, mesmo no tratamento do cendal. A figura de São João 
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é também extraordinariamente próxima da anterior e, até a Virgem, apesar de 

assumir uma gestualidade diferente revela, sobretudo nas vestes, grande afinidade 

com a daquele painel. Quanto a Madalena, mais uma vez de joelhos junto à cruz, 

afigura-se-nos neste caso mais próxima da Maria que Vasco Fernandes pintara 

pouco tempo antes no seu Cristo em casa de Marta e de Maria (Museu de Grão 

Vasco, Viseu), inspirado no gravado da Melancolia de Dürer que pode muito bem ter 

servido de inspiração também a este artista para a composição desta personagem 

feminina. 

 

 

2.3.2. – A Adoração dos Pastores  

 

Conserva-se no Museu Regional de Évora uma Adoração dos Pastores (Vol.II, 

fig. 218) que é, quanto a nós, tributável ao Mestre de Abrantes, embora nela 

reconheçamos também a intervenção de Francisco de Campos. Figurando na 

Exposição dedicada à Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes (número de 

Catálogo 95), identificada como uma Natividade, surgia aí imediatamente a seguir 

aos painéis do retábulo da Misericórdia de Abrantes e antes da Epifania (atribuída 

ao mesmo mestre) que se expõe no MNAA, certamente devido aos paralelismos 

encontrados entre elas, não obstante à época, o Mestre de Abrantes ser ainda 

identificado com Gregório Lopes. 

Trata-se de uma belíssima peça que consideramos, na verdade, muito afim de 

outras pinturas deste continuador do pintor régio, razões que explicam os 

paralelismos que demonstra face à pintura de Lopes sem que, no entanto, se lhe 

possa tributar. Evidentes são as afinidades com as pinturas do seu continuador, 

nomeadamente com o painel homónimo do mencionado retábulo abrantino. Coteje-

se a tipologia das estruturas arquitectónicas do plano fundeiro, ou a postura de São 

José, com a cabeça apoiada numa das mãos, em ambos os casos, para se perceber 

que os dois painéis não distam muito um do outro no tocante à autoria (e, 

obviamente à datação, embora essa se deduza a partir de outras características, 

que não apenas estas similitudes formais). Por outro lado, esta figura de São José, 

com a calvice muito pronunciada, retoma a de um dos Magos da Epifania e de uma 

das figuras masculinas da Circuncisão (que se conservam no MNAA). Também a 
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figura da Virgem apesar da posição invertida, é muito similar à do mencionado 

quadro abrantino, envergando uma veste exactamente com o mesmo tipo de 

tratamento no colo, e assumindo uma postura idêntica ao inclinar ligeiramente o 

corpo, em Abrantes porque segura uma fralda que aquece ao fogareiro, aqui para 

apresentar o Menino aos que se prostram em adoração, soerguendo o tecido que O 

sustenta). Apesar do quadro se encontrar cortado no seu lado esquedo (como o 

parece indiciar o facto de só vermos um dos pastores, em meio corpo, assim como a 

colocação lateralizada do Menino) o que prejudica, obviamente, a leitura do 

conjunto, é sobretudo ao nível do tratamento composicional, do domínio das formas 

e da aplicação da matéria cromática, que encontramos as maiores similitudes com a 

pintura do Mestre de Abrantes, o que nos leva a considerar esta como mais uma 

obra da sua autoria na qual detectamos, contudo, a intervenção de Francisco de 

Campos. 

Podemos observar neste painel, um conjunto de pequenos anjos que se 

colocam na extremidade direita da pintura, entoando cânticos ao Deus-Menino e, um 

outro ainda que, à direita da Virgem, parece aproximar-se para O ver melhor. Não há 

dúvida que estas pequenas criaturas nos sugerem a presença do mestre 

neerlandês, pois cotejando-os com tantos outros que o pintor reproduziu nas suas 

pinturas, neles se pressente já uma certa desenvoltura no desenho fluente que 

domina as formas, seja no tratamento das vestes, nos cabelos anelados ou na forma 

de lançar as asas.  

Consideramos, pois, que esta pintura é outra obra resultante da colaboração 

entre os dois mestres que trabalharam na oficina deGregório Lopes. 

A intervenção de Campos neste retábulo poderá explicar-se, quanto a nós, 

devido ao facto de a produção deste painel se ter efectuado logo após a sua 

chegada a Lisboa, num período em que o supomos ainda adstrito àquela oficina. 

Atente-se que Francisco de Campos tinha já alguma experiência quando demandou 

Portugal, experiência essa adquirida, inclusivamente, no contacto com alguns 

romanistas, o que o colocava numa situação muito favorável comparativamente com 

a maioria dos artistas portugueses coevos. Que outra oficina poderia ele integrar, 

então, senão a do próprio pintor régio? Isso explicará também que as suas primeiras 

obras individualizadas surjam só a partir de meados da década seguinte. 
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A qualidade demonstrada nas pinturas por si intervencionadas ter-lhe-á 

granjeado o favor de alguma clientela e ter-lhe-ão certamente surgido outras 

encomendas que o levaram a autonomizar-se como pintor, abrindo posteriormente a 

sua própria oficina na Rua da Barroca, junto às Portas de Santa Catarina. 

 

 

2.4. – O Mestre de 1549: modelos e práticas artísticas de um mesmo 

atelier  

 

Expõe-se numa sala do MNAA, na secção reservada à pintura quinhentista 

portuguesa, uma Anunciação (invº 932) datada de 1549 (Vol.II, fig. 221) que, 

aquando da sua apresentação na Exposição comemorativa do duplo Centenário da 

Nação (1940) dedicada aos então designados Primitivos Portugueses (1450-1550), 

foi atribuída ao enigmático “Monogramista VA (?)”175 - que mais tarde passaria a ser 

designado como “Mestre de 1549,” atendendo a que esta Anunciação se encontra 

datada deste mesmo ano. O painel era considerado, então, um dos volantes de um 

tríptico, atribuído ao mesmo enigmático mestre, cujo quadro central seria constituído 

por um Julgamento das Almas, oriundo do Convento de São Bento da Saúde 

(MNAA, invº 71), erroneamente identificado então como um Juízo Final176, 

representando o outro volante o Baptismo de Cristo. Em 1551, João Couto177 

manteve esta proposta, que seria novamente sustentada por Adriano de Gusmão178 

em 1958.  

Garcez Teixeira179 foi o primeiro a contestar o facto de os três painéis formarem 

um tríptico, considerando que o Julgamento das Almas foi pintado para o Tribunal da 

Relação de Lisboa, no Limoeiro, destruído pelo terramoto de 1755. Aquando da 

Exposição dos Mestres do Sardoal e de Abrantes (Abrantes e Lisboa, 1971) expõe-

se já só o painel alusivo ao Julgamento, afirmando-se que a assinatura corresponde 

                                                 
 175 - Reynaldo dos Santos, Adriano de Sousa Lopes, João Couto, Os Primitivos Portugueses (1450-
1550), cit., p. 36 e est. LIV.  
176 - Idem, ibidem, p. 41, est.LXIV. 
177 - João Couto, Museu Nacional de Arte Antiga: Roteiro da Pintura Portuguesa, Lisboa, MNAA, 1951, 
p.44. 
178 - Adriano de Gusmão, Mestres Desconhecidos do Museu Nacional de Arte Antiga, Realizações 
Artis, Lisboa, 1958. 
179 - Garcez Teixeira, “Exposição dos Primitivos Portugueses”, Boletim dos Museus Nacionais de Arte 
Antiga, vol. I, nº4. 
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ao monograma M.A. (e já não V.A.) e sugere-se poder tratar-se de Manuel André, 

um pintor que surgira ao lado de Cristóvão de Figueiredo e Garcia Fernandes, do 

qual seria discípulo, nas pinturas do Tribunal da Relação de Lisboa, e que reaparece 

em 1561 nas pinturas realizadas para a Sé da capital. 

Dagoberto Markl,180 alguns anos mais tarde (1983), num estudo dedicado a 

este mesmo painel, o Julgamento das Almas, viria a propor uma data bem mais 

recuada, apontando os anos de 1536/1538 para a sua realização e dissociando-o da 

Anunciação e do Baptismo de Cristo, que passariam a ser considerados como um 

díptico, esse sim, tributável ao “Mestre de 1549”.  

Apesar de não ser particularmente contestada a possibilidade de a Anunciação 

e o Baptismo de Cristo constituirem um díptico, a hipótese de datação do 

Julgamento dos anos trinta não voltaria a colher opiniões favoráveis, regressando 

José Luís Porfírio às datas inicialmente propostas ao situá-lo em meados da centúria 

e atribuindo-o a um mestre desconhecido, ao mesmo tempo que o considerava uma 

«das mais exuberantes demonstrações visuais de uma passagem, de pura 

continuidade, da situação medieval de gótico final para as soluções e novidades 

maneiristas (…) precioso documento visual sobre uma situação cultural portuguesa 

de ambígua indefinição, entre uma Idade Média que longamente vai persistindo e 

uma novidade que aparece apenas como formal»181 Manuel Branco182 situa-o 

também na década de quarenta, tributando-o a Gregório Lopes. Também Oliveira 

Caetano o recoloca em meados do século e retomará a tese inicial (defendida por 

Reynaldo dos Santos e João Couto) ao atribuir este Julgamento das Almas ao 

mesmo autor da Anunciação de 1549, baseado nas afinidades estilísticas evidentes 

nas duas pinturas183. Da mesma forma, José Alberto Seabra de Carvalho184, na obra 

dedicada a Gregório Lopes, voltará a atribuir a autoria dos três painéis (Julgamento 

das Almas, Anunciação e Baptismo) ao “Mestre de 1549”, realçando as diversas 

aproximações ao nível do tratamento da forma e da cor, existentes entre eles. Mais 

                                                 
180 - Dagoberto Markl, “O Julgamento das Almas do Museu Nacional de Arte Antiga”, Prelo, vol. I, 
IN/CM, Lisboa, 1983, pp.85-104. 
181 - José Luís Porfírio, A Pintura no Museu Nacional de Arte Antiga, Ed. Inapa, 1992, pp.45-46.  
182 - Manuel Branco, “A fundação da Igreja do Bom Jesus de Valverde…”, cit., p. 56. 
183 - J. de Oliveira Caetano, “Ao modo de Itália: a pintura portuguesa na idade do Humanismo”, A 
Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de Camões, cit., p.97. 
184 - José Alberto Seabra de Carvalho, Gregório Lopes, cit., pp. 104-107. 
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recentemente, Rui Oliveira Lopes185 manteve a mesma opinião, analisando 

exaustivamente a Anunciação, em particular, principalmente do ponto de vista 

iconológico, o que lhe permitiu encontrar também alguns elementos comuns com as 

restantes pinturas a este nível, isto é, concluiu que a leitura iconográfica dos painéis 

só fará sentido se forem analisados conjuntamente tratando-se, na verdade, de uma 

representação tríplice da natureza humana e divina de Cristo, na perspectiva em que 

dela falava Guillaume Durandus. 

Uma observação sistemática e muito atenta de todo este conjunto suscitou em 

nós bastante interesse quanto à possível autoria dos painéis, sobre a qual, como se 

expôs, alguma divergência tem havido, ao mesmo tempo que nos colocou algumas 

dúvidas no tocante a algumas das leituras a que foram sujeitos, nomeadamente a 

que conduziu à redução do tríptico a um díptico. Esta não nos parece uma hipótese 

plausível, antes de mais, porque estilisticamente as duas pinturas consideradas para 

o caso – Anunciação e Baptismo de Cristo – manifestam uma óbvia dissimetria no 

tocante não apenas aos elementos formais, como aos próprios processos picturais, 

revelando o Baptismo uma densidade cromática e pictórica, que o afasta da fluidez e 

harmonia que caracterizam o anterior painel; além de a pintura parecer afrouxar no 

debuxe e empobrecer-se nas expressões individuais. Por outro lado, as duas tábuas 

deste suposto díptico apresentam dimensões diferentes, mais acentuadas no que 

toca à sua largura. Assim, a Anunciação apresenta uma largura de 700 mm e o 

Baptismo oferece-nos exactamente mais 7,5 cm de largura, ou seja, tem um total de 

775 mm, o que nos parece uma diferença considerável para um díptico, que é, de 

resto, perceptível a olho nú, e não resulta de cortes posteriores, sendo visíveis em 

ambos os casos os limites das pinturas, razão que nos levou a procurar aferir as 

dimensões exactas dos mesmos.  

Por fim, são inegáveis as afinidades pictóricas e compositivas existentes entre 

o Julgamento das Almas e a Anunciação, revelando-se ambas as pinturas 

claramente subsidiárias da de Gregório Lopes, nelas se pressentindo o mesmo estilo 

áulico nas poses, vestes e adereços dos intervenientes. Mas não é só ao nível do 

processo pictórico que reconhecemos uma certa continuidade entre os dois quadros, 

que se evidencia também através da presença de determinados elementos 
                                                 
185 - Rui Oliveira Lopes, Imagens para Edificar: Modelos Didácticos na Pintura Portuguesa do 
Renascimento, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, 2006, pp.89-95. 
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estruturantes comuns. Coteje-se, por exemplo, o arco central do primeiro, com o que 

se encontra no plano intermédio do segundo quadro (Vol.II, figs. 228 e 229), para se 

perceber que se trata praticamente de um decalque, com a única diferença que no 

segundo caso se apresenta sensivelmente metade dessa estrutura arquitectónica, 

mas todos os pequenos pormenores se repetem exactamente da mesma maneira, 

até no modo de modelar as pequenas formas, o que nos leva a rejeitar a 

possibilidade de se tratar de um modelo longínquo que, mais tarde, outro pintor 

tenha vindo a seguir (a acreditar na proposta de datação de 1536/1538). Na 

realidade, quem pintou o arco do Julgamento, pintou-o seguramente também na 

Anunciação e com uma proximidade de tempo bastante grande. O mesmo se passa 

no tocante à representação das asas dos anjos. A técnica pictórica, dada em 

pequenas touches, densas e coloridas, que se aplica nas asas dos anjos e arcanjos 

da primeira pintura, é exactamente a que se repete nas asas de São Gabriel, no 

Anúncio a Maria.  

Em suma, quanto a nós estamos perante duas obras da fase epigonal da 

oficina de Gregório Lopes, que acusam a intervenção de mãos comuns, o que não 

as torna, fatalmente, partes integrantes de um mesmo conjunto. Pelo contrário, 

admitimos que o Julgamento das Almas possa ser anterior à Anunciação, na feitura 

do qual podemos, inclusivamente, admitir ainda a intervenção do próprio mestre, 

nomeadamente no trono onde se senta o Julgador, cujo preciosismo nos recorda 

outras obras suas, assim como a figura de Cristo, que não é muito distante da do 

Senhor ressuscitado do retábulo de Santos-o-Novo. Quanto à Anunciação, 

continuamos a ver nela uma obra ainda na esteira do pintor régio, mas na qual 

detectamos outros pincéis, que a aproximam do Mestre de Abrantes e, 

inquestionavelmente, de Francisco de Campos, cuja mão claramente detectamos 

em alguns elementos.  

Mais do que dirimir a questão de estarmos, ou não, perante duas obras 

pertencentes a um mesmo conjunto (não necessariamente um tríptico), interessa-

nos essencialmente clarificar a intervenção de mais do que um pintor na feitura da 

citada Anunciação, sendo que um deles foi Francisco de Campos. Já Oliveira 

Caetano, ao analisar tanto este quadro como o Julgamento das Almas, considerava 

o “Mestre de 1549” muito próximo do Mestre de Abrantes, opinião que partilhamos. 

Quanto a nós, estamos perante mais um pintor da entourage de Gregório Lopes, um 
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outro mestre que também se formou no seu atelier e onde terá trabalhado durante 

algum tempo, ao lado do Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) e de Francisco de 

Campos. É nossa convicção que por volta de meados da centúria, justamente nos 

últimos anos de vida do pintor régio e, quiçá, mesmo depois da sua morte, aqueles 

que com ele trabalhavam tenham mantido o atelier, autonomizando-se depois cada 

um deles. 

 

 

2.4.1. - A “Anunciação de 1549”: uma obra com colaboração de  

Francisco de Campos 

 

Ao analisarmos esta pintura foi, antes de mais, a representação do tapete que 

chamou a nossa atenção. Para além de um campo com padrão de tipo ‘Lotto’, 

apresenta-se aqui de novo uma cercadura exterior constituída por uma linha 

ondulante tricolor, bordejando uma outra de tipo ‘cúfico’, isto é, exactamente o 

mesmo motivo ao qual se fez já referência, que encontramos em várias outras obras 

de Francisco de Campos. Não bastaria, porém, a carpete para se tornar uma 

convicção imediata a intervenção deste artista na pintura, apesar de ser um indício 

bastante forte, porque das centenas de painéis quinhentistas onde se encontram 

representações de tapetes, este pormenor aparece exclusivamente naqueles que 

denunciam a intervenção de Campos, no todo, ou em parte. A observação 

minuciosa de todos os detalhes desta tábua e seu cotejo com outras da mesma 

época permitir-nos-iam, contudo, concluir que estamos perante mais uma obra 

oficinal, saída do atelier de Gregório Lopes, na qual é possível detectar a 

colaboração de várias mãos, entre as quais a do Mestre de Abrantes e a do pintor 

neerlandês.  

Em termos composicionais quase se repete o modelo usado no tema 

homónimo do retábulo de Abrantes, que aqui surge em posição invertida. A pose da 

Virgem é a mesma (idêntica também à da Senhora da Anunciação de Lagos) bem 

como as vestes, que reproduzem o mesmo modelo. A sua fisionomia, de olhar 

erguido ao céu e longos cabelos caídos sobre os ombros lembra-nos outras Nossas 

Senhoras de Campos, nomeadamente a Virgem das Assunções de Durham e do 

Sardoal e as mãos, de dedos longos e finos denunciam a mesma autoria.  
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Exactamente como aconteceu na Anunciação da Misericórdia de Abrantes, 

também aqui, à excepção de Nossa Senhora e do desenho do tapete, não 

reconhecemos outros elemntos tributáveis a este pintor, que serão certamente da 

responsabilidade de outros membros do atelier, concretamente o dito “Mestre de 

1549” o qual, não obstante algumas afinidades com o Mestre de Abrantes, 

consideramos tratar-se de uma terceira pessoa, não confundível com nenhuma das 

anteriores. 
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3 – Francisco de Campos: um pintor na senda da modernidade 

 

 

3.1 – Definição de um estilo: inovações e resistências 

 

No segundo terço da centúria foi-se desenvolvendo uma nova tendência 

artística onde afloram, ainda que de uma forma “experimental”, os novos signos do 

Maneirismo, que progressivamente se vão impondo como linguagem dominante, 

como acabámos de referir mas, na maior parte dos casos as transformações eram 

mais formais do que ideológicas, nem sempre havendo uma nítida consciência dos 

fundamentos que conduziam às novas soluções programáticas. 
Em relação ao que então se praticava em Portugal, onde os modelos do 

passado tendiam a perpetuar-se, mesmo quando alguns apontamentos da nova 

estética iam sendo timidamente ensaiados a nível formal, a novidade introduzida por 

Campos é considerável. Ausência de preconceitos, desenvoltura perante as regras 

comuns, adaptabilidade ao novo cânone, gosto do inesperado e desconcertante e 

virtuosismo do ritmo compositivo, são algumas das características que definem a 

sua obra pictórica e o transformam num dos mais interessantes mestres do primeiro 

Maneirismo português. 

De acordo com MartÍn Soria186 estamos perante o último representante do 

Maneirismo de Antuérpia em Portugal, chamando este historiador de arte a atenção 

para a nítida influência da gravura antuerpiana manifesta, por exemplo, nos detalhes 

de rollwerk patenteados em diversos painéis, nomeadamente na Senhora da Rosa, 

em algumas das pinturas do retábulo de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena, ou 

em alguns dos quadros pintados para a Sé de Évora, bem como nas carrancas que 

aparecem quase sistematicamente nas vestes dos militares (casos dos soldados da 

Ressurreição de Boa Nova de Terena ou do São Romão representado no painel 

alusivo a Santo Amaro, São Bento e São Romão que integra a referida série 

pertencente ao bispado eborense, entre outros. Sem pretendermos contestar esta 

observação do historiador de arte americano, sendo inegável a influência dos 

círculos antuerpianos onde o artista iniciou a sua aprendizagem, não é menos 

                                                 
186 - Martin Soria,”Francisco de Campos and Manneirist Ornamental Design in Évora”, cit., p.37. 
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verdade que à medida que vai evoluindo e, seguramente fruto da sua passagem por 

outros centros artísticos europeus, Campos vai assimilando de uma forma crescente 

os influxos do Maneirismo romano. A sua obra será, pois, fruto dos intercâmbios do 

Norte e do Sul que o pintor conjuga com muitas das peculiaridades nacionais, 

resultando num estilo grandioso de formas, mas de composições simples, onde a 

elegância e sobriedade são a nota dominante. À medida que evolui, nota-se o seu 

desejo cada vez maior de integração das novas ideias sem menosprezar alguns dos 

valores tradicionais, que se reflecte numa espécie de osmose entre a materialização 

de uma certa espiritualidade e toda a sua envolvência, inserindo as tradicionais 

representações em inventados cenários, onde o olhar repousa da intensidade dos 

primeiros planos, como que preparando o reencontro do realismo flamengo com os 

caminhos da inovação plástica italiana. Tanto na sua faceta de pintor religioso como 

profano assoma a sua inteligência compositiva, trazendo para a pintura portuguesa 

um decisivo interesse pelos enquadramentos arquitectónicos e pelas rovine all’antico 

que o confirmam como um artista perfeitamente vinculado aos cânones maneiristas. 

Adepto de uma iconografia feita não apenas de conceitos, mas também de 

alegorias e outros símbolos que apelam ao sentimento, conjuga na pintura os efeitos 

destinados à emoção, sem descurar a inteligência. A sua pintura torna-se cada vez 

mais um exercício onde a imagem se torna símbolo, indo ao encontro dos 

sentimentos do observador, reforçando uma prática pictórica em cujos esquemas 

programáticos a valorização dos referentes imagéticos conhecerá ainda maior 

incremento. Assim se explica a evolução estética que marca a sua produção artística 

na qual coabitam as virtualidades de uma formação nórdica - pontuada pelo 

naturalismo paisagístico, o recorte vigoroso das figuras, ou a minúcia dos detalhes - 

com as aberturas ao italiano, fazendo já parte da sua linguagem a agitação dos 

corpos e vestes, assim como os rituais expressivos, explorando os efeitos de 

stravaganzza e bizarria das personagens. Papel crucial assumem os planos 

arquitectónicos e paisagísticos, na intensa força plástica dos fundos “manchados” de 

rovine clássicas, acentuadas por novos ritmos cromáticos, dominados por uma 

paleta mesclada de tonalidades ácidas.  

Esta maior sensibilidade ao Maneirismo de feição italianizante que, sobretudo 

as pinturas produzidas a partir de meados da década de sessenta vêm confirmar, 

permite-lhe descobrir o poder imanente que os volumes adquirem na arte romana, 
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sem deixar de ser fiel à sua visão analítica. Veja-se a Nossa Senhora da Rosa, um 

dos seus melhores exemplos de comunhão de flamenguismo com romanismo. A 

lição de Rafael e dos romanistas manifestar-se-á em Campos sobretudo na estrutura 

plástica das figuras em movimento, numa retórica de gestos eloquentes, construindo 

uma imagem verdadeiramente maneirista, como o demonstra a tendência para fixar 

todas as acções em pose, reveladora de uma maior consciencialização do lado 

espectacular da arte. As suas figuras revelam uma cada vez mais acentuada 

monumentalidade e um movimento que nos falam de Itália, na atenção que lhes é 

dispensada de modo a torná-las dinâmicas e activamente participantes no espaço 

que as envolve. É precisamente esta activação do corpóreo que ele deve ter 

aprofundado no contacto fecundo com a pintura italiana (através dos livros, gravados 

e certamente do conhecimento directo de algumas obras produzidas em Itália).  

No entanto, desde as obras mais recuadas até à sua produção final 

manifestará sempre algumas evocações da pintura renascentista portuguesa, sendo 

particularmente tocado pela riqueza áulica dos painéis de Gregório Lopes, 

espraiando-se em requintes de sumptuosidade palaciana avivada por pequenos 

pormenores de influência flamenga. Revela-se extraordinariamente sensível ao 

gosto pelos efeitos decorativos que ornamentam as indumentárias e às ricas peças 

de ourivesaria com as quais, sempre que tem oportunidade, não deixa de abrilhantar 

as suas pinturas. Adaptando, por vezes, alguns pormenores retirados de gravuras 

que lhe terão servido de fonte de inspiração, algumas das quais da autoria de 

Cornelis Cort, Cornelis Bos e Vredemann de Vries, entre outros, como é o caso dos 

medalhões circundados por pérolas, motivo sistematicamente repetido pelo pintor na 

maior parte dos ornamentos e frequentemente reproduzido em gravados187, não 

devemos escamotear o carácter inventivo de alguns objectos. Merece destaque 

neste contexto o facto de as suas pinturas não reflectirem a simples cópia dos 

modelos difundidos, até porque o autor é verdadeiramente um criativo, não se 

limitando à reprodução das gravuras, que eventualmente lhe possam ter servido 

como mera fonte de inspiração, mas resultarem de uma produção original e 

inconfundível. 

                                                 
187 - Como podemos constatar e apenas para dar um exemplo entre os muitos que poderiam ser 
trazidos à colação, citaremos uma gravura coeva de autoria anónima, que se encontra publicada em, 
Ayres de Carvalho, Catálogo da Colecção de Desenhos, BNL, 1977, Cota: D. 1 V, da qual não 
conseguimos obter reprodução fotográfica. 
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3.2 – Os meios de expressão: materiais e técnicas 

 

Em Portugal quinhentista a maior parte das pinturas executavam-se ainda 

sobre madeira, sendo muito raras as que têm a tela como material de suporte. 

Também deste ponto de vista se manifesta o pioneirismo de Campos, no tocante à 

pintura da Bandeira da Misericórdia de Alcochete, que não duvidamos em atribuir a 

este artista, a primeira que se conhece em Portugal pintada sobre tela. Quanto à 

técnica, a mais usual era o óleo, embora muitos artistas continuassem a recorrer à 

têmpera e fosse frequente também a utilização de uma técnica mista, nos mesmos 

painéis. Francisco de Campos parece ter pintado sempre a óleo. 

Relativamente à pintura a fresco, embora não tenha desaparecido, perde entre 

nós alguma da importância que adquirira no século anterior, em virtude da sua 

gradual substituição pela pintura retabular. A peculiaridade desta técnica faz com 

que sejam os pintores que passaram por Itália aqueles que melhor a dominam. 

Embora não tenha sido o caso de Campos, a verdade é que o contacto com outros 

artistas que viveram essa experiência em primeira mão ou, uma apetência natural 

para essa técnica, quiçá, parecem tê-lo dotado especialmente para a mesma, como 

se comprova pela requisição dos seus serviços que lhe terá sido solicitada por D. 

Teodósio II, Duque de Bragança, ainda nos primeiros tempos da sua estada em 

Portugal. Mais tarde terá desenvolvido novamente esta técnica na composição 

afrescada da igreja de São Vicente em Évora, onde se representam os Santos 

Vicente, Cristeta e Sabina, mas o facto de a pintura se encontrar tapada por um 

altar, impede-nos a sua actual visualização e consequente análise pictural. Este 

exemplo vem apenas lembrar-nos que existe uma forte possibilidade de, à 

semelhança deste, o pintor ter executado outros trechos recorrendo a esta mesma 

técnica, muito usual nos meios rurais, onde os recursos económicos eram menores, 

mas que começava também entre nós a fazer parte do gosto de uma aristocracia 

esclarecida que, à semelhança do que se passava além fronteiras, pretendia 

embelezar os seus palácios. Infelizmente muitas dessas pinturas terão 

desaparecido, como aconteceu no Paço Ducal de Vila Viçosa, a que mais adiante 

nos referiremos, não podendo hoje ser estudadas. Parecendo confirmar-se esse 

dom do artista, a última obra que o pintor deixou antes de falecer foi justamente o 

belíssimo conjunto fresquista da Sala Oval do Palácio dos Condes de Basto, cuja 
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inesperada morte impediu de continuar nas duas salas adjacentes, onde a pintura 

dos respectivos tectos se não deve já à sua mão.  

 No tocante à pintura de cavalete, a sua qualidade plástica, desenvolvida numa 

escrita pictural de contornos bem definidos, é bastante boa, denunciando uma 

pincelada hábil dada em touches vibrantes de luz e cor que percorrem os painéis 

sem grandes hesitações revelando, com pinceladas finas, um sentido inato do 

corporal e da densidade concreta das coisas.  

A produção da sua obra pictórica remanescente desenrolou-se ao longo de três 

décadas (cinquenta, sessenta e setenta do século XVI) podendo dizer-se que nelas 

se detecta uma evolução contínua do artista, marcada por uma progressiva adesão 

aos influxos do romanismo, que se manifesta de um modo ainda algo tímido 

inicialmente, para dar lugar, sobretudo a partir de meados da década de sessenta, a 

um pintor completamente imbuído dos referentes pictóricos italianizantes As obras 

produzidas até princípios da década de sessenta distinguem-se essencialmente por 

uma forte influência nórdica, tanto ao nível composicional, como nos tipos e formas 

do desenho, lembrando com frequência as coetâneas pinturas flamengas. 

Relativamente à estrutura compositiva, na maioria das suas pinturas, 

predomina o ponto de vista mais próximo sobre o longínquo e o único sobre o 

múltiplo, desde as primeiras obras, embora numa fase inicial prevaleçam as citações 

arquitectónicas nos primeiros planos, as quais, à medida que vai evoluindo, tenderá 

a relegar para os panos fundeiros. Vejam-se, por exemplo, as obras que marcam o 

início da década de sessenta, nomeadamente a Assunção do Sardoal (vol.II, fig.34), 

o retábulo de Durham (vol. II, figs. 54 a 76) ou a Missa de São Gregório (vol. II, 

fig.84), onde os personagens aparecem contemplados desde um ponto de vista 

bastante próximo, ainda que com as necessárias referências ao mundo paisagístico 

ou ambiental. Nestes painéis as figuras são colocadas com grande proximidade face 

ao espectador (características estas que evocam a pintura da escola toledana) o 

mesmo acontecendo com certas estruturas arquitectónicas, caso da Missa de São 

Gregório. Esta aproximação das figuras, embora dominante na primeira fase da sua 

produção, chega a intensificar-se em obras um pouco mais tardias, como o 

Pentecostes (Casa-Museu Dr. Fernando de Castro – fig.87) em que quase 

desaparecem as referências arquitectónicas, permitindo ao artista destacar os 

rasgos expressivos das personagens. Os agrupamentos, esses sim, vão assumindo 



 232 

uma maior complexidade à medida que a obra avança, a qual resulta por vezes, de 

uma lógica evolução de esquemas anteriores, mas tão pouco neste aspecto o pintor 

segue um critério homogéneo, predominando um certo eclectismo ao longo das três 

décadas de realizações. 

Pese embora o facto de ser herdeiro do espaço-ambiente flamengo, os fundos 

paisagísticos desempenham, de um modo geral, uma função secundária nas 

composições, pois surgem quase sempre desvinculados da acção central, servindo 

apenas como enquadramento. Nos casos em que assim não é as composições 

apresentam nítidas graduações espaciais, reforçando o sentido de profundidade do 

painel, como quando se representam simultaneamente duas ou mais cenas, caso da 

Pietà da Bandeira da Misericórdia de Alcochete (vol. II, fig.4) cujo fundo paisagístico 

se transforma no cenário em que decorre outro episódio, bem como na 

representação dos Santos Pedro e Paulo do retábulo-mor da Matriz de Góis e, na 

Adoração dos Pastores e dos Magos de Santiago do Cacém (vol.II, fig.11). Sob o 

ponto de vista formal o artista repete, por vezes, as suas próprias soluções 

compositivas, recortando árvores e folhagens numa presença forte, geralmente em 

contra-luz e manifestando a sua preferência pelas vedute nos planos posteriores, 

por vezes com apontamentos construtivos. À medida que avançamos no tempo, 

sucede-se progressivamente uma dissolução espacial, tendo cada cena o seu 

próprio enquadramento que corresponde a cada espaço e tema com ela 

relacionado. Assiste-se a uma valorização progressiva da expressão e do carácter 

moralizante das figuras conduzindo pontualmente a uma certa desarticulação interna 

da sintaxe, instalando-se inevitavelmente um conflito entre o tratamento analítico dos 

detalhes, por vezes estáticos e descritivos (evocando os primeiros planos de Jan 

Van Orley ou, até mesmo, Peter Coeck van Aelst) e o dinamismo dos movimentos. A 

avidez plástica de Campos resulta, em última análise, da ressurgência da 

sensibilidade táctil profundamente enraizada na tradição flamenga, baseada no novo 

princípio activo que reconhece à forma e ao volume a primazia na pintura (est.12). 

Este é um caminho que o artista vai percorrendo de uma forma subtil e complexa, 

mas capital para o seu desenvolvimento estilístico nos trilhos do romanismo. 

Estamos perante um pintor muito seguro na arte de desenhar, como notara já 

Soria, que lhe enaltecia a preciosa delicadeza das figuras e sobretudo dos 



 233 

acessórios naturalistas.188 O desenho subjacente, tanto quanto pudemos apurar a 

partir dos exames feitos aos quadros de Durham, torna-se parte integrante da sua 

técnica, focalizando-se o artista bastante no contorno e no volume. Esse desenho é 

muito vincado, nas citadas composições analisadas, o que faz pressupor a utilização 

de cartões. Sendo de um modo geral elegantes e harmónicos, com um modelado 

brando e doce imerso num desenho de traços voluptuosos, os figurinos apresentam 

perfis segura e finamente delineados; as cabeças são pequenas (ests.13, 14 e 15), 

os rostos ovalados e os olhos rasgados em forma de amêndoa conferem-lhes uma 

expressão inconfundível. As bocas, desenha-as com um recorte fino nos lábios e as 

orelhas constituem quase uma marca autoral, pela minúcia com que se detém nos 

recortes do pavilhão auricular. Os cabelos são preferencialmente encaracolados e a 

presença de novos toucados evoca alguns modelos italianos. As mãos, de longos 

dedos amaneirados e bastante afastados entre si, são muito expressivas nos seus 

gestos, constituindo também uma característica individualizável da sua pintura. As 

Virgens apresentam o olhar recatado, demonstrando uma certa influência de 

Parmigianino na sua serenidade, que se detecta também na monumentalidade de 

algumas figuras. 

A partir de meados da década de sessenta, como se disse já, as pinturas 

assumem um pendor italianizante, que se evidencia através de uma integração mais 

dinâmica dos corpos e dos espaços envolventes. Sem renunciar aos aspectos 

formais, vai perdendo rigidez a favor de uma insinuada cadência e assimilando 

progressivamente os modelos renascentistas rafaelescos, destacando-se o 

amaneiramento das doces expressões nos rostos femininos, em contraste com a 

virilidade dos modelos masculinos. 

Em algumas obras realizadas nesta segunda fase, com particular incidência 

nos painéis destinados à catedral de Évora, as figuras adquirem um movimento 

suave e elegante dotado, até, de uma certa languidez. Acontece, por vezes, 

exagerar no cânone das figuras, como em Santa Ana, Maria e Santa Isabel (vol. II, 

fig.136), apresentando-se as duas mulheres adultas relativamente 

desproporcionadas quer relativamente à pequena Maria, quer ao contexto 

envolvente. Poder-se-á ver nesta pintura como que de uma enfatização do “Sagrado 

feminino” e, tal como na Adoração dos Pastores do Tríptico Portinari, de Hugo Van 

                                                 
188 - Martín Soria, “Francisco de Campos and Manneirist Ornamental Design in Évora”, cit., p.36. 
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der Goes, também aqui é a figura mais importante – neste caso Maria, porque a 

futura mãe do Filho de Deus – que o autor isola conferindo-lhe, justamente, uma 

dimensão reduzida comparativamente às restantes, criando assim como que uma 

“aura mística” em seu entorno.  

As roupagens denunciam uma evolução naturalista, manifestando ainda 

algumas hesitações e uma certa dureza ao nível dos pregueados nas primeiras 

obras, que vão progressivamente dar lugar a indumentárias amplas, de 

panejamentos bem delineados, atingindo verdadeira mestria em obras como as já 

referidas da Sé de Évora, a Nossa Senhora da Rosa, ou a Anunciação de Terena, 

entre outras. O tratamento lumínico assume importância crucial em toda a obra do 

artista que, sem menosprezar as regras compositivas, recorre aos efeitos de 

claro/escuro para modelar habilmente personagens, trechos arquitectónicos, fundos 

paisagísticos e demais elementos estruturantes, revelando um perfeito domínio da 

perspectiva aérea, também. De uma forma geral assiste-se a um emprego arbitrário 

dos focos de irradiação da luz, ditados normalmente por critérios temáticos. A gama 

cromática é outra das peculiaridades de Francisco de Campos, pioneiro na 

introdução de uma paleta de cores ácidas, mas vibrantes, com cangiantes que 

conferem aos diversos elementos tonalidades inconfundíveis, que revelam a 

apurada capacidade do artista no tocante à captação dos materiais e das texturas. 

No entanto, colocam-se-nos algumas dificuldades na análise das obras que nunca 

foram objecto de restauro ou limpeza, atendendo à deterioração dos respectivos 

componentes cromáticos e lumínicos. As nossas conclusões têm como base 

essencialmente as duas pinturas da Sé de Évora que foram restauradas em 1998189 

- Epifania e Santa Ana, Virgem e Santa Isabel – o quadro alusivo às Adorações do 

Menino de Santiago do Cacém, restaurado em 2000190, as que foram recentemente 

descobertas e também restauradas – Missa de São Gregório191 e Pentecostes 

(Porto)192 - e os dois painéis de Durham que tivemos oportunidade de ver já depois 

                                                 
189 - Um belíssimo trabalho executado no atelier de restauro do Museu de Setúbal, por Maria José 
Francisco sendo a intervenção do material de suporte da responsabilidade de Florindo Gonçalves 
(oficina de marcenaria especializada) 
190 - Restaurado no antigo Instituto José de Figueiredo por Sara Fonseca e Florindo Gonçalves 
(oficina de marcenaria especializada) 
191 - Restauro levado a cabo por Rita Vaz Freire. 
192 - Restauro da responsabilidade de Conceição Viana, António Salgado, Natacha Rodrigues e Elis 
Marçal. 
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de sujeitos a intervenções de limpeza (2006)193 – Adoração dos Pastores e 

Assunção de Maria. Nas primeiras obras opta o artista por cores mais homogéneas, 

de gradações cromáticas que se vão desmaterializando, reservando os tons frios 

para os espaços abstractos ou paisagens longínquas. 

Manifestando uma progressiva preferência pelas tonalidades ácidas (verdes-

limão, amarelos torrados, azuis violáceos, rosas-velhos nos panejamentos) num 

sintoma de modernidade que denuncia o conhecimento da paleta maneirista, 

principalmente dos romanistas flamengos e dos pós-rafaelitas, o seu colorido é 

marcado também por tons alaranjados, azul chumbo e brancos marmóreos, que o 

vinculam com alguns pintores espanhóis. A progressiva atenção conferida ao 

cromatismo chega a surpreender-nos em pinturas como as da série da Sé de Évora 

pela magnificência alcançada através do brilho das sedas e da reverberação dos 

brocados, particularmente visível na Epifania (vol.II, fig.123) Nesta fase as suas 

pinturas caracterizam-se por uma orquestração geral da cor em hábeis jogos de 

sombra e de luz que lhe acentuam os contrastes, ao mesmo tempo que lhe 

conferem uma luminosidade e um fulgor que, em certos casos, o aproximam dos 

efeitos cromáticos obtidos por Giulio Romano. O seu apreço pelo uso dos dourados, 

que aplica preferencialmente nas vestes lembra, por outro lado, as obras de El 

Greco da fase veneziana (1558-1565), acrescentando deste modo o pintor mais um 

toque italianizante às suas composições.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
193 - Esta intervenção foi efectuada pela restauradora de pintura Ruth Cox. 
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3.3. - A clientela 

 

 

3.3.1 – O mecenatismo eclesiástico  (e outro) 

 

A clientela com a qual contavam os pintores não é muito diferente daquela com 

que se relacionavam os restantes artistas, vivendo essencialmente das encomendas 

da Igreja (catedrais, igrejas paroquiais, comunidades religiosas). 

Em Portugal quinhentista não há dúvida que a maior parte das obras de arte 

resultavam do mecenatismo eclesiástico. Tanto de Norte a Sul do país, como nos 

novos territórios sob dominação portuguesa, se continuava a assistir à edificação de 

novas casas religiosas, cujo interior teria que ser recheado, o que conduziu ao 

incremento de numerosas actividades artísticas ou à compra no estrangeiro desses 

bens, como móveis, tapeçarias, esculturas, pinturas, peças de ourivesaria e muitos 

outros objectos de arte sacra. 

A maior parte dos comitentes das obras realizadas por Francisco de Campos 

não constituiu excepção, tendo quase todas elas como destino instituições 

religiosas, desde as pinturas em que reconhecemos apenas a colaboração do pintor 

neerlandês, quando ainda associado ao contexto oficinal de Gregório Lopes, à 

encomenda da Bandeira Real para a Misericórdia de Alcochete que, apesar de um 

pouco mais tardia, continuamos a entender na sequência  da antiga associação ao 

pintor régio, (que houvera pintado a Bandeira da Misericórdia de Sesimbra) e que 

teria, entretanto, perecido. Sem ter verdadeiramente auferido do estatuto de pintor 

régio, Francisco de Campos quase se pode considerar um “pintor de corte”, na 

medida em que se moveu maioritariamente nos círculos privilegiados da sociedade, 

de que dão testemunho as suas próprias obras, que reflectem um ambiente áulico e 

cortesão, que o artista não reproduziria com tanta acuidade se não o conhecesse 

bem. Certamente que as suas relações laborais lhe terão granjeado, não apenas 

bons rendimentos económicos, como alguma fama e prestígio, como o parecem 

confirmar as próprias ligações aos seus encomendantes.  

Por coincidência, ou não, é verdade que a maior parte das obras 

remanescentes do artista se encontram (ou foram produzidas) para a região do 

Alentejo, mas esse fenómeno é perfeitamente explicável tendo em conta o notável 
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desenvolvimento cultural e artístico da cidade de Évora, ao qual se fez referência, o 

que levaria os comitentes a procurar entre os melhores artistas nacionais aqueles 

que poderiam satisfazer as suas encomendas facto que, naturalmente, os conduzia 

até à capital. Assim se chega à personalidade de Campos, pintor com oficina em 

Lisboa, onde era considerado certamente como um dos pintores de primeira linha, 

imbuído dos referentes da Modernidade e das propostas mais avançadas oriundas 

da Europa, que o transformavam num dos pioneiros na adesão à nova estética e o 

colocavam ao nível dos seus congéneres de além-fronteiras.  

No contexto deste mecenatismo eclesiástico, D. João de Mello e Castro terá 

sido, quiçá, o mais importante comitente de Francisco de Campos. Pertencente a 

uma linhagem descendente das duas nobres famílias dos Mellos e dos Castros194, 

foi Bispo de Silves (única diocese do Algarve) de 1549 a 1564, coincidindo 

precisamente dessa época a feitura do retábulo oriundo da igreja de São Sebastião 

de Lagos, do qual nos chegaram apenas uma Anunciação e Apresentação do 

Menino no Templo.  

Diz-nos, além do mais, Manuel João P. Rocha, autor de um estudo 

monográfico dedicado a Lagos que, em virtude da sua grande devoção para com 

São Sebastião, esse mesmo Bispo teria mandado edificar uma capela dedicada ao 

santo taumaturgo, que se anexou à ermida de Nossa Senhora da Conceição, 

passando a servir-lhe de capela-mor195. Erra, porém, o mencionado autor ao situar o 

ano da construção da dita capela-mor em 1463, sendo muito claro na referência que 

faz a D. João de Mello como fundador da mesma. Além do mais, menciona 

seguidamente uma série de ocorrências, que tiveram efectivamente lugar no século 

XVI, continuando a situá-las na centúria anterior, o que vem confirmar tratar-se de 

um lapso cronológico. 

Esta informação parece, pois, confirmar a directa intervenção do referido Bispo 

nas obras de remodelação do dito templo, afirmando-se ainda no mesmo estudo que 

em 1464 (presumindo-se tratar-se antes de 1564, justamente o último ano em que 

D. João de Mello e Castro esteve à frente deste bispado) o prelado conseguiu um 

                                                 
194 - No final da sua carreira Francisco de Campos trabalhará para os Castros de Treze Arruelas, mas 
cuja linhagem não tem ligação directa com este prelado, que será descendente dos Castros de Seis 
Arruelas, como o comprova o seu brasão. 
195 - Manuel João Paulo Rocha, Monografia de Lagos, Algarve em Foco Ed., Faro, 1991, p. 81. 
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pouco de sangue e um osso do dito santo, passando doravante a venerar-se 

naquela igreja a citada relíquia.  

Não é, contudo, a este Bispo que imputamos directamente a encomenda feita a 

Francisco de Campos do suposto retábulo mariano (embora certamente o tenha 

conhecido então) mas antes a um particular, do qual mais nada conseguimos 

apurar, para além do seu nome próprio, João Ribeiro. Tratar-se-ia provavelmente de 

um rico mercador residente em Lagos, cidade florescente ao longo da centúria, o 

qual, à semelhança da aristocracia, terá querido erigir no templo uma capela da sua 

devoção, mais precisamente a capela de Nossa Senhora da Glória. Na monografia 

mencionada atesta-se a continuidade das grandes obras de remodelação ocorridas 

ao longo do século de Quinhentos, que transformariam a pequena ermida no actual 

templo dedicado a São Sebastião, noticiando-se a reedificação do corpo principal da 

igreja, dotado agora de dimensões consideráveis que já nada tinham a ver com as 

da antiga ermida de Nossa Senhora da Conceição (entretanto transferida para outro 

local) confirmando-nos, por exemplo que, em Setembro de 1586, o Bispo D. 

Jeronymo Barreto dava instruções sobre o modo de se pedir esmola para a 

conclusão do corpo principal da igreja e mencionando-se a edificação de outras 

capelas entre as décadas de setenta e oitenta da centúria. Relevante para este 

nosso trabalho é, contudo, a informação segundo a qual a capela dedicada a Nossa 

Senhora da Glória «ficou completamente concluída no ano de 1575» que fora 

mandada edificar por João Ribeiro,196 como se disse já. 

Ora, apesar de datarmos as pinturas subsistentes no Museu da cidade de 

sensivelmente uma década anteriores a esta conclusão, estamos em crer que elas 

se destinariam a esta mesma capela, pois as restantes capelas coevas eram da 

invocação do Senhor Jesus, das Almas, de São Nicolau e do Santíssimo 

Sacramento, não nos parecendo plausível a integração de um retábulo mariano em 

nenhuma delas. Quanto ao facto de a data da conclusão da capela não coincidir 

com a datação que atribuímos aos painéis, não nos causa qualquer estranheza, 

deduzindo-se que o altar e respectivo retábulo estariam já colocados há algum 

tempo quando se procedeu à conclusão definitiva desse espaço, como o confirma a 

afirmação «completamente concluída», que indicia que a capela estaria já aberta ao 

                                                 
196 - Idem, ibidem, pp. 81-82. 
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culto, embora ainda não estivesse totalmente concluída o que, como se sabe, era 

prática corrente na maior parte dos espaços religiosos. 

Não é difícil perceber as circunstâncias que terão “levado” Francisco de 

Campos até Lagos, tendo em conta o que acabou de se referir sobre o talento que 

lhe seria reconhecido em Lisboa, onde seguramente o dito João Ribeiro veio 

procurar um pintor. Em Lagos terá o então Bispo diocesano, D. João de Mello e 

Castro, conhecido o artista neerlandês, cuja obra pictórica lhe terá agradado 

bastante, assim se explicando as razões porque terá sobre este artista recaído a sua 

escolha alguns anos mais tarde, quando decidiu dotar a sua nova sede episcopal – a 

Sé de Évora – de um conjunto de pinturas destinadas às diversas capelas laterais. 

Quanto a outros comitentes eclesiásticos, que os terá havido certamente, a 

ausência de provas documentais e a deslocação das obras de arte dos seus locais 

de origem, em muitos casos, impede-nos de concluir sobre a sua identidade.  

 

 

3.3.2. - O mecenatismo aristocrático: as obras realizadas para o 5º  

Duque de Bragança, D. Teodósio I, em Vila Viçosa, para os Silveira,  

Senhores de Góis e de Terena e para D. Fernando de Castro, 1º Conde  

de Basto. 

 

A aristocracia constituía outro tipo de clientela para os pintores mais 

importantes, embora geralmente as encomendas se destinem a capelas ou oratórios 

particulares, pelo que a temática continua a ser maioritariamente religiosa. No 

entanto, ao longo da centúria de Quinhentos e em particular na segunda metade do 

século tornam-se mais comuns as decorações palacianas de temática profana, entre 

nós, até porque o verdadeiro entendimento da Maniera só poderia ocorrer em 

círculos cortesãos e aristocráticos, ou em núcleos intelectuais.  

Francisco de Campos não foge à regra. São justamente as encomendas 

particulares, nomeadamente as levadas a cabo pelo 5º Duque de Bragança e por D. 

Fernando de Castro para o seu palácio residencial em Évora (Paço de São Miguel), 

que atestam as suas qualidades pictóricas, uma vez que só os melhores artistas 

poderiam levar a cabo estas encomendas de carácter moral e teor intelectualizante. 
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A Casa de Bragança - A partir do momento em que el-rei D. Manuel I, em 

1496, restaura o Ducado de Bragança, devolvendo-lhe título e benesses e livrando-o 

das máculas deixadas aquando da sua extinção e expropriação dos bens decretada 

por D. João II, desenvolveu-se um processo contínuo tendente a reabilitar a corte 

brigantina e o seu poderio político e cultural.  

É sobretudo a partir do 5º Duque, D. Teodósio I de Bragança (1503? -1563), 

homem de esmerada educação e cultura, que se desenvolve uma acção de vulto 

nesse sentido, continuada depois por D. Jaime II e D. Teodósio II, seus filho e neto, 

respectivamente. Desejoso de transformar o seu Paço calipolense numa verdadeira 

corte renascentista – à maneira do que acontecia com várias famílias da aristocracia 

europeia - procurou dotar o Palácio Ducal de uma arquitectura consentânea com o 

novo gosto renascentista, dando início a um conjunto de obras que lhe alterariam 

completamente a feição, construindo parte do novo corpo fronteiro ao terraço pouco 

antes de 1537, ano do casamento de sua irmã D. Isabel, com o Infante D. Duarte 

(irmão de D. João III), que aí teve lugar a 24 de Abril, casamento este que se 

revestia de uma particular importância na medida em que esta aliança à família real 

era, além do mais, o melhor modo de reafirmar o prestígio da Casa de Bragança.   

Além destas, pela mesma época o Duque custeou um conjunto de obras no 

Mosteiro das Chagas destinadas à sua adaptação ao serviço monástico, devendo-se 

também ao seu mecenato a decoração da igreja do mesmo cenóbio. Para esse 

efeito contratou em 1536 as pinturas197 destinadas ao seu retábulo-mor, à mesma 

parceria de pintores lisboetas que poucos anos antes (1533-1534) executara o 

retábulo-mor da igreja do Mosteiro de Ferreirim, constituída por Cristóvão de 

Figueiredo e Garcia Fernandes. Também na Tapada do Paço Ducal o mesmo 

Duque promoveu importantes campanhas artísticas, onde fez construir em 1540 um 

pequeno palacete designado “Casa de Campo”, com ermida anexa dedicada a 

Nossa Senhora de Belém. É, contudo, muitíssimo vasto o rol de empreendimentos 

arquitectónicos de iniciativa teodosina, levados a cabo dentro e fora do marco ducal, 

cuja enumeração não cabe neste contexto, mas que atesta a sua preocupação em 

                                                 
197 - Das quais subsistem hoje seis painéis infelizmente dispersos, encontrando-se os três do registo 
superior do retábulo no Paço Ducal, nomeadamente, o Calvário (painel central), Cristo com a Cruz às 
Costas e a Deposição de Cristo no túmulo (que seriam os laterais). Os laterais da fiada inferior, 
dedicados à Aparição de Cristo à Virgem (datado de 1536) e Ressurreição estão na capela-mor da 
igreja calipolense de Nossa Senhora da Conceição, encontrando-se o que ocuparia o lugar central, 
dedicado à Aparição de Cristo às Santas Mulheres, numa colecção particular. 
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promover uma imagem urbanística da vila calipolense actualizada, ao mesmo tempo 

que denuncia o seu perfil culto e moderno. 

Quis o destino que, por ser já viúvo de D. Isabel de Lencastre quando se casou 

em segundas núpcias com D. Beatriz de Lencastre198, à morte do 5º Duque de 

Bragança, seu marido, esta tenha ordenado a realização de um inventário sobre 

todos os bens adquiridos e demais despesas realizadas sob sua administração 

antes e depois deste segundo casamento. Este Inventário, realizado entre 1563 e 

1567, permite-nos ter hoje um conhecimento bastante razoável sobre as diversas 

empreitadas artísticas realizadas em sua vida nos diversos espaços ducais. 

Educado nos preceitos da cultura Antiga pelo mestre latinista Diogo Sigeu, D. 

Teodósio I foi um fervoroso amante das letras e das artes, em particular da música, 

escultura e pintura. Para além das modificações arquitectónicas introduzidas no 

Paço do Reguengo, preocupou-se também em dotá-lo de um conjunto de obras de 

arte, livros e demais objectos, cuja aquisição era quase sempre precedida do 

conselho de especialistas. 

Da riquíssima livraria do 5º Duque constariam 1596 volumes repartidos por 

diversas secções: Teologia, Cânones, Leis, Medicina, Filosofia, Desenho, Geometria 

e Arquitectura, História (em latim e vernáculo) Grego e Hebraico, Oratória e 

Gramática, Poesia, Astrologia e Matemática, Música, e romances e livros vários em 

francês, italiano, alemão, não se contando entre estes os livros litúrgicos e piedosos, 

nem os de canto litúrgico199. 

Quanto às pinturas, enumeram-se, além de algumas iluminuras de cariz 

religioso, retratos e quadros profanos com cenas mitológicas ou paisagens e, acima 

de tudo, diversos painéis religiosos, entre os quais duas pinturas italianas, segundo 

consta no dito inventário: «hum Retabolo de Nossa Senhora da Graça que tem sam 

Jeronimo de huma parte e da outra Sam Tiaguo e he de Veneza, foi avaliado em mil 

reis» e «hum outro Retabolo da Saudaçam tambem de Veneza ambos novos, foi 

avaliado em mil e dusentos reis»200. Além destes, citam-se diversos outros retávolos 

                                                 
198 - D. Beatriz era neta de D. Jorge de Lencastre, o filho bastardo (mas dilecto) de D. João II. 
199 - Sobre esta livraria ver o trabalho a ela dedicado por Aires A. Nascimento, “A livraria de D. 
Teodósio I, Duque de Bragança”, Actas do Congresso de História (no IV Centenário do Seminário de 
Évora), Évora, 1994, pp. 209-220; Idem,‘Benito Árias Montano y los Humanistas de su tiempo’, 
(Actas), Fregenal de la Sierra-Mérida, 2006, pp. 723-749. 
200 Arquivo da Casa de Bragança, Inventario dos Bens e Fazenda deixados por morte de D. Teodósio 
I e de D. Brites de Lencastre e do Duque D. João, realizado entre 1564 e 1567 (treslado feito em 
1656 a partir do original, a mando de D. José Luís de Lencastre, Conde de Figueiró), fl.74. 
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de temática religiosa, nomeadamente, «hum Retavolo que se fecha tem de huma 

parte o nacimento e da outra he hum crucifixo, foi avaliado em quatro mil rs»; «hum 

Retavolo de Santo António, foi avaliado em tresentos Reis»; «hum Retavolo de São 

Sebastião, foi avaliado em seiscentos rs»; «hum Retavolo grande de madeira que 

tem hum crucifixo com os ladrões, foi avaliado em mil rs»; «hum Christo que esta a 

coluna feito de breslador, foi avaliado em outo mil rs»; «hum Retavolo de nossa 

Senhora da graça, foi avaliado em outocentos rs»; «hum retabolo de Sam Joam de 

penas das Antilhas, foi avaliado em trezentos rs»; «hum retavolo que esta na 

casinha do despacho da fugida do Egipto, foi avaliado em sete mil rs»; e ainda, entre 

outros cuja temática não se especifica, «hum Retavolo grande de Nossa Senhora e 

Jozeph e que tem Nosso Senhor e Sam Joam de verde com penna na mão, foi 

avaliada em sinquo mil e quinhentos rs»201.  

Mais interessante para nós é a referência explícita a um retábulo que fora 

pintado por Francisco de Campos, mas que entretanto não pertencia já aos bens 

móveis do Duque, pois fora vendido. No mencionado documento encontramos o 

seguinte registo, ainda no capítulo dedicado aos retavolos: «hum retávolo que fes 

Francisco de Campos que tem hum Christo vivo, foi avaliado em mil reis, disse que 

se vendeo a António Vieira por mil reis»202. Encontramos aqui uma prova irrefutável 

que um dos mecenas para o qual o pintor flamengo trabalhou foi o 5º Duque de 

Bragança. Esta indicação de um Cristo vivo sugere-nos mais uma obra de carácter 

romanista, certamente inspirada no Cristo vivo de Miguel Ângelo. 

Foi também a partir do rol de Avalliaçam das pinturas das casas de Vila Viçosa, 

feito pelos pintores eborenses Francisco João e Manuel Fernandes em Março de 

1565203, a pedido da mesma viúva D. Brites de Lencastre, que abrange as obras 

realizadas entre 1540 e 1563, que apurámos terem então ocorrido decorações 

pictóricas diversas no Paço, durante esses anos. A vistoria das pinturas processou-

se tendo em conta, em primeiro lugar, as decorações realizadas entre Setembro de 

1540 e de 1559, e depois, as ocorridas entre esta mesma data e igual mês de 1563. 

                                                 
201 - Idem, ibidem., fls. 182 vº a 183 vº. 
202 - Idem, ibidem, fl. 221. 
203 - Muito agradecemos ao Professor Doutor Vítor Serrão ter-nos facultado as informações contidas 
nesse documento inédito e que tem vindo a ser objecto de estudo por si próprio, antes mesmo da sua 
publicação que se encontra já em fase editorial: Vítor Serrão, Os frescos maneiristas em Vila Viçosa. 
Párnaso dos Duques de Bragança(1540-1640), Ed. Fundação da Casa de Bragança, 2008 (no prelo).   
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Só até 1559, esse rol de avaliação enuncia inúmeras decorações a fresco e 

dourado realizadas na abóbada da capela, nas antecâmaras e respectivas câmaras 

da Duquesa D. Brites e do Duque D. Teodósio I, bem como no corredor que as 

ligava, no guarda-roupa do Duque, nos Oratórios do Duque e da Duquesa, em duas 

salas de serviço, uma de cada um deles, em duas pequenas câmaras anexas à Sala 

Ducal, numa pequena câmara que dava para o jardim das Damas e na Casa da 

Infanta D. Maria, trabalhos que perfizeram na totalidade a quantia de 800.840 

reais204. Quanto às pinturas realizadas entre 1559 e 1563, terão incluído as 

decorações da Sala cujo nome derivaria das mesmas, dita de Cipião, o Africano, de 

outras salas decoradas com histórias mitológicas, as da casa da Livraria e, ainda, 

várias decorações de frisos sobre portais e chaminés. 

Embora não se mencione a autoria dos artistas que intervieram nessas 

empreitadas, as recentes intervenções de limpeza e restauro205 levadas a cabo num 

notável Oratório privado (que se supõe ter sido o antigo Oratório de D. Teodósio I) 

puseram a descoberto, depois do levantamento de grosseiros repintes apostos em 

campanhas posteriores, uma pintura subjacente que podemos datar justamente de 

meados do século XVI, onde se perscruta a representação de um grupo de 

cavaleiros, com turbantes na cabeça (Vol.II, fig.8), que nos sugerem imediatamente 

os que se encontram na Bandeira da Misericórdia de Alcochete, no Calvário da 

Misericórdia de Abrantes e até já no painel homónimo que Gregório Lopes pintou 

para o tríptico do Convento do Bom Jesus de Valverde, em Évora (c.1544). 

Documentando-se a prática de recorrer aos melhores pintores lisboetas sempre que 

necessário (Cristóvão de Figueiredo e Garcia Fernandes em 1536) e Diogo de 

Contreiras para a feitura dos retábulos da igreja de São Silvestre de Unhos (1537-

1538) e da Colegiada de Ourém (1540), ambas integradas no Padroado brigantino, é 

natural que desta vez a escolha de D. Teodósio I tenha recaído sobre Francisco de 

Campos que, em virtude do que se expôs anteriormente, começaria a ganhar foros 

de proeminência na capital portuguesa. 

Na verdade, a qualidade do debuxe, a desenvoltura e sugestão de 

movimentos, a primazia dos cavalos face aos cavaleiros, lembram-nos 

essencialmente a tela de Alcochete, que nos conduz até ao nosso pintor.  
                                                 
204 - Idem ibidem.  
205 - Estas intervenções foram levadas a cabo por Artur Pestana e restantes técnicos da empresa 
'Mural da História'. 
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Esta pintura recém-descoberta, a par do mencionado retábulo, constituem uma 

prova cabal que Francisco de Campos trabalhou para D. Teodósio I, podendo daqui 

inferir-se que não terão sido estas as duas únicas obras realizadas para a Casa 

Ducal. O mais provável é que os primeiros trabalhos feitos para o Duque tenham 

sido algumas das mencionadas decorações afrescadas - não é plausível que o 

pintor aí fosse chamado para pintar só o dito Oratório – sendo, certamente, da sua 

responsabilidade a decoração de vários dos restantes espaços referidos, além de 

outras pinturas de cavalete eventualmente, até, para os oratórios dos Duques. 

Resta-nos apenas lamentar o desaparecimento de todas essas pinturas, pois que se 

subsistissem poderíamos encontrar nelas, quiçá, o ponto de partida da obra do 

artista em Portugal. 

Finalmente, uma outra razão que abona também a favor da hipótese por nós 

formulada sobre a autoria do fresco agora posto a descoberto é o facto de, a essa 

empreitada pictórica da qual subsistem apenas os mencionados cavaleiros, se ter 

sobreposto uma outra narrativa historiada com cenas da Paixão de Cristo, levada a 

cabo por volta de 1588206, aquando da recepção no Paço Ducal das relíquias do 

Santo Lenho e do Espinho da Cruz, cuja autoria é tributada a Giraldo Fernandes de 

Prado.207  Este pintor e cavaleiro da Casa Ducal, foi justamente um dos artistas que 

se encontra na esteira de Francisco de Campos, aparecendo envolvido em alguns 

trabalhos comissionados pelos mesmos mecenas para os quais o nosso pintor 

trabalhara antes. Isso acontece não só em Vila Viçosa, mas verifica-se também no 

Palácio dos Condes de Basto, em Évora, onde Campos realizou a sua última obra. 

Regressando ao Oratório do Duque D. Teodósio I, em Vila Viçosa, um olhar 

atento permitir-nos-á perceber sem hesitações que os cavaleiros não pertencem à 

mesma mão nem sequer à mesma empreitada que o restante conjunto depois 

desenvolvido por Giraldo de Prado, tratando-se apenas de um aproveitamento de 

um trecho já existente e que se adaptava perfeitamente à nova temática. Ora, se o 

artista aproveitou o legado anterior é sinónimo de que a pintura possuía tal 

qualidade que ele preferiu optar pelo seu aproveitamento em vez de destruí-la, o que 

parece reforçar, uma vez mais, a nossa convicção de estarmos perante uma obra de 

Campos, pois não conhecemos, para aquela época, outro pintor de tão grande 

                                                 
206  - Esta pintura foi já encomendada pelo 7º Duque de Bragança, D. Teodósio II.  
207 - Vítor Serrão, Os Frescos do Palácio Ducal de Vila Viçosa, cit., (no prelo). 
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mérito no âmbito da pintura fresquista. Sendo D. Teodósio um homem culto e à la 

page das mais modernas tendências estéticas que circulavam pela Europa, é natural 

que lhe tenha agradado muito o carácter inovador e “vanguardista” do pintor 

neerlandês, mais aberto à novidade do que os artistas coetâneos portugueses e, 

quiçá, com alguma experiência neste tipo de decoração durante a sua passagem por 

Espanha, da qual teria conhecimento o seu novo mecenas. 

Por outro lado, é muito provável que o próprio Francisco de Campos tenha sido 

nomeado pintor privativo do Duque, razão acrescida para Giraldo Fernandes de 

Prado não destruir a obra do seu antecessor, que terá aproveitado na medida do 

possível. 

 

Silveira208 é o apelido de uma das mais antigas famílias da aristocracia 

portuguesa. Nuno Martins da Silveira adoptou este apelido materno em virtude da 

grande fazenda que herdara de sua mãe, Maria Gonçalves da Silveira, entre a qual 

se contava uma herdade junto a Évora chamada a «Silveira». Este nobre foi 

Escrivão da Puridade do rei D. Duarte que o fez primeiro Senhor e Alcaide-mor da 

vila de Terena.  

Seu filho, Diogo da Silveira, foi o herdeiro da Casa dos Silveira, que casou com 

D. Brites de Goes e Lemos, tornando-se pelo casamento também Senhor do 

morgado de Góis.  

Será, justamente, um dos herdeiros deste D. Diogo da Silveira, certamente o 

seu bisneto homónimo (filho primogénito do seu neto, D. Luís da Silveira, o qual 

mandou reconstruir a capela-mor da Matriz de Góis), o comitente do seu retábulo-

mor, encomenda que fez a Francisco de Campos e que situamos nos princípios da 

década de sessenta do século XVI. Fazemos esta afirmação porque no ano de 

1543, quando outro dos filhos de D. Luís da Silveira (e irmão deste D. Diogo) D. 

Gonçalo da Silveira, entrou na Companhia de Jesus, seu pai era já falecido, não 

podendo por isso fazer a encomenda do retábulo que ocorreria cerca de vinte anos 

depois dessa data, e três décadas mais tarde do que o contrato por si assinado, com 

o arquitecto Diogo de Torralva para a reconstrução da capela-mor (1529). 

                                                 
208 - Cfr. Cristóvão Alão de Morais, Pedatura Lusitana, Tomo I, vol.2, Livraria Fernando Machado, 
Porto, s/d, pp. 11-13 e Gayo, Nobiliário de Famílias de Portugal, IX, Tomos XXV a XXVII, Ed. 
Carvalhos de Basto, Braga, 3ª ed. 1992, p.370. 
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A investigação efectuada permitiu-nos, porém, apurar uma outra informação de 

extraordinária relevância para compreender esta ligação entre os Silveira e 

Francisco de Campos. É que um primo da mesma geração deste D. Diogo da 

Silveira, um outro D. Luís da Silveira, também ele bisneto do primeiro Senhor de 

Góis, (filho de D. António da Silveira, o Avicena) vivia em Lisboa às Portas de Santa 

Catarina209, justamente o bairro onde sabemos que Francisco de Campos tinha 

residência. Ora, sendo Campos um pintor de manifesta qualidade, que se começava 

a destacar nos círculos artísticos lisboetas e que estivera já associado à oficina de 

Gregório Lopes, o pintor régio que deixara também muitas obras em Évora, é natural 

que por esta via se tenha estabelecido o contacto entre D. Diogo da Silveira, 

realmente residente na capital transtagana e à época herdeiro do Senhorio de Góis, 

e o pintor morador em Lisboa, na vizinhança de seu primo  

Pouco depois da realização do retábulo da Matriz de Góis, um outro membro 

da família Silveira, mas descendente de um terceiro ramo, terá sido o encomendante 

do retábulo-mor do Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena.  

Na verdade, D. Nuno Martins da Silveira (pai de D. Diogo da Silveira, primeiro 

Senhor de Góis) fora o primeiro Senhor e Alcaide-mor de Terena, como consta de 

uma carta da chancelaria do rei D. Duarte, cargo que se manteve na família, embora 

num outro ramo que não o dos primogénitos e Senhores do morgado de Góis, pois 

duas gerações depois o herdeiro da Casa dos Silveiras (filho do 1º Senhor de Góis, 

D. Nuno Martins da Silveira, deu a seu irmão, Martim da Silveira, o senhorio de 

Terena, que doravante passaria para os seus descendentes directos. À época da 

feitura do retábulo-mor por Francisco de Campos, o Alcaide-mor da vila seria D. 

António da Silveira, logo, um terceiro bisneto do primeiro D. Diogo mencionado (1º 

Senhor de Góis) que, apesar de se ter casado com D. Brites de Castelbranco (que 

seria Abadessa do Mosteiro de Vila Longa) não teve herdeiros legítimos, apenas 

uma filha bastarda, que ingressaria também no Convento de Santa Clara em 

Coimbra. À morte deste D. António, que presumimos ser o mecenas que custeou o 

retábulo-mor do Santuário, sucedeu-lhe no senhorio de Terena seu primo direito, 

Pero da Cunha. 

Como vemos, estes três primos, todos da mesma geração (três bisnetos de D. 

Diogo da Silveira, o 1º Senhor de Góis, pois cada um deles era neto de um dos seus 

                                                 
209 - Cristóvão Alão de Morais, op. cit., Tomo I, vol.2, p.20. 
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três filhos) acabaram por se relacionar todos com Francisco de Campos. Um, D. 

Luís da Silveira, antes de mais por razões de vizinhança, sendo curiosamente o 

único dos três relativamente ao qual não conseguimos estabelecer nenhuma ligação 

a qualquer obra do pintor, não podendo excluir-se a possibilidade de também ele ter 

requerido os seus serviços. Pelo contrário, é muito provável que isso tenha 

acontecido, o que acontece é que muitas das obras continuam a ser de proveniência 

desconhecida e, seguramente que a grande maioria não chegou até aos nossos 

dias.  

Quanto aos outros dois primos deste D. Luís, foi certamente através dele que 

terão tido conhecimento do artista (e com certeza conhecido algumas obras) tendo 

um deles (D. Diogo), feito a encomenda retabular para a igreja do seu Senhorio de 

Góis, e o outro (D. António), para a do seu Senhorio de Terena. Finalmente, existe 

ainda a possibilidade de esta família ser, uma vez mais, o eixo condutor que nos 

leva até ao fragmentado retábulo de Alenquer, parcialmente incorporado no arcaz da 

sacristia da igreja de São Pedro da vila, embora a suponhamos destinada ao 

Convento de Santa Catarina da Carnota, por razões que a seu tempo se exporão210. 

Mas o facto de a considerarmos proveniente deste cenóbio, não significa de modo 

algum que não se tratasse de mais uma obra resultante do mecenatismo particular, 

concretamente associado aos Silveira, já que o anteriormente referido D. Luís da 

Silveira (mecenas da reedificação da capela-mor da Matriz de Góis), recebeu do rei 

D. João III, além de outras mercês, entre as quais o Condado de Sortelha, também a 

Alcaidaria-mor de Alenquer. Ora, seu filho, D. Diogo da Silveira, ao qual imputamos 

a encomenda do retábulo da dita capela-mor a Francisco de Campos, sucedeu-lhe 

na Alcaidaria-mor da pequena vila estremenha, não sendo de todo improvável que a 

ele se devesse também a encomenda deste outro retábulo para o Convento da 

Carnota ou, então, enquanto Alcaide-mor da vila poderá ter-se limitado a dar a 

indicação do pintor ou oficina – porque verdadeiramente esta parece ser uma obra 

oficinal – ao verdadeiro comitente, fossem os frades do convento, ou não. 

 

 

 

 
                                                 
210 - Cfr. vol. II, Corpus, pp. 33-35. 
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OS SILVEIRA (fin. séc.XV / séc. XVI) 

 

D. Nuno Martins da Silveira (1º Senhor e Alcaide-mor de Terena) 

 

D. Diogo da Silveira (1º Senhor de Góis) 

 

 

D.Nuno Martins da Silveira  /  D.Henrique da Silveira  /   D.Martim da Silveira 

(Sr. de Góis)        (Sr. de Terena) 

 

 

D.Luís da Silveira  /  D.António da Silveira, o Avicena  / .D.Manuel da Silveira 

(Sr. de Góis e         (Sr. de Terena) 

Alcaide-mor de Alenquer) 

 

 

D.Diogo da Silveira       /      D.Luís da Silveira    /      D.António da Silveira 

(Sr. de Góis e       (Sr. de Terena e enco 

encomendante       mendante do retábulo 

do retábulo-mor      -mor do Santuário de  

da Matriz de Góis)       Boa Nova de Terena 

 

 

 

D. Fernando de Castro, Capitão-mor de Évora e primeiro Conde de Basto, é o 

último mecenas que conseguimos identificar para as obras realizadas por Campos.  

Pertencente à linhagem dos Castros de Treze Arruelas, eram também 

capitães-mores de Évora desde 1475, ano em que D. João II conferiu o cargo a D. 

Diogo de Castro, o Velho (filho de D. Álvares Pires de Castro e neto de D. Fernando 

de Castro, conde de Lemos e Trastâmara211). Este D. Diogo de Castro, o Velho, 

além de homem fidalgo, era muito prestigiado pela sua participação nas campanhas 

                                                 
211 - Cfr. Cristóvão Alão de Morais, op. cit., Tomo II, vol.2, pp. 103-108. 
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afonsinas do Norte de África e na batalha do Toro na qual, aliás, ficara gravemente 

ferido. 

Sucedeu-lhe D. Fernando de Castro, o Magro, que auferiria também o estatuto 

de membro do Conselho do Rei (D. João II) e desempenhou um papel importante na 

vida da urbe contando-se, por exemplo, entre os primeiros confrades da Misericórdia 

local, fundada em 1499.  

Seu filho primogénito, D. Diogo de Castro, seria o 3º Capitão-mor da cidade, 

integrando o contingente militar eborense que prestou auxílio a Carlos V na tomada 

da ilha de La Goleta e conquista de Túnis, em 1535212, e que lhe terá granjeado 

também imensa fama e prestígio, conseguindo apenas dois anos volvidos o cargo 

de cavaleiro do Conselho-Real de D. João III e, mais tarde, a nomeação para 

Mordomo-mor da princesa D. Joana. O feito militar mencionado seria mais tarde 

evocado pictoricamente numa das salas do seu palácio eborense, justamente por 

um dos continuadores da obra iniciada por Francisco de Campos, a quem a peste 

colhera entretanto sem lhe dar tempo para concluir a empreitada para a qual fora 

contratado. 

Do casamento de D. Diogo de Castro com D. Leonor de Ataíde nasceu uma 

numerosa prole, constituída por nove filhos, cujo primogénito seria o dito D. 

Fernando de Castro, que se tornaria figura proeminente no apoio prestado a Filipe II 

na sua candidatura ao trono de Portugal na sequência do desaparecimento de D. 

Sebastião no desastre de Alcácer Quibir.  

D. Fernando viria a receber no Paço de São Miguel com pompa e 

circunstância, o já legitimado Rei, Filipe I de Portugal, em 1583, tendo então sido 

agraciado pelo monarca com o título de primeiro Conde de Basto. Além de manter a 

capitania-mor de Évora, foi também nomeado Alcaide-mor da cidade e recebeu 

muitas outras mercês de Filipe I. 

Relativamente à encomenda das decorações pictóricas do seu Paço eborense 

de São Miguel, feita a Francisco de Campos nos finais da década de setenta, não 

nos surpreende em virtude do prestígio que entretanto o pintor auferia, também em 

Évora, como se depreende do que acabou de se explanar. Depois de ter trabalhado 

para entidades tão importantes na cidade como os Silveira e a própria Casa 

episcopal (e certamente outras famílias que infelizmente desconhecemos, prováveis 

                                                 
212 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, cit., vol.I, p.95. 
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mecenas de algumas das obras remanescentes) além de outras casas de maior 

vulto ainda, como a Casa de Bragança, a escolha de D. Fernando para a pintura a 

fresco de alguns dos salões do seu palácio, parece-nos mais que óbvia. Pretenderia 

certamente o futuro Conde transformá-lo num novo centro de erudição e bom gosto, 

“imitando” esse fenómeno ao qual se fez já referência e que se propagava cada vez 

mais entre as famílias nobres da Europa. Por outro lado, justamente o carácter 

erudito da obra impunha algumas limitações quanto à escolha dos artistas, pois nem 

todos seriam capazes de entender verdadeiramente e representar o carácter 

elegíaco e moralizante da obra que se propunham pintar. Ora, todo o percurso 

artístico de Campos nos faz acreditar que ele seria um homem culto, apto a 

transmitir a verdadeira mensagem iconológica que era proposta através das 

imagens pintadas. 

 

 

3.4 - Os Temas  

 

De acordo com Robert Smith213, o tipo de retábulo português dominante à 

época, constituía como que um suporte para colocar pinturas, seguindo o esquema 

de Serlio, de tal modo a pintura retabular se desenvolveu, principalmente a partir da 

segunda metade do século XVI. 

Há que ter em consideração que a compreensão global dos retábulos só é 

possível quando temos o privilégio de os estudar em contexto, isto é, quando nos é 

permitido ter conhecimento, por via directa ou indirecta do tipo de arquitectura em 

que se inseriam, elemento determinante e imprescindível para uma leitura cabal da 

obra, tanto do ponto de vista religioso como estético, sendo significativamente 

diferente, por exemplo, a existência ou não de policromia, além da diversificação dos 

materiais utilizados. 

Os assuntos relacionados com a espiritualidade cristã são os predominantes na 

pintura portuguesa quinhentista, sendo a visualização do Mistério da Redenção o 

tema dominante na iconografia religiosa maneirista, preferencialmente interpretado 

de uma forma naturalista. Outro aspecto que adquire bastante importância no 

contexto retabular é o papel da Virgem Maria enquanto mediadora da Redenção, 

                                                 
213 - Robert Smith, A Talha em Portugal, Livros Horizonte, Lisboa, 1962, 205. 
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adquirindo os temas marianos grande relevância e, em especial o tema da 

Imaculada Conceição, que ganha cada vez mais notoriedade, tendo singular fortuna 

a imagem da Virgem triunfante apenas rodeada de um coro de anjos e dos seus 

símbolos mais comuns, que são os que se associam à Virgem das Litanias: sol, lua 

e estrelas, pousando sobre o crescente lunar, que Francisco de Campos reproduziu 

algumas vezes. 

No último quartel do século, na sequência do rigor exigido pelo decoro 

tridentino há temas que pelo seu interesse se sobrepõem a outros, adquirindo 

grande importância o culto dos santos, dos mártires, e todas as temáticas que 

contribuem para o aprofundar da noção de arrependimento, da meditação sobre a 

morte e da salvação. Por esta razão, não apenas as fontes gravadas, como também 

os escritos de místicos e ascéticos se tornam fonte fundamental para o 

desenvolvimento iconográfico. 

Os santos vão granjeando uma importância progressiva, transformando-se em 

verdadeiros heróis e modelos de virtudes na sequência da Contra-Reforma Católica 

e dos ditames tridentinos. Todos eles têm em comum uma apresentação clara e 

simples, sempre associada ao seu martírio, que constitui o ponto culminante da 

narrativa, e lhe confere a grandiosidade própria dos temas heróicos. 

Também a velha paragona entre os temas do Antigo e do Novo Testamento, 

com raízes na Escolástica medieval, cujo sistema iconográfico prefigurativo encontra 

na Bíblia Pauperum e no Speculum Humanae Salvationis as suas fontes literárias, 

adquiriu particular expressão nesta centúria. Outras vezes este paralelismo 

transforma-se no tema principal, desenvolvido até em forma de tríptico (e não 

apenas em pinturas retabulares, mas também em portais ou vitrais), desenrolando-

se nas estruturas laterais as cenas Veterotestamentárias que prefiguram o tema 

principal, já do Novo Testamento, sempre tratado com maior relevo e normalmente 

de maiores dimensões. Da mesma forma, as figuras de Adão e Eva se tornam mais 

frequentes nos retábulos214, porque preconizam o Mistério salvífico de Cristo 

Redentor, tal como a Árvore de Jessé (embora menos) que é interpretada como um 

exercício de reflexão sobre as origens do Salvador. 

                                                 
214 - Um dos exemplos paradigmáticos remanescentes em Portugal é a pintura da Anunciação do 
retábulo de Lamego da autoria de Vasco Fernandes, que nos faz supor a existência de muitas outras, 
infelizmente desaparecidas. 
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Os assuntos profanos são em Portugal relativamente escassos, quando 

comparados com a dimensão adquirida noutros centros artísticos europeus. Embora 

a clientela particular se pretenda perpetuar através das formas artísticas, continuam 

a recorrer sobretudo às encomendas de âmbito religioso. Ainda assim, a imagem 

devocional de carácter privado não colheu entre nós o sucesso que teve noutros 

países católicos, como na Espanha ou na Península Itálica. É, pois, raro 

encontrarmos em Portugal obras de pequeno formato destinadas a uma função 

devocional eminentemente privada, como encontramos com alguma frequência no 

país vizinho, tornando-se justamente Luís de Morales, um contemporâneo do nosso 

artista, um dos principais interlocutores deste modus faciendi que, de acordo com o 

relato feito por Francisco Pacheco na sua Arte de la Pintura, tinha a capacidade de 

imprimir uma certa doçura às obras pictóricas, uma das razões do elevado número 

de encomendas que lhe era solicitado. 

Quanto ao retrato, nesta época está ainda intimamente ligado à política 

matrimonial restringindo-se praticamente aos círculos áulicos e são, sobretudo, os 

artistas que vêm de fora, caso do flamengo António Moro, que mantém essa 

incumbência. 

Relativamente à pintura mural sabemos, através de indícios documentais e 

alguns vestígios que, ao contrário do que se pensou durante bastante tempo, esta 

não se circunscreveu ao âmbito religioso nas regiões de menores recursos, o que 

conduziria à sua secundarização no contexto da História da Arte215, mas assumiria 

crescente importância, no esforço de modernização levado a cabo durante os 

séculos XVI e XVII em associação com o desenvolvimento da pintura profana. É 

sabido que alguns salões dos Paços régios de Sintra, Xabregas, Almeirim e do Paço 

da Ribeira, em Lisboa,216 eram revestidos a pintura mural, procurando algumas 

famílias da aristocracia portuguesa embelezar os seus palácios e casas senhoriais 

com pinturas murais do mesmo tipo, numa clara manifestação do seu desejo de 

integração no espírito italianizante da época, de que chegaram até nós alguns 

conjuntos, na maior parte dos casos muito repintados e alterados por intervenções 

                                                 
215 - A este propósito há que louvar o exaustivo trabalho de investigação desenvolvido por Luís 
Urbano Afonso, A pintura mural portuguesa entre o Gótico Internacional e o fim do Renascimento: 
formas, significados, funções, dissertação de Doutoramento policopiada, Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 2006. 
216 - Cfr. Fernando Bouza Álvares, Portugal no Tempo dos Filipes. Política, Cultura, Representações 
(1580-1668), Ed. Cosmos, 2000. 
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posteriores. Cabe aqui destacar justamente duas famílias para as quais trabalhou 

Francisco de Campos, nomeadamente a Casa de Bragança, em Vila Viçosa, e os 

Castros de Treze Arruelas, em Évora, pelo seu pioneirismo neste sentido. Não 

sendo embora tão frequentes entre nós como noutros países europeus, surgem já 

representações de cenas de carácter histórico, mas recorria-se maioritariamente às 

cenas mitológicas e à decoração com motivos de grottesche. É inegável que as 

diversas traduções e edições ilustradas de obras clássicas deste teor, tanto em 

Portugal como Espanha, muito contribuíram para a difusão destes temas. Por outro 

lado, a característica ambiguidade maneirista contribuiu para uma certa convivência 

da dicotomia sagrado/profano, adquirindo o mito uma conotação alegórica 

relacionada com a mensagem cristã, impulsionando a leitura moralizante da obra de 

arte. 

Embora também a emblemática se coloque ao serviço da espirituallidade cristã, 

sobretudo depois da publicação do livro de emblemas de Andrea Alciato, 

Emblematum libellus (1531), esta obra não teve grande êxito no Portugal coevo, não 

tendo chegado até nós quaisquer vestígios deste tipo de pintura executados por 

Campos (o que não exclui, em absoluto, a possibilidade de os ter desenvolvido). 

Numa sociedade de aparências, dominada por sentimentos que privilegiavam a 

emoção estética, o símbolo, a alegoria e o enigma entretinham um diálogo subtil e 

idílico com o temário religioso, que era prevalecente. 

Também a maioria das pinturas executadas por Francisco de Campos se 

circunscreveram aos temas sagrados, como aconteceu com a maioria dos artistas 

portugueses coetâneos, a avaliar pelas obras remanescentes. Na verdade, à 

excepção das decorações fresquistas da Sala Oval do Palácio dos Condes de 

Basto, dedicadas a temas mitológicos, não lhe conhecemos outras obras de carácter 

profano, sendo embora muito provável que as tenha pintado (pelo menos no Paço 

Ducal de Vila Viçosa).  

Desenvolvida que foi a sua obra num contexto já decorrente da realização do 

Concílio de Trento (1542-1563) e, apesar de apenas o retábulo do Santuário de 

Nossa Senhora da Boa Nova de Terena permanecer íntegro, as peças subjacentes 

permitem-nos concluir que se inseriam no espírito tridentino de reafirmação dos 

princípios doutrinários do Catolicismo romano, sendo todos os seus retábulos de 

temática mariana e cristológica, estando quase sempre presentes alguns dos temas 
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que mais contribuíram para a sua revalorização como a Anunciação, as Adorações 

(dos Pastores e dos Magos), o Pentecostes e a Assunção de Maria. Para além 

desses são frequentes as representações de santos (recaindo a sua escolha, 

naturalmente, nas preferências dos encomendantes).  

É claro que o mesmo se passaria no tocante aos restantes temas, pois 

imputamos a responsabilidade da concepção iconográfica dos retábulos aos 

respectivos comitentes que, tanto quanto nos é permitido avaliar neste caso, seriam 

sempre membros do clero, sugerindo-nos a análise deste aspecto temático o tipo de 

sociedade e de meios em que o pintor se movia, ao mesmo tempo que é um 

precioso indicador para percebermos que, ao contrário do que se passava em Itália, 

por exemplo, a pintura de cavalete se destinava essencialmente a espaços 

religiosos, ficando as decorações de carácter profano reservadas para outro tipo de 

materiais de suporte, como o fresco, as tapeçarias, ou outros. 

 

 

3.5 – A pintura de grottesche 

 

Um dos traços característicos da pintura de Francisco de Campos é a 

frequente utilização de grottesche217 como motivo decorativo em várias das suas 

obras. Também aqui o nosso artista se destacou pelo seu pioneirismo, a que não foi 

seguramente estranha a sua passagem por Espanha e a sua vinculação com a 

cultura italiana. O requintado repertório inspirado nas decorações neronianas da 

Domus Áurea profusamente utilizado por Rafael e seus mencionados colaboradores, 

e amplamente difundido pelos testemunhos de artistas, viajantes e quantos tinham 

ficado fascinados pela beleza dessas decorações - que também não passaram 

despercebidas a Francisco de Holanda que procurou fixá-las no seu Livro das 

Antigualhas - não foi indiferente ao artista sobre quem falamos. Se não de visu, pelo 

menos indirectamente Francisco de Campos teria conhecimento desse tipo de 

decoração que preenchia não só as grandes superfícies afrescadas nos palácios 

italianos e espanhóis, como se transformara num dos elementos ornamentais 

recorrentes em objectos de mobiliário, ourivesaria, armaduras, etc. Por outro lado, é 
                                                 
217 - Sobre a pintura de grottesche em Portugal veja-se João Miguel Lameiras, O Elogio do Fantástico 
na Pintura de Grotesco em Portugal, 1521-1656, Dissertação de Mestrado policopiada, Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, 1996. 
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provável que durante a sua passagem por Espanha o pintor tenha contactado com 

Luís de Vargas – ele próprio acabado de regressar de Itália onde se aperfeiçoara e 

colaborara com Perino del Vaga, um dos principais mestres neste tipo de decoração, 

como se disse já. 

Não tendo sobrevivido algumas das pinturas desenvolvidas no Paço Ducal de 

Vila Viçosa em campanhas anteriores à construção das “casas novas” do palácio 

que acabariam por fazê-las desaparecer, e nas quais estamos convictos da 

intervenção de Francisco de Campos, não é possível, de facto, pronunciarmo-nos 

sobre elas, mas acreditamos que entre outros, o grottesche seria seguramente um 

dos motivos decorativos presentes nas mesmas. 

Analisando a sua pintura de cavalete, constatamos que o recurso a este tipo de 

decoração é uma constante, das primeiras às últimas obras que até nós chegaram. 

Assim, nas duas pinturas de Lagos, que consideramos uma produção ainda da 

década de cinquenta, o artista espraia-se já minuciosamente na execução de 

delicados pormenores de ferroneries na estante dos livros que coloca ao lado de 

Maria na Anunciação, aproveitando na Apresentação do Menino no Templo duas 

colunas fundeiras para decorar os seus fustes com motivos de grottesche 

exactamente como fará na Anunciação do fragmentado retábulo de Alenquer 

(est.17). Os fustes das colunas (est. 22 e 23) constituirão, de resto, ao longo de toda 

a obra, local privilegiado para o artista dar azo à pintura de belíssimos grotescos 

lavrados, por vezes, com um detalhe e precisão absolutamente irrepreensíveis, 

como acontece no retábulo de Terena, tanto no Pentecostes como na Adoração dos 

Pastores. As armaduras, dos militares nas Ressurreições (retábulos de Durham – 

est.19 - e Terena) bem como a do São Romão (est.156) no quadro alusivo a Santo 

Amaro, São Bento e São Romão do Museu de Arte Sacra da Sé de Évora, são outro 

dos elementos onde o pintor se espraia na representação desses motivos 

decorativos retirados da gramática ornamental antiquizante, que denunciam o 

recurso às gravuras. Também nas vestes mais sumptuosas, caso das usadas pelos 

Reis Magos, por exemplo, Campos recorre aos mesmos elementos decorativos 

all’antico, conferindo um ar nobilitante àqueles que as envergam.  

À medida que avançamos no tempo é notória a preferência dada pelo artista a 

este tipo de decoração, bem como o apuramento que manifesta na sua execução, 

de onde as obras produzidas em finais da década de sessenta e princípios da 
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seguinte, serem justamente aquelas onde encontramos uma profusão do grottesche, 

que é acompanhada por um maior rigor ao nível do desenho e da composição 

desses elementos. Testemunho disso nos dão obras como a Epifania da Sé 

eborense (est.12) onde proliferam os referidos ornatos, quer no fuste das colunas, 

quer nas vestes dos Magos ou nos objectos de ourivesaria de que os mesmos se 

fazem acompanhar, ou o quadro onde se representam Santa Ana, a Virgem e Santa 

Isabel, pertencente ao mesmo espaço catedralício, no qual além das colunas, as 

próprias paredes do espaço cénico em que se apresentam as santas estão plenas 

de cartelas, mascarões, enrolamentos e folhagens, merecendo destaque ainda 

nesta pintura, a magnífica estante dos livros (est. 18) à qual, uma vez mais, o pintor 

dedica um minucioso lavor decorativo. 

Uma outra obra onde é evidente a inspiração em gravados dedicados ao 

grotesco é a Nossa Senhora da Rosa (est.16) cujo trono concheado nos apresenta 

dois suportes laterais que constituem duas belíssimas peças de mobiliário, com 

atlantes, mascarões e motivos de rollwerke lembrando os belíssimos cadeirais 

coevos, eles também decorados com motivos de inspiração flamenga, como é o 

caso do próprio cadeiral da Sé de Évora, quase contemporâneo desta pintura 

(c.1562). 

 

 

3.6 - A importância das arquitecturas e rovine 

 

3.6.1 – O conceito de ut pictura architectura 

 

A utilização sistemática de arquitecturas na pintura218 é um sintoma de 

modernidade e a abertura à Antiguidade perfila-se, antes de mais, através dos 

fundos arquitectónicos e das decorações ornamentais, já o dissemos. 

Procurando restringir-nos neste momento só à realidade portuguesa (uma vez 

que no capítulo seguinte nos debruçaremos um pouco mais sobre o impacto que 

teve a difusão deste conceito neoplatónico de origem italiana, sobretudo na 

Flandres), relembraremos apenas que Francisco de Holanda foi justamente o criador 
                                                 
218 - Sobre a arquitectura na pintura na Época Moderna veja-se Isabel Policarpo, Gregório Lopes e a 
‘ut pictura architectura’: os fundos arquitectónicos na pintura do Renascimento português, Dissertação 
de Mestrado policopiada, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1996. 
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do conceito de prisca pictura que mais não era, na sua percepção, do que uma 

manifestação paralela à prisca theologia (conceito defendido por Marsílio Ficino), 

cuja origem divina era universal no tempo e no espaço, algo relacionado com o 

imaculado mundo originário, em contacto com a divindade. Esta elevação da pintura 

ao nível da teologia enraíza os seus fundamentos na obra de Hermes Trimegistro, e 

constitui um dos pontos fulcrais do seu tratado Da Pintura Antigua. No entanto, 

demonstrando uma atitude prudente, a fim de não ser acusado de heresia, Holanda 

utiliza como fonte o Civitates Dei de Santo Agostinho (em lugar da tradução latina de 

Hermes Trimegisto feita por Ficino no seu Pimander). A prisca pictura, era 

identificada pelo autor com a pintura antiga que para ele era toda a arte produzida 

pelo desenho (pintura, escultura e arquitectura), que apresentasse as proporções 

clássicas dos antigos. «Esta pintura a que chamo antigua, se acha somente nos 

edifícios e statuas e pilos das obras da grande Roma, ou onde quer que houver 

outras taes como aquellas, também ali chamarei Roma (…)» (PA, I, 10). É, pois, a 

cidade de Roma que Holanda privilegia enquanto Mirabilia Urbis, isto é, uma cidade 

onde se encontram as mais belas e perfeitas obras de pintura e escultura, de 

proveniências diversas, ali reunidas como manifestação das maravilhas do universo, 

como que convocando o olhar do mundo para as ruínas desse passado majestoso. 

Sobretudo a partir do segundo quartel da centúria, desponta nos pintores uma 

vertente assumidamente clássica, numa tentativa de adaptação ao “modo de Itália” e 

às suas representações arquitectónicas, denunciando a apreensão dos novos 

conceitos perspécticos que procuram traduzir nas suas obras pictóricas. As 

arquitecturas tornam-se cada vez mais frequentes nas pinturas, sob diversas formas 

de representação: arquitecturas reais, idealizações simbólicas ou arquitecturas 

experimentais.219 

Assim, os artistas sentiam um fervoroso apego em relação à representação das 

antigualhas, testemunho de um remoto passado imperial e que se pretendia 

reconstituir. De tal modo se vulgarizaram os conceitos de “obra ao romano” que D. 

João de Castro, no seu Roteiro de Goa a Diu (Obras Completas, II, 1538)220, 

afirmará que até nos templos hindus via «istórias de romano» e lavores «de obra 

                                                 
219 - Vítor Serrão, “”As tábuas do Santuário do Bom Jesus de Valverde: uma encomenda de D. 
Henrique ao pintor Gregório Lopes”, Estudo da Pintura Portuguesa. Oficina de Gregório Lopes, cit, p. 
57.  
220 - D.João de Castro, “Roteiro de Goa a Diu”, Obras Completas, II, pp. 12-13. 
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romana»221 querendo encontrar neles as regras da proporção e simetria que 

pautavam as edificações classicistas, ao mesmo tempo que na dedicatória da 

mesma obra - que oferece ao Infante D. Luís - não deixará de lembrar com nostalgia 

as idílicas paisagens que lhes serviam de pano de fundo durante as longas 

conversas que ambos mantinham aquando da sua participação na expedição a 

Túnis em 1535.  

 

3.6.2 – Das “micro-arquitecturas”às rovine antiquizantes 

 

Numa abordagem ao estudo dos espaços na obra de Francisco de Campos, é 

perceptível a manifesta vontade do pintor, de ambientar as suas histórias, inserindo-

as preferencialmente em envolvências arquitectónicas, sobretudo numa primeira 

fase. A arquitectura influi enormemente na valorização espacial, criando ambientes 

ou ligando umas zonas a outras, transformando-se num ordenador de lugares, pois 

é através dela que a cena se contextualiza e nos imprime a sensação de o episódio 

acontecer efectivamente, conferindo-lhe uma unificação espacial, cuja 

representação é frequentemente controlada graças à perspectiva linear. Desde 

sempre que os fundos arquitectónicos desempenharam uma função primordial no 

esquema compositivo das pinturas do artista. Nos painéis dedicados à Anunciação e 

Apresentação do Menino Jesus no Templo (Lagos), na Missa de S. Gregório ou na 

Anunciação de Alenquer, por exemplo, é a própria estrutura arquitectónica que 

enquadra sempre o desenrolar da acção. 

Outras vezes, como acontece na Missa de S. Gregório (est.22) e no quadro da 

catedral transtagana onde representa Santa Ana, Santa Isabel e a Virgem, o pintor 

chega a penetrar na organização íntima dos edifícios para se apoderar de elementos 

decorativos como se se tratasse de motivos formais independentes procurando 

recriar, a partir deste vocabulário retirado da sua sintaxe original, um mundo 

fantástico que consagra o triunfo do ornato sobre toda a estrutura arquitectónica e o 

impulsiona a procurar uma integração dinâmica dos corpos no meio ambiente, 

recorrendo sobretudo a uma intensificação expressiva dos detalhes que, longe de 

desviar a atenção do observador da sua envolvência, antes se deverá dizer que a 
                                                 
221 - Rafael Moreira, “Arquitectura, Renascimento e Classicismo”, História da Arte Portuguesa, cit., vol. 
II, p.317.  
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impõe como necessária. Essa dissociação do décor e da estrutura permite-lhe 

misturar elementos flamengos e italianos, que coloca no mesmo plano do 

espectáculo. Este bilinguismo simultâneo faz as suas delícias e nada sublinha 

melhor essa espécie de osmose que se estabelece entre a forma e o significado, 

chegando mesmo a invenções perfeitamente gratuitas e fantasiosas. Para Campos 

os elementos arquitectónicos, sejam eles colunas, nichos com estátuas ou ruínas, 

fazem parte de um mundo cultural petrificado e tornado espectáculo, não menos 

fantástico que as cenografias arquitecturais aplicadas pelos maneiristas de 

Antuérpia nas suas obras, mas que se torna ainda mais fascinante porque 

pressupõe um alinhamento com a autoridade prestigiosa da Antiguidade. É o que se 

passa, por exemplo, com as estátuas dos nichos que se encontram no Pentecostes 

da Casa-Museu Dr. Fernando de Castro, onde o artista conjuga justamente o 

sagrado e o profano, evidenciando, é certo, o tal alinhamento com os valores e o 

saber da Antiguidade, mas que não anula a autoritas da Igreja, pondo aqui em 

relevo o sabor neoplatónico da obra. 

O pintor tece com regularidade molduras arquitectónicas que, não só 

enquadram as cenas, como amplificam a noção de profundidade (ests. 20 e 21), 

procurando adequar as arquitecturas às personagens das suas pinturas, que 

ensaiam diferentes relações espaciais e emotivas através do movimento. Apesar 

disso revela, por vezes, determinadas inquietudes que o levam a estruturar recintos 

longânimes que se prolongam muito para lá do campo da acção, com a naturalidade 

de um pano de fundo, porque é essencialmente com essa função que eles surgem 

na pintura, como podemos constatar em fases diferentes do seu percurso evolutivo, 

nomeadamente na Anunciação de Lagos (est.21) e numa obra já mais tardia, como 

a já mencionada Santa Ana, Santa Isabel e a Virgem (est.23). 

Noutros casos, como nas Adorações dos Pastores e dos Magos de Santiago 

do Cacém ou na Epifania da Sé de Évora, os trechos arquitectónicos surgem como 

ensaios de uma didáctica experimental das formas, num esforço quase febril para 

unificar os diversos planos compositivos, abrindo-se as arquitecturas em todas as 

partes para se deixarem penetrar pelo espaço, acabando por exemplo, no caso do 

painel de Santiago, as micro-arquitecturas fundeiras por renunciar às suas próprias 

estruturas para se tornarem uma criação cenográfica que se imiscui nesse mesmo 

espaço. Nas ruínas invadidas por vegetação, a forma tornada espectáculo regressa 
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aos olhos do espectador ligada à natureza que a integra, tornando-a uma parte de 

si. Para além das microformas arquitectónicas perfeitamente definidas (colunas, 

portadas, nichos, etc), o pintor remete-nos para um vasto reportório ornamental “ao 

romano” em que aparecem decorações com candelabra, mascarões, cartelas e 

outras. É provável que o artista tenha encontrado na arquitectura real uma base de 

sustentação da sua arquitectura picta patente, por exemplo, no gosto pelas ruínas 

que tanto marcou os espíritos do tempo. Aparte este mundo referencial não ignorado 

pelo pintor, os tratados, as estampas com fundos arquitectónicos, bem como os 

gravados soltos com desenhos de capitéis e outros elementos de arquitectura 

tiveram papel crucial na sua obra. Neste aspecto parece ter sido influenciado pelo 

frisão Hans Vredeman de Vries (Leeuwaarden,1526 -Antuérpia,1606), teórico de 

arquitectura, arquitecto, pintor, desenhador e gravador que publicou em 1560 uma 

série de gravuras - Scenographiae sive perspectivae - dedicadas a construções 

cenográficas imaginárias, regidas por espectaculares efeitos de perspectiva, 

combinando muitos edifícios góticos e renascentistas com arquitecturas 

essencialmente constituídas por logge abertas ao espaço exterior. Ora, em Campos 

encontramos não já arquitecturas góticas, mas clássicas, que se abrem de todos os 

lados para o exterior criando sempre magníficos efeitos perspécticos, parecendo ter 

retirado algo da lição de Vredemann de Vries. 

De uma forma geral, à medida que se avança no tempo, a paisagem adquire 

uma importância cénica cada vez maior na obra de Francisco de Campos. Ao 

mesmo tempo que vai conferindo maior importância aos personagens que projecta 

em maior escala nas suas pinturas, as arquitecturas que nas primeiras obras 

assumiam quase a primazia pelo rigor e detalhe de execução fruto das 

aprendizagens que absorvera aquando da sua formação nórdica, começam-se a 

diluir nos panos fundeiros, transformando-se progressivamente em manchas tonais 

onde se destacam sobretudo paisagens de rovine all’antico, mais do que os 

contornos arquitectónicos perfeitamente definidos que haviam caracterizado as suas 

primeiras obras. Casos há, no entanto, de pinturas mais tardias onde as 

arquitecturas continuam a ser elemento estruturante, como na Anunciação do 

Santuário de Boa Nova de Terena, onde a arquitectura fundeira, que denuncia 

inspiração na portada da edição portuguesa de 1541 do tratado de Diego de 

Sagredo, se impõe como tópico essencial da composição. 
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3.7 – A representação do tapete 

 

Portugal comungou do novo gosto europeu com a presença de tapetes 

orientais, que proliferaram nas nossas colecções quinhentistas cortesãs e religiosas, 

como o comprova a sua frequente inclusão nos inventários das famílias 

abastadas222, tornando-se este objecto decorativo um símbolo estatutário. Desta 

forma se compreende que, no contexto de uma pintura essencialmente devedora 

dos pressupostos de narratividade flamenga, a figuração de pormenores associados 

a um quotidiano áulico e faustoso constituísse um objecto de fascínio para os 

nossos artistas que, ao integrá-los em obras de arte sacra, lhes imprimiam uma 

dignidade egrégia, ao mesmo tempo que as cenas representadas assumiam sabor 

cortês, tornando-se o tapete frequente nas representações picturais manuelino-

joaninas.  

Não é, pois, de estranhar que este objecto decorativo tenha constituído uma 

das principais fontes de inspiração e deleite para este pintor luso-flamengo, surgindo 

recorrentemente nas suas realizações, denunciando o crescente agrado com que o 

faz à medida que vai evoluindo em termos artísticos. A sua formação pessoal e 

artística leva-o, contudo, a não se restringir em termos de fontes de inspiração a um 

conjunto de tapeçarias que certamente conhecia através do universo mercantil e dos 

gravados. A essas, acrescentou a virtualidade de fazer apelo à sua dimensão 

criativa, seja através da reinvenção de tipologias introduzindo alterações do ponto de 

vista decorativo nos modelos existentes, ou diversificando-as nos diferentes painéis 

manifestando, contudo, em alguns casos, uma constante no uso de certos 

pormenores decorativos, o que nos leva a acreditar que poderia recorrer também a 

alguns bens do seu próprio espólio pessoal.  

Esta constância representativa na obra pictórica de Francisco de Campos, 

transformar-se-ia numa verdadeira “marca de autor”, de tal modo o caracteriza o 

forte sentido plástico da representação das tapeçarias, que denuncia uma 

experiência de sensível sofisticação no trabalho da própria matéria pictórica, ao 

mesmo tempo que se revelaria um excelente indicador no caminho percorrido até à 

                                                 
222 - Cfr. Jessica Hallett, “Tapete, Pintura, Documento”, O Tapete Oriental em Portugal. Tapete e 
Pintura nos séculos XV a XVIII (Cat. de Exposição, coord. Jessica Hallett), Lisboa, MNAA, 2007,, 
p.31. 
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identificação autoral de algumas das suas pinturas223. O fascínio pela representação 

de carpetes acompanhá-lo-á ao longo da sua actividade artística, encontrando-as 

desde as realizações mais precoces (tendo em conta a obra remanescente) até às 

mais tardias.  

A Anunciação (est.24) e Apresentação do Menino Jesus no Templo (Museu 

Municipal de Lagos) constituem um dos melhores exemplos da importância 

conferida ao tapete, não apenas enquanto elemento decorativo mas iconológico 

também, associado a uma certa dimensão espiritual, porquanto portador de uma 

conotação simbólica, relacionada com a dignificação de Maria no primeiro caso, 

enquanto no painel da Apresentação, estabelece uma conexão não apenas com o 

ritual sagrado, mas também com a Arca da Aliança, evocação da Antiga Lei que o 

Redentor virá substituir. É sintomático o enfoque que o pintor dá à carpete que cobre 

os degraus que conduzem à Arca sagrada (est.25), sinal evidente da dignidade e 

importância que lhe está associada. Por outro lado, a sua capacidade inventiva 

manifesta-se também aqui, já que o autor reelabora alguns apontamentos 

decorativos, conferindo carácter individualizado à obra, numa demonstração 

inequívoca da assimilação da nova sensibilidade plástica maneirista. Neste conjunto 

de painéis, o modelo representado é um tapete turco de tipo “Lotto”224, que se 

caracteriza pelo seu cromatismo vibrante em vermelho e amarelo com desenhos de 

arabescos. Esta será a tipologia a que Campos recorre com mais frequência, a que 

poderá não ser alheio o facto de ser Gregório Lopes o pioneiro na representação 

deste tipo de tapete em Portugal, fazendo-o a primeira vez na Apresentação da 

cabeça de João Baptista a Salomé (Igreja Matriz de Tomar, 1539-1541) e repetindo-

o na Anunciação do retábulo do convento de Santos-o-Novo, uma obra 

sensivelmente contemporânea da anterior. 

No caso dos painéis de Lagos, sobre o campo de fundo vermelho são inscritos 

os motivos decorativos do padrão que define o estilo, em amarelo e castanho-

escuro, com pontas de diamante entrelaçadas e preenchidas com cruzes e 

pequenos quadrifólios. Existe, no entanto, uma ligeira diferença entre ambos, já que 

na Anunciação os losangos entrelaçados com motivos crucíferos contêm oito 

                                                 
223 - Maria Teresa Desterro, “O tapete na obra pictórica de Francisco de Campos”, O Tapete Oriental 
em Portugal. cit., pp.147-150. 
224 - Jessica Hallett, “Anunciação”, “Apresentação no Templo”, O Tapete Oriental em Portugal, cit., 
pp.76 e 186. 
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triângulos, enquanto na Apresentação este número é de apenas seis, o que tanto 

pode corresponder a uma alteração introduzida como expressão da criatividade do 

pintor atendendo, até, ao alongamento do primeiro tapete (por exemplo, a repetição 

do padrão é aqui de 3:3, enquanto no outro quadro é apenas de 3:2), como podem 

reproduzir, na realidade, dois tapetes diferentes. 

Ambas as figurações apresentam uma dupla cercadura, sendo a primeira, a 

principal, também de fundo vermelho, com desenho cúfico225 “fechado” em tons de 

amarelo com pequenos motivos pintados a castanho-escuro. Na cercadura exterior, 

o artista desenvolve já um pormenor que outras vezes denunciará a sua mão, e que 

consiste no motivo decorativo que a preenche, constituído por uma linha sinuosa em 

cuja configuração o pintor recorre invariavelmente a um cromatismo tricolor. Neste 

caso sobre o fundo escarlate, a linha ziguezagueante é pintada a amarelo e 

castanho-escuro, sendo os contornos que a definem esboçados a negro. 

A Missa de São Gregório, uma obra de c. 1565, (est.26) é justamente uma das 

pinturas onde o artista dá mais ênfase ao tapete, uma vez que nela se apresenta 

uma dupla carpete, cobrindo praticamente todo o “chão” da superfície representada. 

Embora o artista pinte novamente um tapete turco de tipo “Lotto”, introduz 

novamente algumas variantes nos desenhos do padrão. Sobre o campo vermelho, 

desenham-se agora hexágonos entrelaçados em amarelo e castanho-escuro, 

repetindo-se as pontas de diamante e quadrifólios que surgiam nos tapetes dos 

painéis de Lagos. As cercaduras, tanto a interior como a exterior repetem 

exactamente a tipologia das que descrevemos anteriormente, a primeira novamente 

com desenho cúfico “fechado” e a exterior com a tal linha ziguezagueante que é um 

pormenor decorativo próprio deste pintor. 

Referiremos agora um exemplo em que a utilização do tapete se revelaria 

extraordinariamente importante, porquanto um dos indicadores fundamentais na 

atribuição da pintura a Francisco de Campos graças, em boa parte, a essa 

peculiaridade decorativa que o denuncia e que acabamos de mencionar. Trata-se do 

fragmento alusivo a Nossa Senhora da Anunciação (est.27) que está incorporado no 

arcaz da sacristia da igreja de São Pedro de Alenquer, perante o qual não tivemos 

dúvidas em considerá-lo obra de Francisco de Campos tendo em conta, 

naturalmente, um conjunto de características que evidenciam a mão do pintor 

                                                 
225 - A designação decorre da sua proximidade com um tipo de letra usada no Oriente. 
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neerlandês. Entre essas peculiaridades revelar-se-ia determinante o desenho da 

carpete, mais concretamente as duas cercaduras que repetem os motivos dos 

painéis já descritos, ou seja, o desenho cúfico “fechado” na primeira, e a dita linha 

sinuosa tricolor, na cercadura exterior, que se tornaria para nós como que uma 

assinatura do pintor. 

Outra obra na qual a representação do tapete constituiu, igualmente, um 

contributo importante na identificação da autoria, foi o Pentecostes pertencente ao 

desmembrado retábulo de Durham. Neste painel de novo se plasma essa 

característica tão cara ao autor: a existência de um tapete cujo campo se torna 

praticamente invisível, porque encoberto pelos intervenientes na cena, detectando-

se apenas um pequeno apontamento decorativo que nos sugere tratar-se 

novamente de um padrão de tipo “Lotto”. É, uma vez mais, no tratamento das 

cercaduras que o pintor se compraz, retomando a habitual tipologia, delineando a 

principal e maior com desenho de motivos cúficos e a secundária com as ditas linhas 

ziguezagueantes tricolores, usando desta vez o artista o verde seco, o amarelo, e o 

negro para os contornos. 

O facto de na Europa nunca se ter visto a obra, da qual se conheciam apenas 

reproduções fotográficas a preto e branco, fazia persistir algumas dúvidas quanto à 

autoria do mencionado conjunto pictórico, que imediatamente dissipámos quando 

pudemos observar as pinturas nas quais reconhecemos os inúmeros traços picturais 

que denunciam a intervenção de Campos, desde o delinear das formas, às 

inusitadas expressões gestuais enfatizando o sentido teatral das composições 

sendo, naturalmente, elemento preponderante na atribuição autoral a existência 

deste tapete neste quadro.  

Um pouco mais tardio será o Pentecostes (est.28) actualmente na Casa-Museu 

Dr. Fernando de Castro (Porto). Também aqui, o enriquecimento da narração 

pictural do tema se faz convocando o olhar do espectador para este dispositivo 

simbólico e plástico, através do qual o pintor denuncia a sua vontade de inscrever 

matricialmente a cena no espaço que o tapete reveste, sobre o qual se encontra a 

figura mais importante, a Virgem Maria. Repetindo, ainda, o padrão “Lotto” no estilo 

‘Kilim’ com folhas recortadas em amarelo e preto sobre o fundo vermelho no campo 

da carpete, pela primeira vez Francisco de Campos abandona as usuais cercaduras, 

optando neste quadro por representar dois modelos diferentes, encontrando-se este 
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tipo de cercadura normalmente noutro tipo de tapetes226, os designados tapete 

“Bellini”227. A cercadura secundária interior apresenta um fundo negro sobre o qual 

se desenham palmetas rugosas que se intercalam com pequenos motivos 

geométricos, enquanto a exterior volta a apresentar um fundo vermelho no qual se 

inscrevem enrolamentos e círculos. 

Não muito longe da realização anterior, deve o artista ter recebido a empreitada 

da pintura do retábulo-mor do Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena, 

em cuja Anunciação ensaia uma nova tipologia quanto à decoração da carpete 

desenvolvendo desta vez um tapete de tipo “Holbein”228. Trata-se de um tipo de 

tapetes que, embora tenham surgido pela primeira vez na pintura italiana em 

meados do século XV (c.1450)229, o que significa que já então eram trazidos para a 

Europa, conheceram entre nós grande fortuna essencialmente no século seguinte. 

Campos representa um tapete “Holbein” de grandes motivos, já que tem apenas um 

grande medalhão central (“roda” ovalada). Esta pintura torna-se particularmente 

curiosa porque, numa demonstração de peculiar criatividade que acusa, até, uma 

certa irreverência, o artista introduz elementos perfeitamente fantasiados que, na 

realidade, alteram a configuração de um tapete deste tipo. Referimo-nos às múltiplas 

cercaduras que o pintor acrescenta ao campo da carpete, como a barra em tons de 

rosa com estrelas amarelas que ele apõe entre o ‘campo’ e a cercadura maior, 

repetindo nesta o desenho cúfico, enquanto na cercadura secundária maior, sobre 

um fundo azul, desenha palmetas inseridas em meandros de gavinhas230, 

apresentando a cercadura exterior motivos axadrezados em preto e branco que 

alternam com listas verticais em vermelho e branco. A conjugação de todos estes 

elementos confere um ar perfeitamente original a este tapete, comprovando-nos a 

enorme capacidade inventiva do artista. 

As últimas obras onde reencontramos este motivo decorativo são dois dos 

painéis que pertencem à série pintada para as capelas laterais da Sé eborense, a 

pedido do seu Bispo, D. João de Mello e Castro. Num deles, a Última Ceia, a sua 

                                                 
226 - Jessica Hallett, “Pentecostes”, O tapete Oriental em Poirtugal, cit., p. 75. 
227 - A designação advém-lhe do facto de ser um tipo de tapete de oração frequentemente 
representado nos quadros pintados por Giovanni Bellini, na Itália.  
228 - Também aqui a designação se prende com ser este o tipo de tapete representado por Hans 
Holbein, o Jovem, (1497-1543), na sua célebre pintura dos Embaixadores (1533), sendo embora 
tapetes de origem otomana. 
229 - Jessica Hallett, “Anunciação,” O tapete Oriental em Poirtugal, cit., p. 188. 
230 - Idem, ibidem, p. 188. 
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representação torna-se praticamente imperceptível, mas uma observação atenta da 

pintura permite-nos ver que debaixo da mesa se encontra um tapete, recorrendo o 

pintor a um pequeno subterfúgio no desenrolar da cena, de modo a torná-lo visível, 

que é fazer o apóstolo que se encontra em primeiro plano, à esquerda, levantar um 

pouco a toalha da mesa, permitindo-nos então observar a barra da carpete, 

decorada com desenho cúfico, que corresponderia a uma das suas cercaduras 

exteriores. São pequenos pormenores como este que transformam as obras de 

Campos em preciosos documentos iconográficos, já pelo valor artístico, já pelo 

testemunho histórico, a que se acrescenta ainda o prazer sensorial proporcionado 

pelo sabor idílico da contemplação destas obras de arte. 

Também no painel alusivo a Santa Ana a Virgem e Santa Isabel, pertencente à 

mesma série que o anterior (est. 29) o artista desenvolverá a cena colocando as três 

santas sobre um grandioso tapete que cobre mais de metade da superfície da 

pintura. Este transforma-se num dos seus painéis mais interessantes a este nível, 

porque a capacidade inventiva do pintor é novamente arrojada, misturando 

diferentes tipologias, nomeadamente alguns elementos característicos dos tapetes 

turcos com outros próprios dos tapetes espanhóis. Assim, no campo desenvolve 

uma decoração própria dos tapetes turcos de tipo “Holbein” de grandes motivos, 

com grandes octógonos que se inserem em quadrados. No entanto, quer estes 

octógonos, quer a cercadura principal, são separados por barras de fundo cor-de-

rosa sobre as quais se desenham motivos florais, correspondendo a uma gramática 

decorativa que nada tem a ver com os tapetes turcos231. Por outro lado, inserida 

entre os painéis quadrangulares encontramos uma faixa com padrão de estrelas 

inscritas em octógonos, colorida a branco e castanho, que corresponde ao tipo das 

que se encontram nos tapetes produzidos em Espanha;232 a primeira cercadura 

corresponde também a uma tipologia turca, constituída por estrelas e barras 

amarelas e vermelhas, enquanto nas cercaduras exteriores repete novamente o 

desenho cúfico fechado e, finalmente, o tal motivo decorativo constituído pelas 

linhas sinuosas tricolores, amarelo e castanho, debruado a negro, sobre o fundo 

vermelho, como que a recordar que não abandonou este tipo de decoração que lhe 

é tão caro. 

                                                 
231 - Idem, ibidem, p.68. 
232 - Idem, ibidem, p. 188. 
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3.8 – As influências orientalizantes 

 

Se é verdade que o tapete é, em si, um elemento oriental, embora tenha 

entrado nos hábitos culturais do Ocidente, existem na obra de Campos outros 

elementos que denunciam o fascínio que as culturas orientais exerciam, à época, 

sobre o mundo ocidental. Assim, para além do elemento decorativo a que acabamos 

de referir-nos, não podemos escamotear a presença em diversas obras de figuras 

que nos sugerem tratar-se de membros de uma outra cultura, como o indiciam as 

vestes e adereços com que se apresentam. Não nos referimos apenas aos Reis 

Magos das Epifanias porque estes, obviamente, simbolizam as diferentes culturas 

conhecidas então, entre as quais a asiática, mas às diversas figuras que surgem 

com turbantes em várias das suas composições. Falamos, desde logo, dos 

cavaleiros que se representam no fresco recuperado do Oratório do Paço de Vila 

Viçosa, idênticos aos que pouco depois se representam no fundo da Pietà da 

Bandeira de Alcochete (Vol. II, figs. 213 a 216), voltando a encontrá-los entre o 

séquito dos Magos da Epifania da Sé (Vol.II, fig.10).  

É manifesto um certo fascínio por essas figurinhas, de cabeças envoltas em 

turbantes que lhes conferem esse ar oriental. É claro que esta não é uma 

peculiaridade deste artista, limitando-se a evocar, também ele, o profícuo contacto 

com novas culturas que, sobretudo os portugueses, iam encetando do outro lado do 

mundo, e que é recorrente nos pintores quinhentistas. Sendo, contudo, um elemento 

relativamente frequente na obra de Campos, não poderíamos deixar de fazer aqui 

uma chamada de atenção para esse facto. Atente-se, além disso, que em 1550 se 

publicou em Antuérpia uma obra da autoria de Pieter Coeck van Aelst, Moeurs et 

fachons des Turcz, cujos ecos muito provavelmente chegaram a Francisco de 

Campos, apenas mais um dos que, por toda a Europa, terão copiado e recriado 

alguns dos elementos decorativos dos desenhos constantes do mesmo.  
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3.9 – A narratividade na obra de Campos 

 

Não existindo até à data entre nós nenhum estudo sistemático que se tenha 

debruçado especificamente sobre a leitura narrativa da pintura retabular da segunda 

metade de Quinhentos, basearemos as nossas ilações na observação directa dos 

exemplares remanescentes e noutros estudos paralelos desenvolvidos até à data, 

nomeadamente a exaustiva investigação feita por Fernando António Baptista 

Pereira233 sobre a narratividade dos retábulos portugueses na primeira metade do 

século XVI, como também nos resultados comparativos já levados a cabo por Martín 

González sobre a realidade espanhola e portuguesa coetâneas234, tendo em conta a 

proximidade cultural e artística que sempre caracterizou os dois países peninsulares.  

Sabemos que a pintura portuguesa se caracteriza, principalmente depois do 

segundo quartel do referido século, pela conjugação de duas vertentes, que deu 

lugar a uma peculiar simbiose entre a narratividade flamenga que, desde sempre 

mereceu o apreço dos nossos artistas, e o gosto manifesto pela ordenação espacial 

e monumentalidade italiana. À medida que avançamos no tempo vamos assistindo a 

uma certa enfatização da via de exploração plástica, ou seja, do que viria a 

designar-se pela captação dos “estados de ânimo” das personagens representadas. 

Os poucos retábulos que chegaram até nós e nos permitem fazer uma 

reconstituição da orientação da leitura dos painéis retabulares, levam-nos a concluir 

que as imagens da fila central assumem maior importância do que as que se 

dispõem lateralmente fazendo-se a leitura, preferencialmente, de modo ascensional. 

A maioria das composições retabulares são coroadas pela representação do 

Calvário e, mais raramente, pelo busto do Padre Eterno, embora muitos dos 

retábulos marianos culminem com o tema da Assunção da Virgem. De uma forma 

geral, quanto à disposição dos painéis em termos de importância temática, existe um 

predomínio dos temas localizados do lado do Evangelho sobre os do lado da 

Epístola.  

                                                 
233 - Fernando António Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção. Espaço, Tempo e Narrativa 
na Pintura Portuguesa do Renascimento (1450-1550), cit. 
234 - Martín González J.J., “El retablo en Portugal. Afinidades y diferencias com los de España”, As 
relações artísticas entre Portugal e Espanha na Época dos Descobrimentos, Actas do II Simpósio 
Luso-Espanhol de História da Arte, Livraria Minerva, Coimbra, 1987, pp.331-342; Idem, “Tipologia e 
iconografia del retablo español del Renacimiento”, B.S.A.A., 1964, pp. 7-13. 
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Relativamente ao retábulo de Góis, não podemos falar de uma autêntica 

narratividade, uma vez que os dois registos não têm continuidade temática, 

representando-se na fiada inferior os dois primeiros e mais importantes apóstolos (S. 

Pedro e S. Paulo), evocando-se no registo que se lhe sobrepõe um episódio da 

Infância de Cristo (Epifania) e outro de temática mariana (Assunção), cuja leitura se 

faz da direita para a esquerda, pois cronologicamente a Epifania (à direita), precede 

a Assunção (do lado esquerdo). 

Quanto ao retábulo de Durham e ao de Boa Nova de Terena, parecem revelar 

uma grande similitude na leitura narrativa dos painéis. Assim, em Durham, a 

acreditar que o retábulo estaria completo, supostamente figuraria no friso inferior a 

Adoração dos Pastores, à direita, e a Assunção à esquerda; a leitura continuaria 

para cima a partir desse mesmo lado esquerdo, onde figuraria a Ressurreição, 

representando-se na extremidade direita, o Noli me Tangere. Entre estes dois 

painéis do segundo registo estaria o Pentecostes, finalmente sobreposto pelo 

Calvário, num terceiro registo, também ao centro.  

No Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena, em baixo temos, à 

semelhança do anterior, à esquerda a Assunção, à direita, desta vez representa-se a 

Anunciação, continuando a leitura para cima do mesmo lado, onde figura a 

Adoração dos pastores, seguindo, da direita para a esquerda, o Pentecostes (ao 

centro) e a Ressurreição, na extremidade esquerda, Novamente, sobrepujando todo 

o retábulo, como em Durham, surge um Calvário, mas que neste caso não é 

tributável a Francisco de Campos (trata-se já de uma intervenção posterior). 
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3.10. - A eloquência do fresco 

 

 

3.10.1. – A obra fresquista do Paço Ducal de Vila Viçosa 

 

Afirmámos já que esta pode ter sido uma das primeiras obras de Francisco de 

Campos após a sua autonomização como artista entre nós.  

O facto de lhe atribuirmos um dos excertos da pintura recentemente 

redescoberta no antigo Oratório de D. Teodósio I (Vol.II, figs.8 e 9) vem apenas 

confirmar que, além de ter pintado a pedido do 5º Duque de Bragança pelo menos 

uma (que se documenta) pintura de cavalete, também participou nas decorações 

fresquistas do palácio. Este mencionado fragmento pictórico situar-se-á em meados 

do século, supondo-o nós uma obra relativamente próxima da realização da 

Bandeira de Alcochete (c.1555-1560) atendendo às afinidades estilísticas entre 

estas figuras e justamente as que encontramos no plano fundeiro da Pietà da dita 

Bandeira Real. Estamos perante um conjunto de cavaleiros (embora na fotografia 

praticamente só sejam perceptíveis os dois primeiros) que, quando visionámos a 

pintura de imediato nos sugeriram outras representações de Francisco de Campos, 

pelo perfil elegante imprimido aos cavalos e, ainda, pela nobreza das vestes dos 

cavaleiros. Todos eles envergam trajes orientais, ricamente modelados, como é 

mais perceptível no que se encontra em primeiro plano, ostentanto turbantes na 

cabeça, lembrando-nos em particular o grupo que surge no pano fundeiro da Pietà 

da Bandeira da Misericórdia da vila tagana, junto ao Calvário. Os cavalos, porém, 

são mais afins dos que vemos no Calvário da Misericórdia abrantina e dos que se 

aproximam, no fundo longínquo, da Epifania da Sé de Évora.  

Sabendo que entre 1540 e 1563 decorreram diversas campanhas decorativas 

nas salas do Palácio, envolvendo pinturas em variados aposentos, é bem possível 

(mais que provável, até, como salientámos já) que além do pouco que chegou até 

nós o pintor flamengo tenha sido responsável por várias dessas decorações, 

entretanto mutiladas, destruídas ou, simplesmente cobertas por intervenções 

posteriores, como fora o caso deste pequeno Oratório.  

D. Teodósio I apreciava a nova tipologia decorativa, inspirada nas decorações 

da Domus Áurea, constituída por motivos fantásticos – grottesche – cujas 



 271 

reproduções foram iniciadas por Rafael nas Logge do Vaticano e divulgadas por 

toda a Itália pelos seus colaboradores, principalmente os já mencionados Giovanni 

da Udine e Perino del Vaga, e que não passaram indiferentes às mentes cultas da 

Europa, como o testemunha o próprio Francisco de Holanda nos seus Diálogos de 

Roma, dos quais nos deixou também um desenho a aguarela de um dos motivos da 

Volta Dorata no seu Livro das Antigualhas (1538-1540)235. Ora, como se salientou já, 

os motivos de grottesche aparecem inúmeras vezes nas pinturas de cavalete de 

Campos, adornando peças de mobiliário, de vestuário, adereços, objectos 

decorativos, etc, mostrando o pintor dominar perfeitamente esta tipologia decorativa 

para a qual lhe serviram algumas vezes de fonte de inspiração os gravados de 

outros mestres flamengos, nomeadamente Cornelis Bos, Cornelis Cort ou 

Vredemann de Vries. Era, pois, muito natural que já os tivesse reproduzido nas 

decorações afrescadas do palácio calipolense dos Bragança, das quais 

malogradamente hoje já não há testemunhos. 

 

 

3.10.2 – A composição afrescada da igreja de São Vicente em Évora 

 

Votada à condição de arte “menor”, a pintura mural foi desprezada durante 

bastante tempo, infelizmente, o que levou à sua subalternização (quando não 

destruição), conduzindo frequentemente à mutilação de frescos ou ao seu 

“apagamento” quando confrontada com outras opções estéticas.  

Assim foi na igreja de São Vicente, em Évora, onde ainda se conserva um 

“retábulo fingido” quinhentista, pintado a fresco, mas que se encontra totalmente 

encoberto pela aposição de um altar.  

Trata-se de um fresco dedicado aos santos mártires da cidade, São Vicente, 

Santa Cristeta e Santa Sabina, cuja autoria foi atribuída a Francisco de Campos por 

Túlio Espanca236, que teve a fortuna de o poder apreciar. O facto de hoje não ser 

possível observá-lo, impediu-nos de proceder ao estudo da obra, razão pela qual 

manteremos aqui (com a devida reserva), a atribuição do notável erudito eborense. 

No entanto, a única fotografia remanescente do mesmo, apesar de acusar o seu 

                                                 
235 - Sylvie Deswarte-Rosa, Ideias e Imagens em Portugal na época dos Descobrimentos,cit., p.156.  
236 - Túlio Espanca, Inventário Artístico do Concelho de Évora, cit., vol. I, pp. 179-180. 
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avançado estado de degradação, que não permite já a visualização de S. Vicente, 

que se encontraria no “painel central”, mostra-nos as poses amaneiradas das duas 

figuras que o ladeiam, indiciando estar-se na presença de um artista que conhecia e 

aplicava já os novos cânones do Maneirismo, e não de um qualquer fruste 

pintorlocal. 

Por outro lado, sabendo-se que por a mesma altura o pintor realizou outras 

pinturas para a mesma igreja, de que subsiste uma tábua dedicada à Missa de S. 

Gregório, o mais natural é que ele seja, realmente, o autor do mencionado “retábulo 

fingido”. 

 

 

3.10.3. - Os frescos da Sala Oval do Palácio dos Condes de Basto 

 

A última e, talvez a mais nobre campanha fresquista desenvolvida por 

Francisco de Campos foi a que decora o tecto da Sala Oval do Palácio dos Castros 

de Treze Arruelas, em Évora, (Vol. II, figs. 157, 158 e 168 a 194)que viria a constituir 

o maior conjunto pictórico da sua autoria, que até à data se conserva e, mais 

importante ainda, a única obra autografada que o artista nos legou.  

Acreditamos que o novo conjunto arquitectónico e pictórico construído e 

decorado em tempo de D. Diogo de Castro e continuado por seu filho, D. Fernando 

de Castro (1º Conde de Basto), tenha sido pensado e organizado como um todo, 

resultando de uma encomenda feita ao pintor neerlandês, numa clara e consciente 

atitude de nobilitação e afirmação de prestígio social e cultural da família.  

Não obstante nem todos os tectos pintados aquando das remodelações 

ocorridas neste Palácio de São Miguel, no último quartel do século XVI, se poderem 

tributar à mesma mão, o mais provável é ele ter assegurado todo o programa 

iconográfico das três salas do piso térreo, cuja empreitada foi interrompida, pela sua 

inesperada morte. Pode eventualmente ter deixado cartões segundo os quais teria 

posteriormente decorrido a execução das pinturas dos restantes tectos, de onde as 

afinidades de alguns desenhos com os que o mestre pintou na Sala Oval, 

nomeadamente entre algumas figuras de putti, cujos corpos rechonchudos por vezes 

parecem querer recriar alguns daqueles que brincam na sala das ninfas. No entanto, 

se os colocarmos rigorosamente lado a lado, veremos que os segundos 
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correspondem a uma mão que, no rigor do detalhe, não é capaz de lhes imprimir a 

graciosidade que inspirava os primeiros.  

A pintura do tecto da Sala Oval, assinada pelo pintor, é constituída por doze 

ogivas de aresta viva pintadas em trompe l’oeil e decoradas com motivos 

geométricos, ladeados por frisos de cordões, óvulos e pingentes, que parecem 

sugerir um trabalho de relevo, feito em estuque, cujos motivos decorativos são em 

tudo idênticos aos inúmeros que foram pintados por Giovanni da Udine, Perino del 

Vaga, Giulio Romano ou Gaspar Becerra, entre outros, nos mais diversos palácios 

europeus (sobretudo italianos e espanhóis). Este tipo de frisos imitando o relevo, 

delimita igual número de painéis de lisonja, ricamente decorados com uma 

composição fresquista de sabor idílico. Trata-se de uma composição pensada à 

maneira do mais moderno gosto italianizante, com evidentes aproximações às 

stufettas de alguns dos seus melhores palácios,. A estrutura compositiva remete-

nos, para a Câmara de São Paulo do Palácio de Parma, uma obra de Correggio237.  

 

                                                 
237 - Cfr. Erwin Panofsky, La Camera di San Paolo du Corrège à Parme, Ed. Hazan, Paris, 1ª ed. 
Londres, 1961; Cecil Gould, “Correggio”, Nell’Eta do Correggio e dei Carracci. Pittura in Emília dei 
secoli XVI e XVII (Cat. Exp.) Pinacoteca Nazionale, Bologna, 1986. 
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4 - Caminhos paralelos prosseguidos na via da 

modernização 

 

 

4.1 - Diogo de Contreiras e seus continuadores 

 

Cumpre-nos neste capítulo fazer uma breve abordagem a outros artistas 

contemporâneos de Francisco de Campos, que exerceram igualmente um 

papel relevante na transição da Renascença para a nova estética maneirista, 

mas que o fizeram seguindo percursos diferenciados que os afastaram do 

pintor flamengo. 

Diogo de Contreiras (act. 1521-c.1565) foi, quiçá, o mais importante pintor 

que, a par do artista neerlandês, preencheu o panorama nacional na viragem 

para o Maneirismo, evidenciando sobretudo as influências dos florentinos, 

nomeadamente de Pontormo, Rosso ou Beccafumi, como salientou Vítor 

Serrão238. Identificado por J. de Oliveira Caetano239 com o até então ignoto 

Mestre de São Quintino, a sua obra foi quase sempre confundida com a fase 

final de Gregório Lopes. Essa confusão deveu-se, em parte, ao facto de se 

tratar de mais um pintor lisboeta, provavelmente formado na oficina de Jorge 

Afonso revelando, obviamente, algumas características comuns relativamente 

ao pintor régio. Apesar de Reynaldo dos Santos240 ter já separado a sua obra 

da de Lopes, só quando Soria241 lhe dedicou um estudo mais atento, reunindo 

em torno das pinturas do retábulo da igreja de São Quintino de Serramena 

(est.30) - pequena jóia manuelina da arquitectura nacional, encomendada pelo 

próprio rei - se começou a distinguir claramente a sua obra da do anterior. 

Neste estudo Soria reuniu uma série de obras que atribuiu ao mesmo pincel, 

tais como as pinturas das igrejas de São Silvestre de Unhos (Loures), de São 

                                                 
238 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. vol.7, O Maneirismo, cit., p.50. Idem, História da 
Arte Portuguesa, cit., vol. II, p.436. 
239- J. de Oliveira Caetano,"Identificação de um pintor", cit. 
240- Reynaldo dos Santos, "A Pintura da Segunda Metade do Século XVI ao Final do Século 
XVII", cit., p.245. 
241- Martin Soria, "The S. Quintino Master", cit., pp. 22-27. 
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Martinho de Sintra242, o núcleo de quatro pinturas do mosteiro de Almoster (três 

das quais, hoje em colecções particulares e outra desaparecida) as pinturas do 

altar-mor da igreja de São Leonardo de Atouguia da Baleia, o tríptico da Matriz 

de Ega, a Descida da Cruz, procedente da ermida de Nossa Senhora do Vale 

(Museu de Torres Novas), e várias obras executadas para o convento de São 

Bento de Cástris, em Évora, nomeadamente uma obra de predela com São 

Jerónimo, Santo António e São Dinis (Museu Regional de Évora), o Martírio 

das Onze Mil Virgens, o Tríptico da Virgem (Museu de Arte Sacra da Sé de 

Évora) e a Pregação de S. João Baptista (MNAA) – (est.31) e ainda uma 

Lamentação sobre Cristo morto (antiga colecção Conde Rilvas).  

A investigação documental efectuada por Vítor Serrão permitiu-lhe 

comprovar as encomendas para os desaparecidos retábulos da igreja 

colegiada de Santa Maria de Ourém e da igreja de fora do Mosteiro de Santa 

Clara em Santarém243, da Matriz de Unhos (dependente da mesma Colegiada, 

na sequência de uma visitação efectuada pelo Cardeal-Infante D. Afonso) que 

concluirá apenas em 1542244, e atribuir-lhe o da capela de João Roíz Português 

na igreja de Santa Catarina (concelho de Caldas da Rainha) uma Apresentação 

no Templo (também procedente da ermida de Nossa Senhora do Vale em 

Torres Novas) e pinturas de colecções particulares. Estudos subsequentes de 

Oliveira Caetano acrescentam ao núcleo o retábulo da Quinta de Porto da Luz 

(Alenquer) e uma série de quatro pequenas pinturas torrejanas (produção 

oficinal), provenientes da igreja do Salvador (hoje na igreja de São Pedro), com 

representações hagiográficas245. O mesmo historiador atribuiu-lhe também 

outras três tábuas representando uma Anunciação, a Conversão de São Paulo 

e uma Santíssima Trindade, pertencentes à antiga colecção Conde Rilvas. 

                                                 
242- Veja-se também o estudo das mesmas feito por L. Reis Santos, "Os três painéis 
quinhentistas da igreja de São Martinho de Sintra", Estudos de Pintura Antiga, cit., pp. 39-51. 
243- Vejam-se também de Vítor Serrão, "Retábulos de Almoster", Correio do Ribatejo de 10 de 
Abril de 1971;"Os Painéis da Igreja de Unhos. Séculos XVI-XVII", Boletim da Junta Distrital de 
Lisboa, nºs 73-74, Julho de 1970, pp. 27-52; "Os painéis quinhentistas da Igreja de Unhos e a 
sua cronologia (1537-38), O Diário, 15 e 17 de Fevereiro de 1978; "Pintura Maneirista da Igreja 
de Santo Quintino", sep. do Concelho de Sobral de Monte Agraço - Inventário Artístico, 1987.   
244- Desse retábulo, restam apenas duas tábuas relacionadas com a conversão de Constantino 
(S. Silvestre mostrando as efígies de S.Pedro e S.Paulo e S.Silvestre ressuscitando o touro 
morto por Zambri) e duas predelas com os rostos de seis apóstolos.  
245- J. de Oliveira Caetano, "A pintura em Torres Novas nos séculos XVI e XVII. De Diogo de 
Contreiras a Bento Coelho da Silveira", Nova Augusta, nº 6 (especial), Torres Novas, 1992, pp. 
46-47. 
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Cayolla Zagallo atribui-lhe, ainda, uma predela da igreja de Santiago Menor 

(Funchal), e um retábulo da igreja da Madre de Deus (Caniço).  

Recentemente também nós lhe atribuímos246 mais um painel (que acusa 

evidentes ressaibos oficinais) onde se representa a Adoração do Menino com 

Doador (est. 32) que fomos encontrar incorporando o arcaz da sacristia da 

igreja de Nossa Senhora da Caridade do Sardoal, constituído por obras de 

proveniência e épocas diferentes.247  Uma análise atenta desta Adoração 

bastou para nela identificarmos alguns traços comuns a outras obras 

contreirianas 

Quanto aos dados biográficos do pintor, nada se sabe até ao momento 

em que o vamos encontrar já activo, trabalhando com Diogo Gonçalves, Martim 

Fernandes, Diogo de Oliveira e Álvaro Pires (examinador de pintores), na 

feitura de bandeiras para as festas de entrada em Lisboa de D. Manuel e D. 

Leonor de Áustria em 1518, balizando-se a sua actividade conhecida entre este 

ano e 1565. Ignoramos o seu percurso até 1537, o que nos leva a admitir com 

Vítor Serrão248 a hipótese de o pintor ter estadeado em Itália durante algum 

tempo. Examinador de pintores em 1551, voltá-lo-emos a encontrar no mesmo 

cargo em 1560 junto a Gaspar Dias e João Guterres. Sabe-se que em 1565 já 

não vivia249, pois o Livro de Lançamento dos Empréstimos da Câmara de 

Lisboa desse ano referencia apenas os seus herdeiros.  

Revelando, embora, algumas afinidades relativamente à obra de Gregório 

Lopes, os dois pintores têm personalidades artísticas diferentes, evoluindo em 

sentidos diversos, um com maior abertura em relação às influências que 

continuamente chegavam da Flandres, o outro mais receptivo às tendências 

vindas directamente de Itália, demonstrando as suas pinturas um sentido de 

pathos, reflexo de angústia e descrença, expressa em tensões anti-clássicas, 

em conformidade com os tempos de crise que se viviam. Isto não significa que 

                                                 
246 - Maria Teresa Desterro, «O pintor maneirista Francisco de Campos (act.1535-1580). 
Influências e originalidades», Actas do Colóquio, O Largo Tempo do Renascimento, Ed. 
Caleidoscópio, 2008. 
247- É neste mesmo arcaz que se encontra a Assunção também por nós atribuída a Francisco 
de Campos. 
248- Vítor Serrão, "Diogo de Contreiras e o seu discípulo escalabitano, o Mestre de Romeira", p. 
176. 
249- J. de Oliveira Caetano, "Diogo de Contreiras" (Biografias dos artistas), A pintura Maneirista 
em Portugal. A Arte no tempo de Camões , cit., p. 473. 



 277 

permanecesse imune ao impacto exercido em Portugal pelos círculos pictóricos 

que se desenvolviam no Norte europeu, como no-lo confirmam os ecos de 

alguns romanistas flamengos na sua obra, designadamente de Pieter Coeck 

van Aelst, cujas pinturas executadas expressamente para Portugal (por volta 

de 1540) talvez tenha conhecido directamente, o que poderá explicar as 

pontuais afinidades que reconhecemos entre os dois artistas. Nelas 

detectamos por vezes até, um tratamento semelhante imprimido aos figurinos 

nos rostos e cabelos, quase sempre crispados nos homens, pressentindo-se o 

mesmo deleite nos penteados artísticos com que modelam algumas cabeças 

femininas, recorrendo ambos a uma paleta cromática vibrante e idêntico 

tratamento lumínico. Apenas a título ilustrativo, porque poderíamos citar outros 

exemplos, compare-se a fisionomia do Cristo da Visão de Ezequiel, pintado por 

Coeck entre 1535-1540, com a do Cristo ressuscitado de Almoster - uma 

encomenda que pouco tempo depois (c.1544-1545) lhe fará D. Gil Eanes da 

Costa, filho do Provedor da Misericórdia de Lisboa, D. Álvaro da Costa - e 

constatar-se-á uma enorme parecença. 

Impõe-se, naturalmente, o cotejo entre a produção pictórica de Contreiras 

e as realizações de Francisco de Campos que durante algum tempo foram 

coincidentes, quer no tempo, quer no espaço. Com actividade desenvolvida 

frequentemente nos mesmos círculos artísticos e revelando-se ambos 

totalmente convertidos aos novos valores plásticos e simbólicos as suas obras 

denunciam, contudo, não apenas formações como evoluções artísticas 

bastante diferentes. Separam-nos, sobretudo, distintas concepções 

composicionais, nada tendo em comum ao nível do desenho, sendo o do 

flamengo mais marcado pelo traço, caracterizando-o o forte sentido plástico 

das figuras. Minucioso nas fantasias e delicado nos pormenores, Campos 

desenvolve um estilo solto na pincelada modular com intensa exploração 

lumínica, por vezes em românticos jogos de luz e sombra e violentos 

contrastes cromáticos, enquanto Contreiras se espraia em pinceladas densas e 

vigorosas, mais sensível ao tratamento cromático de um Pontormo ou às 

magníficas paisagens fundeiras de Beccafumi, revelando-se por vezes 

ambíguo na composição a comprazer-se no desenvolvimento de cenas 

secundárias. 
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A investigação por nós desenvolvida sobre este mestre e seus 

continuadores permitiu-nos apurar que a influência por ele exercida sobre 

outros pintores assumiu uma escala considerável, ultrapassando largamente os 

limites regionais, vindo a ter repercussões que se fariam sentir, directa ou 

indirectamente, em diversos outros artistas, particularmente na região do Oeste 

e do Ribatejo. Na segunda metade do século XVI assumiu particular relevo 

neste contexto regional a oficina do Mestre de Romeira - Ambrósio Dias250 - 

podendo hoje falar-se da existência de uma «escola» de pintura escalabitana 

que, não atingindo embora a eloquência plástica das «escolas» de Lisboa ou 

Évora, não deixou de se afirmar pela sua inconfundível originalidade e carácter, 

com influências que se fizeram sentir em outros artistas da região. 

Sendo, embora, herdeiro de um prestigiado pintor local, Henrique Dias, 

que terá dominado a pintura escalabitana até meados da centúria, a análise 

estilística da produção do Mestre de Romeira levou-nos a considerá-lo muito 

próximo do pintor lisboeta Diogo de Contreiras, durante algum tempo 

estadeante em Santarém. Esta sólida formação ter-lhe-á permitido, algum 

tempo depois, colaborar em obras oficinais saídas do atelier escalabitano do 

pintor lisboeta, como o demonstram alguns particularismos das mesmas e em 

devido lugar se comprovou. 

 

 

4.2. – António Nogueira  

 

Embora não seja uma figura maior do Maneirismo português, é outro dos 

nomes que importa reter no terceiro quartel do século de Quinhentos (act.1546-

1575), porque também ele foi, de certo modo, um dos pioneiros na adesão ao 

Maneirismo, na periferia. Sendo praticamente contemporâneo de Campos e 

trabalhando essencialmente para a arquidiocese de Évora, não encontramos 

afinidades entre a sua obra e a de Campos que, no entanto, é impossível 

António Nogueira não ter conhecido. Não se sabe muito deste artista, activo 

                                                 
250 - Cfr. Maria Teresa Desterro, O Mestre de Romeira e o Maneirismo escalabitano, (1540-
1610), cit., 2000. 
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entre 1546, ano em que realizava, por encomenda de D. Pedro de Sousa251, 

Conde do Prado e senhor de Beringel, duas pinturas para a Matriz da dita vila 

por preço de 19. 000 reais (infelizmente desaparecidas) e 1575, ano em que 

falecerá em Évora252, sendo sepultado pela Misericórdia local, da qual era 

irmão, o que nos leva a inseri-lo nos círculos pictóricos eborenses, apesar de 

não se encontrar nenhuma das suas obras nesta cidade transtagana. Há que 

ter em conta, porém, que a vasta arquidiocese eborense mantinha aberto um 

enorme mercado de trabalho e, se para as obras mais importantes da sede 

arquiepiscopal (e outras) eram chamados os mestres lisboetas (Francisco de 

Campos, Diogo de Contreiras) ou, mesmo estrangeiros (Luís de Morales 

trabalhou em 1565 para o convento dominicano da cidade), é natural que os 

pintores regionais satisfizessem todo um número de encomendas que 

proliferavam nas mais diversas localidades da região. 

Em 1564 realiza o retábulo da igreja da Misericórdia de Beja, do qual 

subsistem quatro painéis253 que se conservam no Museu Regional de Beja, 

nomeadamente uma Visitação, Descida da Cruz, Ressurreição de Cristo e 

Ascensão, únicas obras documentadas das que chegaram até nós, e que 

passaria a constituir a base do restante núcleo de atribuições. Nestas obras 

mostra-se já um pintor desenvolto no debuxe, de traço muito seguro, ao 

mesmo tempo que denuncia a adesão ao formulário maneirista no dinamismo 

compositivo e no dramatismo cénico que se pressente, em particular na 

Descida da Cruz (est.34), que se conta entre as suas melhores realizações. No 

entanto, a sua pintura é quase bidimensional, o espaço cénico é perfeitamente 

secundarizado, quando não mesmo, anulado, não apenas aqui como em quase 

todas as suas pinturas, caracterizando-o também a ausência de quaisquer 

adereços ou elementos do quotidiano, que possam afastar-nos do âmbito 

estritamente religioso das suas pinturas.  

No ano seguinte documenta-se em Lisboa254, quiçá ocupado na feitura do 

retábulo da capela do Santíssimo Sacramento da igreja de Santa Margarida do 

                                                 
251 - Vergílio Correia, Pintores Portugueses…,, cit.. 
252 - Túlio Espanca, “Notas sobre pintores em Évora nos séculos XVI e XVII, cit., p.157. 
253 - J. de Oliveira Caetano, “Novas obras do pintor António Nogueira”, Anais da Real 
Sociedade Arqueológica Lusitana, 2ª Série, vol.I, Santiago do Cacém, 1987, pp. 77-92. 
254 - O pintor surge referenciado no Livro de Lançamento do Empréstimo que a Cidade Fez a D. 
Sebastião, sendo os seus bens avaliados em 10.000 rs, presumindo-se que estadearia pela 
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Lavradio, de que subsistem seis painéis no MNAA (nºs Invº 1859 a 1862), cuja 

cronologia parece não andar longe desta data. Nas duas tábuas centrais 

representam-se a Anunciação, sobrepujada por uma Descida de Cristo ao 

Limbo, ladeados pelos quatro Evangelistas. 

É o autor do políptico que actualmente se encontra na Misericórdia de 

Ferreira do Alentejo (est.33) proveniente da antiga capela do Espírito Santo da 

mesma vila, constituído por oito painéis, no qual se integra aquela que pode ser 

considerada a sua melhor obra, o Pentecostes, onde a agitação do apostolado 

e dinamismo da composição parecem contribuir para conferir unidade ao 

conjunto formado por esta tábua de dimensões consideráveis, e os restantes 

painéis que se agrupam em seu torno, estabelecendo-se uma harmonia 

compositiva entre todos eles, definida pelas linhas perspécticas traçadas a 

partir deste quadro. Ladeando o Pentecostes, apresentando dimensões 

bastante menores, encontra-se a Anunciação e a Natividade, no registo inferior, 

encimadas pela Epifania e Ressurreição, respectivamente, no registo superior. 

Sobrepujando este conjunto, está ao centro o Baptismo de Cristo, ladeado pela 

Ascensão e pela Transfiguração de Cristo. Oliveira Caetano atribui-lhe ainda 

um Cristo deposto da cruz255, que se encontra na igreja do Convento da Graça, 

em Lisboa, uma obra de cerca de 1570, um fragmento de um Pentecostes que 

se encontra no Museu de Évora (Nº Invº 799) e, com maiores reservas, uma 

Anunciação, pertencente a uma colecção particular de Lisboa.256  

Também nós lhe atribuímos uma Anunciação (est.35) uma obra de 

c.1570, igualmente oriunda de uma colecção particular257, que tivemos 

oportunidade de conhecer quando foi intervencionada no atelier de restauro de 

Maria José Francisco, em Setúbal, cujas características formais e 

compositivas, um certo dinamismo imprimido à figura do anjo envolta num largo 

panejamento rodopiante e a cor surda e ácida, nos remetem para este pintor 

alentejano. 

                                                                                                                                               
capital porque se encontraria envolvido na realização de obras. Cfr. Vergílio Correia, op. cit., 
1928. 
255 - J. de Oliveira Caetano, O que Janus via,cit., p. 234.  
256 - Idem, Retábulo de Ferreira do Alentejo, Instituto Português de Conservação e Restauro, 
Lisboa, 2004, p.39. 
257 - Atendendo ao facto do autor mencionado nunca ter revelado uma foto da Anunciação que 
atribui ao pintor, desconhecemos a pintura de que fala. Para obstar a que o mesmo volte a 
acontecer, neste trabalho se incluirá uma fotografia da pintura que nós lhe atribuímos. 
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Não obstante o artista se documentar ainda antes de dobrado o meio 

século, as obras remanescentes situar-se-ão todas na fase final da sua 

produção, sensivelmente entre meados da década de sessenta e princípios da 

seguinte, revelando já nas pinturas da Misericórdia de Beja, a mais recuada 

realização conhecida, a tensão anticlássica, expressa através do desenho 

vibrátil e da pincelada larga com que esboça os seus figurinos. Sob os 

panejamentos soprados que quase sempre escondem os corpos detectam-se, 

contudo, as qualidades de bom debuxador, de contornos vigorosos eivados por 

vezes de alguma terribilità (pese embora o exagero da expressão) como é o 

caso do Cristo ressuscitado do retábulo da Misericórdia pacense. 

Em suma, António Nogueira, apesar se mostrar distante das duas vias 

fundamentais na adopção dos modelos maneiristas, tanto do expressionismo 

flamengo, como da venustà de matriz italianizante, afastando-se da lição dos 

mestres lisboetas, como Francisco de Campos ou Diogo de Contreiras (mais 

sensível ao flamenguismo o primeiro, ao italianismo o segundo) não deixa de 

ser um caso interessante na adopção do formulário maneirista na periferia, 

revelando-se um pintor que alinha pelos valores do Maneirismo Contra-

Reformado e antecipando, de certo modo, aquela que viria a ser a pintura 

dominante no último quartel da centúria e inícios do século seguinte, que se 

convencionou designar de pittura senza tempo, uma pintura perfeitamente 

inócua, marcada pela austeridade do gosto e o despojamento cenográfico. 

Seu filho, Marco António Nogueira, será o seu sucessor, um destacado 

pintor na modalidade de fresco, que certamente conheceu de perto a obra de 

Francisco de Campos, que não lhe terá sido indiferente. 
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4.3. - O Mestre de Arruda dos Vinhos 

 

Estamos perante um outro pintor cuja identidade ainda não foi apurada, 

atribuindo-se-lhe este nome convencional que tem como base o conjunto de 

pinturas procedentes do altar-mor da igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, 

actualmente disperso pelas paredes laterais do templo.  

Trata-se de um pintor com actividade documentada entre cerca de 1540 e 

1560, ainda subsidiário da pintura de Diogo de Contreiras embora, quanto a 

nós, o artista revele um enorme fascínio pela obra de Cristóvão de Figueiredo, 

não displicente na sua própria produção artística. Apesar disso, foi evoluindo 

na esteira dos referentes do novo formulário estético devendo considerar se, 

deste ponto de vista, um artista mais próximo dos modelos contreirianos de 

importação italiana. Ao contrário de Francisco de Campos, revelou-se menos 

aberto à via flamenguizante de adopção desses mesmos referentes, o que não 

faz dele um mestre menos interessante nesse esforço de italianização 

progressiva levado a cabo em Portugal em meados do século XVI. 

Sendo apenas alvo de pontuais referências por parte dos historiadores de 

arte, foi sobretudo a partir da década de noventa que despertou maior atenção 

a alguns deles, que têm vindo a agrupar novas obras em torno das pinturas do 

mencionado retábulo, aumentando paulatinamente o corpus que lhe está 

atribuído. Vítor Serrão258 crê ser-lhe tributável uma Ascensão actualmente na 

Matriz de Cascais, e Oliveira Caetano259 atribui-lhe o conjunto dos seis painéis 

remanescentes do antigo retábulo-mor da igreja de Santa Cruz da Graciosa 

(Açores), datáveis de c.1545-1550, uma provável encomenda do capitão-

donatário da ilha, D. Álvaro Coutinho. Revelados por Hipólito Raposo260 em 

1941, o investigador já os considerou, à época, próximos da pintura de 

Cristóvão de Figueiredo, embora posteriormente se tenha afirmado que aquele 

fora apenas influenciado pelas afinidades iconográficas existentes com os 

painéis que este mestre lisboeta pintara para o Mosteiro de Santa Cruz de 

Coimbra, relativamente aos quais os aproximou bastante. Parece-nos hoje que 

                                                 
258 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo, cit., p.229. 
259 - J. de Oliveira Caetano, O que Janus via, cit.,p. 206. 
260 - Hipólito Raposo, Painéis Quinhentistas de Santa Cruz da Graciosa, Ed. de Os Amigos do 
Museu das Janelas Verdes, Lisboa, 1941 
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Hipólito Raposo teria alguma razão, já que a pintura deste mestre nos parece 

claramente subsidiária também da pintura de Cristóvão de Figueiredo, que o 

deve ter marcado pela finura do desenho, elegância dos figurinos e 

extraordinário sentido composicional. 

Têm, desde então, sido propostas autorias diversas para estes painéis 

açoreanos, entre as quais se pretendeu também ligá-los à obra de Diogo de 

Contreiras, embora actualmente esta atribuição não levante grandes dúvidas. 

Do conjunto (c.1560) chegaram até nós dois quadros alusivos à descoberta da 

Vera Cruz – Ressurreição do Mancebo e Exaltação da Cruz pelo Imperador 

Heráclio – representando os quatro restantes cenas da Paixão e Vida Gloriosa 

de Cristo – Cristo a Caminho do Calvário, Calvário, Cristo deposto da Cruz e 

ainda o Pentecostes. 

Isabel Santa Clara Pestana,261 que teve oportunidade de analisar as 

pinturas do retábulo-mor da Matriz da Ponta do Sol após a intervenção de 

conservação e restauro a que foram sujeitas262, dedicando-lhes um estudo 

apurado, viria também dissipar as dúvidas relativas à sua tributação ao Mestre 

de Arruda dos Vinhos, encontrando nelas uma série de características comuns 

face à restante obra do pintor. Trata-se de um retábulo (c.1550) onde se 

representam o Encontro de Santa Ana e São Joaquim na Porta Dourada, a 

Natividade, a Ascensão de Cristo, e a Assunção da Virgem. 

À excepção de Eduardo Pereira263, o primeiro a referenciá-lo (datando-o 

então do século XVIII), os restantes historiadores264 que também lhe dedicaram 

alguma atenção, são unânimes em considerar este retábulo madeirense obra 

de oficina portuguesa de meados do século XVI, afirmando Pedro Dias265 que o 

seu autor terá conhecido directamente a pintura de Gregório Lopes e Diogo de 

Contreiras, assim se explicando as reminiscências de certos pormenores das 

suas obras que se patenteiam na produção daquele ignoto mestre. 

                                                 
261 - Isabel Santa Clara Pestana, op. cit., pp.177-187. 
262 - Esta intervenção foi levada a cabo no atelier Arte & Restauro entre 1990-95. 
263 - Eduardo Pereira, op. cit., vol. II, p.737. 
264 - Francisco Clode, “A arte na rota do ouro branco”, Alberto Vieira e Francisco Clode, A rota 
do açúcar na Madeira, CEHA, Funchal, 1966, p.201.  
265 - Pedro Dias, História da Arte Portuguesa no Mundo (1415-1822). O Espaço do Atlântico, 
Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1999, pp.186-187 e 192. 
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A Natividade é o painel que se encontra na fiada inferior, à esquerda, que 

parece ter tido como modelo basilar a pintura homónima do retábulo do 

Mosteiro da Trindade, atribuída a Garcia Fernandes266, embora o pintor 

introduza aqui uma série de alterações, quer ao nível composicional, na 

organização simétrica que imprime na distribuição dos figurinos como na 

construção do espaço fundeiro, assim como no amaneiramento das formas, 

ainda ausente no painel anterior. Do lado oposto, fazendo pendant com a 

Natividade, representa-se o Encontro de Santa Ana e São Joaquim, a revelar 

uma composição piramidal cujas linhas de força são marcadas pelas figuras 

ajoelhadas dos pais de Maria e ao alto pela própria Virgem, seguindo uma 

estrutura que o pintor repetirá em Arruda dos Vinhos. Sendo uma alegoria à 

Imaculada Conceição, combina uma versão da Genealogia da Virgem com o 

Encontro na Porta Dourada, o que torna a pintura particularmente interessante.  

Na fiada superior do retábulo pintou a Ascensão de Cristo (sobre a 

Natividade) que, uma vez mais, denuncia uma certa inspiração na pintura 

congénere do citado retábulo oriundo do Mosteiro da Trindade, acrescentando 

aqui o pintor o dinamismo e o amaneiramento que faltavam no painel de Garcia 

Fernandes. Do lado contrário, como corolário da concepção miraculosa de 

Maria temos a Sua Assunção ao céu. Como forma de acentuar o carácter 

imaculado e a condição especial de Maria, sobre todos os outros mortais, Ela 

não é já transportada por anjos, mas apenas acompanhada por eles, numa 

associação simbólica à Ascensão de Seu Filho, que se eleva por si próprio. O 

tratamento perspéctico da pintura é algo fruste e a composição bastante 

simplificada, tal como acontece na Ascensão, com a qual este quadro 

estabelece uma relação directa. O pintor repetirá este tema em Arruda dos 

Vinhos dotando-o, aí sim, de uma maior complexidade e rigor estético.  

O retábulo que lhe valeu o epíteto, cuja feitura se situará no dealbar dos 

anos sessenta do século será, portanto, a mais tardia realização conhecida do 

mestre. Chegaram até nós cinco painéis de temática mariana: Encontro na 

Porta Dourada, Visitação (est. 36) Morte da Virgem, Assunção e Coroação da 

Virgem (est.37) e ainda um outro, mais estreito, dedicado a São João Baptista, 
                                                 
266 -Sobre este retábulo veja-se José A. Seabra de Carvalho, “O retábulo da Trindade”, Garcia 
Fernandes, um pintor do Renascimento eleitor da Misericórdia de Lisboa, (Cat. Exp.), Museu 
de São Roque, 1998, pp. 78-85. 
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fazendo-nos pensar que este e outros santos integrariam também o retábulo 

situando-se, quiçá, nas suas extremidades. 

Encontram-se numa igreja de uma pequena povoação algarvia, a 

Raposeira, situada nas imediações de Vila do Bispo, dois painéis nas paredes 

laterais da capela-mor, alusivos a São Pedro (est.38) e São Paulo (est.39) com 

a representação dos respectivos martírios nos planos fundeiros de cada um 

dos quadros, como vimos nos quadros que Gregório Lopes pintou para Évora e 

nos da Matriz de Góis, pintados por Francisco de Campos. A presença das 

estruturas antiquizantes, que separam os primeiros dos segundos planos, 

decoradas com motivos à romana lembram-nos, uma vez mais, as decorações 

em grottesche do belíssimo túmulo da Deposição no túmulo pintada por 

Cristóvão de Figueiredo para os crúzeos de Coimbra sendo, naturalmente, 

representados agora com grande singeleza, quase se limitando à 

representação de cartelas e pouco mais. As fisionomias dos santos, de rostos 

afilados e olhos pequenos parecem não estar longe de alguns tipos que 

encontramos no conjunto da Matriz de Arruda dos Vinhos e os panejamentos, 

de pregueados expressivos, também nos sugerem o tratamento plástico que 

lhes é conferido por este mestre. Finalmente, a iluminação quase rasante, que 

faz resplandecer o brilho dos dourados (em particular das cartelas e demais 

motivos decorativos) e o simultâneo recurso a uma paleta de cores fortes, mas 

de gama limitada, são outras tantas características que não nos permitem ter 

dúvidas na atribuição autoral destas peças, que filiamos na produção do Mestre 

de Arruda dos Vinhos.  

Não sendo, seguramente, nenhum dos pintores anteriormente 

mencionados, este mestre conheceu bem os seus modos de pintar, revelando-

se inegáveis algumas afinidades com o mundo de Contreiras, nomeadamente 

em alguns tipos de rostos que derivam claramente dos seus modelos, num 

certo fascínio demonstrado pelo uso de brocados (que também reflectem a 

influência de Cristóvão de Figueiredo) ou, mesmo, no tratamento lumínico 

conferido a algumas composições. Mas nelas encontramos outras tantas 

peculiaridades que as tornam diferenciáveis das realizações daquele mestre, 

como a modelação das cabeças, a corporalidade dos figurinos, alteados e 

volumosos, revelando neste aspecto maior aproximação aos modelos 
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rafaelescos que as gravuras difundiam, assim como a utilização de uma paleta 

cromática baseada em cores puras, mas bem mais pobre, que nos parecem 

ser suficientes para percebermos que, não obstante as afinidades, estamos 

perante outra realidade artística, que não se pode confundir, sequer, com a 

produção oficinal contreiriana. Também a pintura de Gregório Lopes não lhe foi 

indiferente, como se constata a partir da pintura alusiva à Ressurreição do 

mancebo, que no belíssimo fundo arquitectónico, recria o edifício circular, de 

três andares, que o pintor régio pintara no Martírio de São Sebastião, destinado 

à Charola do Convento de Cristo, em Tomar. Este gosto classicista é, de resto, 

uma das características mais marcantes no pintor povoando frequentemente os 

panos fundeiros dos seus quadros com arquitecturas classicizantes ou 

decorações «ao romano» que, mais uma vez, demonstram uma certa 

proximidade da obra de Cristóvão de Figueiredo, na qual o pintor procura 

encontrar algumas fontes de inspiração formal faltando-lhe, contudo, a 

perfeição do desenho, a expressividade narrativa ou o sublime sentido 

composicional das pinturas daquele mestre lisboeta. 

Seja quem for este pintor, o que se nos oferece dizer é que foi mais um 

artista da entourage dos grandes mestres lisboetas, dos quais procurou retirar 

algumas citações formais, o que fez dele um dos nomes a ter em conta na 

abordagem da primeira geração de maneiristas portugueses, revelando-se 

mais próximo dos modelos italianizados, que lhe chegaram essencialmente por 

via dos pintores referidos, embora as suas características plásticas o coloquem 

sobretudo na esteira de Cristóvão de Figueiredo.  

Embora não encontremos nas suas pinturas qualquer influência de 

Francisco de Campos, cuja obra também certamente conheceu, não 

poderíamos deixar de o trazer à colação como mais um exemplo dos caminhos 

alternativos que em Portugal se foram trilhando em meados da centúria, 

tendentes à abertura ao italianismo e prossecução do Maneirismo de feição 

romanista. 
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4.4. – Os grandes mestres romanizados do terceiro quartel do século  

XVI: Campelo e Gaspar Dias 

 

Paralelamente a estes artistas da primeira geração maneirista e que 

acusam evidenciadas influências do Maneirismo de Antuérpia, encontramos em 

Portugal na segunda metade da centúria, logo, coexistindo com Campos pelo 

menos durante algum tempo, um outro grupo de pintores que, ao invés dos 

primeiros, partiram eles próprios para Itália, onde beberam directamente das 

fontes da romanização, o que lhes permitiu atingir um nível de maturidade mais 

aperfeiçoado na adopção dos referentes italianos. 

 

António Campelo (act. c1540-1586?) constitui um dos raros casos cuja 

vida (e obra) permanecem envoltas numa nebulosa difícil de dissipar, apesar 

de Félix da Costa Meesen, no seu tratado Antiguidade da Arte da Pintura 

(1696), o referir «entre os Pintores Portuguezes que foram mais celebrados 

pella excellencia da sua arte».267  

Ignora-se completamente a sua suposta formação e actividade 

desenvolvida em Portugal, antes da partida para Itália. De acordo com Vítor 

Serrão268, é possível que tenha estadeado em Sevilha, antes ainda de ir para 

Roma, sendo provavelmente o «António portugués, pintor» que é referenciado 

nos livros de contas das decorações de estuque e pintura do Alcazár da 

cidade, relativas ao ano de 1543. Certo é que nas décadas de cinquenta e 

sessenta estava já na cidade dos Papas, para onde terá ido sob mecenato do 

cardeal Giovanni Ricci da Montepulciano (que fora núncio papal em Lisboa). Aí 

terá trabalhado nas câmaras vaticanas deste cardeal entre 1552-1553, cujas 

decorações pictóricas eram dirigidas pelos pintores Stefano Veltroni e Pietro 

Venale d’Imola, tendo participado também nas decorações pictóricas da igreja 

da Trinitá dei Monti, associando-se aos pintores do círculo de Danielle da 

Volterra, nomeadamente Giulio Mazzoni, Michele Alberti e Giacomo Rocca269 

                                                 
267 - George Kubler, The Antiquity of the Art of Painting by Félix da Costa, New Haven, Yale 
University, 1957. O anuscrito deste tratado conserva-se na Biblioteca da Universidade de Yale. 
268 - Vítor Serrão, “O Maneirismo na Pintura Portuguesa. Roma, os artistas e o seu contexto 
social”, Actas do Colóquio El Modelo Italiano en las Artes Plásticas de la Península Ibérica 
durante el Renacimiento, cit., p.44. 
269 - Idem, ibidem, pp.43-44. 
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sendo, ainda, da sua autoria um Baptismo de Cristo (c.1560)270 que se 

conserva no altar-mor da capela Ricci, na igreja de San Pietro in Montorio, cujo 

programa decorativo foi concebido por Danielle da Volterra. 

De regresso a Portugal, a maioria das obras que nos deixou é constituída 

por um conjunto de desenhos a tinta bistre e aguada que se conservam no 

Gabinete de Desenhos do Museu Nacional de Arte Antiga, alguns dos quais 

inspirados nas facciate dipinte de Polidoro da Caravaggio, Maturino Fiorentino 

e Pellegrino Tibaldi, ou o desenho do túmulo concebido para o Mosteiro dos 

Jerónimos (MNAA, nº invº380), que lhe terá sido encomendado pela Infanta D. 

Maria, mas nunca realizado271. Foi justamente nos círculos eruditos da corte da 

Infanta que encontrou alguns dos seus clientes, entre os quais D. Ângela 

Sigeia272, casada com D. António de Mogo Mello Carrilho, para quem pintou 

uma Adoração dos Pastores (c.1570) destinada à sua capela privativa de 

Torres Novas (est.40), que hoje se expõe no Museu local. A técnica de pintura 

a óleo sobre pedra, ensaiada na capela Ricci em Roma, volta a pô-la em 

prática numa pintura executada na parede do refeitório do Mosteiro dos 

Jerónimos, também dedicada à Adoração dos Pastores, cenóbio para o qual 

pintou ainda também um conjunto de painéis dos quais subsistem duas 

arruinadas tábuas, um Cristo atado à coluna e Cristo com a cruz às costas 

(ambas no MNAA) obras maiores do Maneirismo português, cujos laivos de 

terribilità e furore miguelangelescos lhe terão valido o ostracismo eclesiástico, 

numa sociedade que em termos artísticos se pautava cada vez mais por 

reaccionarismos de índole contra-reformista que conduziam à imposição de 

uma arte senza tempo que não deixava lugar para a bella maniera.  

 

 

 

 

                                                 
270 - Nicole Dacos, “Le Portugal et l’Italie: l’exemple d’Antonio Campelo”, cit., p.740. 
271 - Rafael Moreira, “Com Antigua e Moderna Arquitectura. Ordem Clássica e Ornato Flamengo 
no Mosteiro dos Jerónimos”, Jerónimos - quatro séculos de pintura (Cat. de Exposição), Lisboa, 
1992, vol. I, pp.24-39. 
272 - D. António de Mogo Mello Carrilho era casado com uma das filhas do humanista Diogo 
Sigeu, D. Ângela Sigeia, dama da corte de D. Maria. 
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Gaspar Dias (act. c.1550 – c.1590) foi outro dos romanizados que, após 

uma primeira formação provavelmente adquirida em Lisboa - sendo já formado 

no ano de 1553273 - empreendeu também uma viagem que o levaria até à 

Toscana onde, mais uma vez de acordo com Félix da Costa Meesen, sofreu 

influências sobretudo de Rafael e Francesco Parmezano (Parmigianino), 

embora sejam evidentes na sua obra ecos de outros pintores italianos entre os 

quais Raffaelino da Reggio274, por exemplo.  

O pintor terá coincidido com Francisco de Campos em Lisboa, ainda 

antes da partida para a Cidade Eterna, pois em 1553 pintou, em associação a 

Brás Gonçalves, o sacrário do retábulo da capela do Santíssimo Sacramento, 

da Sé, uma encomenda da mesma Irmandade (infelizmente desaparecida) 

obra da qual dariam quitação dois anos depois. Não nos parece, contudo, que 

por essa época tenha havido grandes contactos entre ambos, até porque o 

pintor neerlandês estaria ainda associado à oficina de Gregório Lopes. 

Desconhece-se o tempo que Gaspar Dias terá permanecido lá por fora, 

voltando a documentar-se novamente em Lisboa em 1565, constando o seu 

nome, então, entre os trinta e quatro pintores taxados pela coroa. Ao contrário 

de Campelo, aquando do seu retorno à pátria o pintor soube temperar o seu 

ímpeto artístico adaptando-se às receitas impostas pelas exigências do decoro 

tridentino, o que lhe permitiu auferir de um estatuto social e laboral de alguma 

notoriedade, sendo nomeado moço de câmara da Casa Real, pintor dos 

Armazéns e Casa da Mina e Índia (a partir de 1574) e, ainda, examinador de 

pintores de óleo e têmpera, o que indicia o prestígio entretanto auferido.  

Entre 1572 e 1582 ocupou-se nas decorações (provavelmente 

fresquistas) do Paço Real de Sintra e dois anos depois recebia metade do 

pagamento das decorações efémeras executadas com o pintor eborense, 

António Nogueira, para a sepultura de D. Manuel I, na capela-mor do Mosteiro 

dos Jerónimos. Ao contrário de outros artistas encontra-se, até, bastante bem 

documentado, mas infelizmente a maior parte das obras referidas não chegou 

até nós275. Trabalhou para diversas instituições laicas e maioritariamente 

                                                 
273 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo, cit., p.232. 
274 - Idem, ibidem, p. 232. 
275 - Documentam-se um retábulo pintado a pedido dos Meneses Baharem, para a sua capela 
de Alenquer, outro para a enfermaria do Hospital Real de Todos-os-Santos, uma Descida da 



 290 

religiosas - o Hospital Real de Todos-os-Santos (1571), a Quinta da Marinha 

em Alenquer, o Convento de Santo António da Castanheira, o Convento de 

São Francisco, a igreja de Santa Catarina do Monte Sinai e a igreja de São 

Roque, todos em Lisboa, ou a Matriz de Celorico da Beira. Uma das poucas 

obras remanescentes é a conhecida Aparição do Anjo a São Roque (est.41), 

um painel de grandes dimensões que o artista terá pintado c.1584 para a 

mencionada igreja jesuítica da mesma invocação, o qual, além da evidente 

palpitação anti-clássica, se notabiliza pela sua belíssima arquitectura 

perspectivada, inspirada em gravura de Hieronymus Cock, segundo 

Vredemann de Vries.276 Ficou-nos, ainda um São Paulo, na igreja de São 

Pedro de Torres Vedras, bem como uma Adoração dos Magos oriunda do 

Convento do Salvador de Évora, conservando-se no MNAA duas tábuas não 

identificadas, alusivas ao Casamento Místico de Santa Catarina e Degolação 

de Santa Catarina que, poderão ser eventualmente oriundas do homónimo 

convento lisboeta.  

Além destas, restam alguns desenhos (Gabinete de Desenhos do Museu 

Nacional de Arte Antiga) que acusam claramente as influências parmigianescas 

no serpentinato dos modelos e no chiaroscuro das modelações. Tal como 

aconteceu relativamente a Campelo, não é notória a influência directa deste 

artista na obra de Francisco de Campos, apesar de terem ambos oficina em 

Lisboa e os unir a abertura manifestada perante as novas tendências 

italianizantes, cujas obras estão plenas de referentes retirados de modelos que 

nos falam de Itália. Apesar de também terem trabalhado os dois para 

comitentes de Alenquer parece-nos, contudo, que as pinturas realizadas por 

Campos para o Convento de Santa Catarina da Carnota (c.1560) terão 

precedido o trabalho que Gaspar Dias haveria de executar para os Meneses 

Baharem, pelo que também aqui não haverá qualquer interrelação entre os 

artistas ou as suas obras.  

 

                                                                                                                                               
Cruz para o Convento de Castanheira do Ribatejo, uma pintura executada para a Matriz de 
Celorico da Beira, diversos quadros para o Convento de Sant’Ana em Lisboa e, ainda, um 
retábulo pintado para a igreja de Santa Catarina do Monte Sinai e um outro para Santo Estêvão 
de Alfama, todos infelizmente desaparecidos. 
276 - José Alberto Seabra de Carvalho,”Perspectivas. Gaspar Dias segundo Vredemann de 
Vries”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, nº 93, 1º tomo, 1998. 
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João Baptista é um pintor pouco conhecido porque malogradamente 

ceifado pela morte ainda na juventude, que não podemos deixar de mencionar 

pois também esteve em Roma pela mesma época. Foi moço de câmara da 

rainha de D. Catarina (proveniente da Casa do Bispo de Portalegre) e 

igualmente enviado a Roma com o intuito de se aperfeiçoar na arte da pintura, 

por volta de 1560. 

 

Com ele terá partido António Leitão (sobrinho do embaixador Domingos 

Leitão) moço de câmara da Infanta D. Maria, um artista que após o regresso a 

Portugal deixou algumas obras no aro de Lamego.277  A ele se deve a Visitação 

do antigo retábulo da Misericórdia de Lamego (1560-1570)278 e as nove 

pinturas do apeado retábulo-mor da Matriz de Vila Nova de Foz-Côa (1575-

1580), obras italianizadas que denunciam o contacto directo com a Bella 

Maniera romana.  

 

                                                 
277 - Sobre este artista veja-se “O núcleo de pintura religiosa do Arciprestado de Vila Nova de 
Foz Côa”, Foz Côa. Inventário e Memória. Programa de Inventário do Património Cultural Móvel 
das Paróquias do Arciprestado de Vila Nova de Foz Côa (coord. João Mário Soalheiro), 
Instituto Português de Museus e Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, 2000, pp. 68-82. 
278 - Actualmente a pintura encontra-se na capela de Santa Ana de Cepões. 
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5 – Continuadores e epígonos de Francisco de Campos 

 

Embora não possamos considerar que Francisco de Campos tenha tido 

propriamente discípulos, no sentido de ter feito “escola”, não deixou de exercer 

uma certa influência em alguns pintores, nomeadamente no Alentejo, onde 

alguns artistas encontrarão, por vezes, na sua obra um modelo inspirador, 

podendo considerá-los de alguma forma, seus epígonos. Foi o caso do seu 

contemporâneo eborense, Francisco João, um artista bem menos erudito do 

que ele mas que gozava, ainda assim, de algum prestígio sendo, mesmo, o 

mais operoso pintor da região no último terço do século. As suas obras não 

deixam de revelar alguns ecos da pintura de Campos, mais na adopção de 

certos modelos do que, propriamente, na técnica ou no estilo. Seria, ainda, o 

caso de dois pintores pacenses, activos nos últimos anos do século XVI e 

princípios do século seguinte, António de Oliveira e Júlio Dinis do Carvo, cuja 

pintura apresenta um carácter bem mais regionalista e periférico do que o 

anterior.  

Curiosamente, aqueles que, na prática, terão dado verdadeiramente 

continuidade às suas obras, em particular às que o pintor tinha em mãos 

aquando do seu falecimento, revelar-se-íam menos sensíveis ao seu modus 

pictoricus, até porque eram artistas mais evoluídos que os anteriormente 

mencionados seguindo, naturalmente, as tendências coetâneas e afastando-se 

paulatinamente da obra de Francisco de Campos. Contam-se, entre esses, 

Giraldo Fernandes de Prado que, apesar de tudo, ainda evidencia alguns 

influxos do mestre neerlandês em algumas pinturas de cavalete 

(malogradamente chegaram até nós muito poucas) e Tomás Luís, aos quais 

nos referiremos de seguida, pela razão apontada. 

Vale a pena mencionar ainda André Peres, “criado” de Giraldo Fernandes 

de Prado e seu sucessor no cargo de pintor da Corte Ducal de Vila Viçosa e o 

seu mais directo continuador, do ponto de vista artístico. Conheceu, 

certamente, a pintura de Francisco de Campos, mas a sua influência é já 

demasiado remota, não o considerando nós propriamente um continuador de 

Campos. 
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 5.1 – Giraldo Fernandes de Prado (c1530-1592) 

  

Este importante artista-fidalgo, natural de Guimarães, pertencia a uma 

família aristocrata de ascendência castelhana, os Prados, tornando-se pelo 

casamento genro de um fidalgo da casa real. Praticamente nada se sabia do 

artista até há bem pouco tempo, tendo Vítor Serrão recentemente trazido à luz 

diversos contributos que nos permitem hoje ter uma visão bastante nítida do 

pintor e da sua obra.279. 

Na Norte terá desenvolvido a sua actividade até 1582, ano em que 

passaria a residir em Almada, sendo essencialmente no Sul do País que a sua 

actividade se destacou. De acordo com o mesmo historiador de arte, Giraldo de 

Prado deve ter estado ao serviço da Casa do Conde de Barcelos, 5º Duque de 

Bragança, o que explicará que em 1585 lhe seja conferido o título de cavaleiro 

e pintor da Casa do 7º Duque de Bragança, D. Teodósio II, em Vila Viçosa. 

Além de pintor e iluminador, foi calígrafo, realizando entre 1560-1561 

segundo apurou o eminente investigador, uma das suas obras mais notáveis, 

um Tratado de Caligrafia, destinado ao ensino de uma criança da nobreza, 

escrito e desenhado por si, que hoje se conserva na Rare Book & Manuscript 

Library da Columbia University, em Nova Iorque. Com base no cotejo entre 

este tratado e as iluminuras do Compromisso da Irmandade das Almas da 

igreja de São Julião, de Setúbal, Vítor Serrão faz-lhe hoje também a atribuição 

dos fólios iluminados desse Compromisso.280 

Em 1581 mudou a sua residência para Almada, documentando-se em 

1584 a encomenda que lhe foi feita da desaparecida Bandeira Real da 

Misericórdia da urbe, vindo a confirmar uma vez mais o citado historiador de 

arte, a autoria do retábulo-mor da igreja da Misericórdia da, então vila, onde 

morava o pintor, executado em 1590 (est.45). É neste conjunto pictórico, 

justamente, que encontramos maiores afinidades relativamente a Francisco de 

Campos, já que não podemos comparar em grande parte a obra fresquista dos 

dois artistas por se ter perdido a quase totalidade das decorações feitas por 

Campos no Paço Ducal de Vila Viçosa. O amaneiramento dos figurinos, uma 
                                                 
279 - Vítor Serrão, “Giraldo de Prado, cavaleiro-pintor de D. Teodósio II, Duque de Bragança. 
Obras em Almada e Vila Viçosa”, revista Callipole, nº12, 2004, pp.247-271. 
280 - Vítor Serrão, O fresco maneirista em Vila Viçosa, cit., (no prelo). 
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certa afectação de poses, o tratamento dos panejamentos e das mãos, de 

dedos longos e amaneirados imprimido a alguns figurinos, bem como a 

estrutura composicional de alguns painéis, sugerem-nos certos modelos do 

pintor neerlandês, que certamente lhe terão servido de fonte de inspiração para 

a composição destas pinturas. 

A partir da sua nomeação como cavaleiro-pintor do Duque de Bragança, 

realizará diversas obras a seu pedido, entre as quais os frescos (c.1585-1590) 

com motivos de grottesche (enrolamentos acânticos, mascarões, meninos 

alados metamorfoseados em elementos vegetalistas, golfinhos, etc), que 

cobrem a nave e capela-mor da igreja calipolense de Santo António, um 

pequeno templo que fora fundado pelo 6º Duque, D. João I, e outras obras que 

lhe são tributadas no Paço Ducal, onde se espraia em como as pinturas 

recentemente restauradas do antigo Oratório do 5º Duque de Bragança, D. 

Teodósio I. 

Em 1589 pintou três retábulos para a igreja do Mosteiro dos Lóios de Vilar 

de Frades (Barcelos) que seriam muito elogiados no século seguinte (1658) 

pelo cronista e frade lóio Frei Jorge de São Paulo, que ao referir-se ao pintor, o 

diz «homem de admirável pincel na arte da pintura».281  

Homem culto e socialmente bem relacionado, teve um “criado” e 

discípulo, André Peres (act.1589-1637), pintor nas modalidades de óleo, 

dourado e fresco, que sucedeu ao seu mestre no cargo exercido na corte 

ducal, sendo em 1594 nomeado escudeiro e pintor de D. Teodósio II, e 

reconfirmado nessa nomeação pelo 8º Duque, D. João II. A ele se deve 

também diversas decorações afrescadas que decoram o Paço calipolense. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
281 - Maria Teresa Oliveira Ramos, «A igreja manuelina de Vilar de Frades (do arquitecto, dos 
cronistas e do monumento), Revista de Ciências Históricas, Universidade Portucalense, vol.5, 
1990, pp.102 e 103. 
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A Sala de Perseu e Andrómeda do Palácio dos Condes de Basto 

 

No andar superior do Palácio dos Condes de Basto, um portal geminado 

de arcos de ferradura antecede a dependência contígua ao salão principal 

manuelino, que tem planta rectangular, conservando-se a sanca pintada a 

têmpera onde se encontram temas alegóricos e mitológicos, seguindo os 

modelos iconográficos usuais na época. Numa das paredes podemos observar 

o Julgamento de Paris (est.43), episódio mencionado na Ilíada e 

minuciosamente descrito por Eurípedes (As Troianas), noutra ilustra-se o 

episódio que dá o nome à sala, Perseu e Andromeda (a luta do herói com o 

monstro para salvar a donzela - est.42), numa terceira representa-se a corrida 

entre Atalanta (est.44) e Hipómenes, e na quarta parede surge Diana rodeada 

pelo seu séquito de ninfas (aludindo talvez à metamorfose de Acteon, visto que 

a deusa se abeira de um lago). Nos ângulos da sala encontram-se, ainda, 

diversas balanças, símbolo da justiça, prudência e do equilíbrio, que parecem 

complementar o sentido moralizante das várias histórias aí representadas, que 

apelam a uma conduta moral pautada pela virtude e pela justiça, que fazem 

também apelo à perseverança e à audácia.   

Uma vez mais, foi Vítor Serrão quem atribuiu este conjunto pictórico a 

Giraldo Fernandes de Prado. Sendo o artista um notável pintor de frescos, que 

estava ao serviço do Duque de Bragança, exercendo um cargo que, 

provavelmente fora antes apanágio de Francisco de Campos, nada mais 

natural do que esta família nobiliárquica ter recorrido agora também, ao pintor 

privativo da Casa de Bragança para dar continuidade às decorações do seu 

palácio.  
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5.2 - Tomás Luís (act.1590-1603) 

 

Este pintor, cuja actividade é claramente mais tardia do que a dos 

anteriores, notabilizou-se na modalidade de pintura a fresco, documentando-se 

apenas uma obra pintada óleo, que é o retábulo-mor da Matriz de Aldeia de 

Vila Galega (actual Montijo)282 executado entre 1591-1597, do qual chegou até 

nós apenas a tábua central, dedicada à Visitação de Maria a Santa Isabel, 

descoberta aquando das obras realizadas na igreja em 1998. Vítor Serrão 

atribui-lhe também o retábulo da capela de Nossa Senhora do Rosário, da 

igreja Matriz de Canha (c.1595-1600). 

O artista revela-se bastante próximo do pintor privativo de D. António, 

Prior do Crato, Diogo Teixeira (c. 1540-1612), um artista da última geração do 

Maneirismo “contrareformado”, servindo-lhe de modelo de inspiração para a 

Visitação do retábulo do Montijo a pintura homóloga do retábulo pintado por 

aquele mestre para a Misericórdia de Alcochete (1586-1588). A avaliar pelas 

afinidades existentes entre estes dois painéis, podemos inferir que as restantes 

pinturas retabulares lhe tenham dado igualmente o mote para o resto do 

conjunto, infelizmente perdido. 

Também Tomás Luís, à semelhança de Francisco de Campos e Giraldo 

de Prado, trabalhou na corte ducal calipolense. De acordo com Vítor Serrão, 

por volta de 1600 terá pintado a capela de São João Evangelista, no claustro 

do Mosteiro das Chagas em Vila Viçosa, estando documentado o contrato 

firmado em 1602 com o Duque D. Teodósio II283, para decorar diversos 

espaços do palácio, integrando assim uma campanha de decorações 

fresquistas que aí tiveram lugar entre 1602 e1603, a propósito do casamento 

de D. Teodósio II com D. Ana de Velasco y Girón (filha do camareiro-mor de 

Filipe II de Portugal). São da sua autoria o grande fresco que decora a 

escadaria das paredes das ditas “casas novas” do Palácio, onde se representa 

a Tomada de Azamor por D. Jaime I (1513) e diversas outras decorações no 

                                                 
282 - Vítor Serrão, “O pintor maneirista Tomás Luís e o antigo retábulo da igreja da Misericórdia 
de Aldeia Galega do Ribatejo (1591-1597), cit., Artis, nº1, pp.211-235 e Idem, e  CORDEIRO 
Filipa, Tomás Luís e o Retábulo da Igreja da Misericórdia, Ed. Colibri, Câmara Municipal do 
Montijo, Lisboa, 2005, pp.27-40.  
283 - Idem, ibidem, p.34. A escolha terá recaído em Diogo Teixeira mas, por impossibilidade do 
mestre, foi Tomás Luís quem assegurou a execução dessas decorações.  
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mesmo Paço ducal, nomeadamente os tectos com quadri riportati à maneira 

dos que pintou Rómulo Cincinatto no Palácio do Infantado de Guadalajara, na 

Sala de Medusa, a galerietta de D. Ana de Velasco e o oratório de D. Catarina 

de Bragança. 

 

A Sala da Tomada de La Goleta do Palácio dos Condes de Basto 

 

Atendendo às múltiplas afinidades existentes entre as pinturas 

mencionadas do Paço ducal calipolense e as duas salas contíguas à Sala Oval 

(pintada por Francisco de Campos) do Palácio dos Condes de Basto - Sala de 

La Goleta e Sala de Armas - Vítor Serrão284 foi o primeiro a reconhecer que 

estávamos, efectivamente, perante a mesma autoria pictórica.  

Embora tenha admitido inicialmente, quando ainda se pensava ser um 

trabalho de Francisco de Campos, que poderia ter sido concluído por um dos 

seus prováveis colaboradores, o pintor Jorge Dinis de Carvoeiro285, em virtude 

das diferenças estilísticas detectadas, a verdade é que este teria sobrevivido 

ao mestre apenas um dia sendo, tal como ele, vitimado pela peste que grassou 

pela cidade no fatídico ano de 1580, pelo que também não se lhe pode atribuir 

a conclusão da mesma. Na verdade, a observação rigorosa e atenta das 

decorações que preenchem os tectos destas duas salas do palácio eborense, 

permitem-nos concluir que não é já perceptível a intervenção do mestre 

neerlandês. Estamos, sem dúvida, perante o trabalho de uma outra mão, 

detectável nas soluções formais do debuxe, na composição dos figurinos e, 

até, da paleta cromática, que se afasta da que encontramos na sala assinada 

por Francisco de Campos. Poder-se-ia, inclusivamente, admitir que o desenho 

do tecto fosse ainda da autoria do artista neerlandês, mas o modus faciendi é 

completamente diverso. 

Além das manifestas afinidades estilísticas com as pinturas fresquistas 

executadas por Tomás Luís nos referidos aposentos do Palácio Ducal de Vila 

Viçosa verifica-se, inclusivamente, a repetição dos mesmos repertórios formais 

numas e noutras, não sendo despicienda a aproximação de alguns pormenores 

                                                 
284 - Idem, ibidem.  
285 - Pintor com actividade documentada em Évora de 1562 a 1578. 
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ao nível da modelação das figuras, relativamente ao painel da Visitação da 

Misericórdia do Montijo. Um dos exemplos que melhor nos ajuda nesta 

atribuição autoral, é a repetição do tema alusivo à Tomada de la Goleta (est.47) 

na galerietta de D. Ana de Velasco onde, apesar da distância cronológica que 

separa as duas pinturas, o paralelismo é gritante, não podendo ser explicável 

apenas enquanto motivo inspirador. 

Apesar desta evidência, Oliveira Caetano mantém no recente artigo que 

lhes dedicou286 a atribuição de autoria a Francisco de Campos, da qual 

obviamente discordamos. 

Esta sala tem planta rectangular (8,50 m x 6, 20m). A sua abóbada é 

artesoada, e aí se inscrevem vinte e dois painéis losangulares pintados com 

frescos de figurações variadas (est.46), intercalando cenas fantásticas com 

paisagens (est.52), mascarões, cartelas com medalhões, arranjos fitomórficos 

e outros elementos retirados da gramática ornamental clássica, com jovens em 

poses alegres e divertidas quase sempre, ora brincando com animais, ora 

montando cornucópias (est.48) ou apresentando-se simplesmente entre 

motivos florais, cartelas, enrolamentos ou outros, remetendo-nos sempre para 

o mundo do fantástico e ilusório buscando, por vezes até, efeitos de ilogismo 

tão caros ao universo maneirista. Este tecto tem que ser entendido como uma 

unidade pictural na qual se enaltecem as virtudes públicas e privadas da 

família. Nos pequenos painéis centrais representam-se maioritariamente jovens 

apolíneos, embora surjam também algumas figuras femininas, numa variedade 

de posturas e expressões fiéis ao gosto pelo figurino amaneirado mas que 

denunciam, acima de tudo, a intencionalidade simbólica de enaltecer alguns 

dos valores pelos quais se pautava a família, como a fidelidade (o rapaz que 

brinca com o cão – est.50), a fertilidade (a jovem que brinca com um coelho – 

est.51), ou outras características que dela são apanágio como a abundância e 

prosperidade (a que se alude nos vários painéis em que os jovens montam 

cornucópias e seguram cachos de frutos, por exemplo). 

Os painéis que confinam com a sanca representam sempre motivos 

paisagísticos intercalados com medalhões de figuras masculinas, de que 

constituem o melhor exemplo os dois painéis onde se representam duas 

                                                 
286 - J. O. Caetano, “ He nobreza as cidades haverem em ellas boas casas…”, cit., pp.63-69. 
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importantes cenas relativas à conquista de Tunis ocorrida em 1535, um dos 

mais importantes sucessos militares de Carlos V contra Chaireddin Barbaroxa, 

o famoso sultão turco cuja ameaça atemorizava o mundo ocidental. 

Numa delas se representa a chegada da esquadra portuguesa ao porto 

de Barcelona (est.49) onde se concentraram os exércitos aliados (castelhano, 

português, italiano e alemão), aludindo a outra exactamente à tomada do 

castelo de La Goleta (bastião fortificado que defendia o porto) na qual D. Diogo 

de Castro participou activamente, destacando-se na imagem em primeiro plano 

o galeão que capitaneava a armada, S. João Baptista. É, de resto, a 

representação deste episódio, inserido numa luneta sobrepujada por um 

mascarão, que dá o nome à sala. 

Assim, a inclusão no conjunto ornamental deste episódio histórico deve 

ser entendida com um objectivo de cariz panegírico em relação ao seu 

donatário, D. Diogo, num claro desejo de afirmação na sociedade coeva. Como 

diria Túlio Espanca287 é através da representação deste feito histórico, no qual 

D. Diogo foi membro activo, «que a voz da fama se combina com as 

recordações da grandeza da sua época», fundamental num tempo em que os 

ventos não sopravam de feição, face à iminência da perda da independência. 

A inserção deste tipo de episódio tem, pois, que ser analisada à luz dos 

acontecimentos político-militares daquele tempo, acabando por cumprir uma 

função de exaltação e louvor ao senhor da casa, numa espécie de catarse 

depois da derrota sofrida em Alcácer Quibir, onde também D. Diogo de Castro 

acompanhou o malogrado rei acabando por ser feito refém, tal como seu filho 

D. Fernando (vindo posteriormente a ser resgatados por Filipe II). Poder-nos-

íamos, ainda, atrever a fazer uma interpretação iconográfica mais ousada 

destas pinturas, admitindo a possibilidade de tratar-se já, não de um olhar para 

o passado, mas antes de o volver para o futuro, prenunciando-se o alvorecer 

da nova era de dominação espanhola, que terá levado a família a esta 

exaltação da coroa vizinha. Recorde-se que, à data, os Castros não possuíam 

ainda o condado das terras de Basto, e a verdade é que, apenas três anos 

volvidos, encontramos o primogénito de D. Diogo, D. Fernando de Castro, a 

preparar a visita de Filipe I a Portugal e a hospedá-lo neste palácio 

                                                 
287 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, cit., vol. I, p.97. 
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precisamente no ano em que por ele foi nomeado Conde de Basto (1583) vindo 

a ascender mais tarde ao Governo do reino e a tornar-se Vice-rei em 1633. 

Além disso, referimos já que um dos motivos que frequentemente se 

transformava em decoração ornamental dos palácios era a exaltação dos 

valorosos feitos heróicos dos seus proprietários. Relembre-se, por exemplo, o 

caso do Palácio do Viso do Marquês, um dos que maior atenção deu à 

exaltação da família e do próprio Imperador Carlos V, frequentemente 

identificado com alguns heróis da Antiguidade, nomeadamente Hércules, cujos 

heróicos trabalhos decoram justamente uma das salas do palácio. 

 

A Sala das Armas do Palácio dos Condes de Basto 

 

A sala anterior dá também acesso a um outro salão de maiores 

dimensões (18,10 m x 7,50 m), articulado em quatro tramos que descarregam o 

seu peso em outras tantas colunas toscanas. A abóbada, ligeiramente 

rebaixada é dividida em 22 painéis losangulares com representação de signos 

diversos (est.53). Num âmbito cosmogónico, poder-se-á considerar esta sala – 

de acordo com a doutrina neoplatónica de Marsílio Ficcino – como a 

constituição de um mundo harmonioso no qual cada imagem ilustra um 

elemento do mundo visível ou invisível. Também este salão foi tributado a 

Tomás Luís, por Vítor Serrão, no que concordamos em absoluto, denunciando 

o delineamento das formas e a aplicação da matéria cromática, a mesma mão 

da sala anterior. 

Novamente o aspecto lúdico é indissociável do carácter moralizante do 

conjunto, já que nesta sala seria possível jogar a comédia de ícones que 

agitava tanto a sociedade coeva. A decifração era um dos jogos favoritos da 

aristocracia mais erudita que se entregava com vigor a esses prazeres, 

seguindo o exemplo dos neoplatónicos, que tinham ideias muito próprias sobre 

a retórica das metáforas e das figuras simbólicas e emblemáticas. Sendo o 

símbolo uma representação plástica que traduzia o universo intelectual ou 

moral, a ideia tornava-se figurada por animais ou outros objectos ricos de 

significações diversas. Para alguns membros dessa sociedade o símbolo 

constituía, mesmo, o elemento chave da definição e da expressão do ser. 
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Não obstante a simplicidade da composição, a conjugação dos elementos 

arquitectónicos, coadjuvados pela decoração geometrizante e os elementos 

figurativos criam fantásticos efeitos decorativos, imprimindo ao todo uma 

unidade espacial marcada por um ambiente festivo. 

Entre os signos figurados merecem destaque os elementos zoomórficos, 

com predomínio das aves, nomeadamente alguns espécimes do “mundo novo” 

como um papagaio, por exemplo, que figura entre outros como a águia, o cisne 

ou o pavão (est.55), que parecem aludir simbolicamente ao carácter nobre dos 

proprietários da casa, normalmente ladeados por elementos fitomórficos, 

coadjuvados por seres fabulosos, putti e cartelas (est.54) nas quais se 

inscrevem paisagens, elementos arquitectónicos e figuras humanas, 

apresentando uma coerência simétrica, contrapondo-se os elementos que 

carreiam uma moral positiva, aos de carga negativa.  

Todo este conjunto denuncia ainda o recurso às gravuras antuerpianas, 

nomeadamente gravados de Cornelis Massys e Hieronymus Cock, a partir de 

originais de Vredemann de Vries.  

 

 

 5.3. – Francisco João (1539-1595) 

  

Francisco João (c.1539-1595)288 exerceu a sua actividade pictórica entre 

1560 e o ano do seu desaparecimento, tendo ainda durante algum tempo 

coexistido com Francisco de Campos. É um artista que alinhará pelos valores 

tridentinos, vindo a ser, inclusivamente, nomeado em 1570 pintor do Santo 

Ofício, em Évora, cidade onde residia na freguesia de Santo Antão, sendo 

também um dos mesários da Santa Casa da Misericórdia. Era socialmente 

muito bem relacionado, pois estava ligado por laços de matrimónio a uma das 

mais importantes famílias locais, os Britos-Cordovil, o que lhe granjeou um 

estatuto social e laboral bastante confortável. Curiosamente, sendo um homem 

associado aos sectores dominantes da sociedade, não deixará de dirigi, em 
                                                 
288 - Sobre o pintor vejam-se: Adriano de Gusmão,”A pintura maneirista em Évora”, cit., pp.15-
39; Túlio Espanca, “A obra do pintor Francisco João”, A Cidade de Évora, XII-XIII, 37-38, 1955-
1956, pp.183-200; Vítor Serrão, “Francisco João”, A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no 
Tempo de Camões, cit., pp. 486-487; Idem, “Assunção da Virgem – Francisco João”, Entre o 
Céu e a Terra, cit., vol. II, pp. 286-292. 
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1594, um pleito ao Senado da Suplicação de Lisboa, em defesa da liberalidade 

da arte da pintura. 

São diversas as obras da sua autoria remanescentes em Évora, 

nomeadamente alguns retábulos nas igrejas da Graça, do Monte Calvário e de 

Santa Clara. Foi, sem dúvida, o mais operoso pintor regional, sendo várias as 

obras que lhe são tributáveis, entre as quais as que se conservam nas igrejas 

Matrizes de Pavia e São Miguel de Machede, na igreja de São Marcos da 

Abóbada, de Beringel, de Santa Maria, de Beja, na igreja de Nossa Senhora da 

Saúde, em Serpa, ou na Misericórdia de Vila Nova de Baronia (Alvito), por 

exemplo. Para Vila Viçosa pintou uma Natividade, que hoje se conserva no 

Museu de Arte Sacra do Convento de Santa Cruz (est. 56) na qual se detecta 

claramente o modelo inspirador, as pinturas homónimas de Campos. Mais do 

que na representação dos figurinos, é na concepção da estrutura 

composicional que se reconhece a fonte de inspiração, em particular no núcleo 

central constituído pelo anjos que se agrupam em torno do Menino. Este painel 

é, contudo, muito curioso porque, não se tratando de uma Adoração dos 

Pastores (vê-se, sim, num plano secundário o Anúncio aos pastores), é uma 

Natividade e simultaneamente uma Adoração, cujos principais protagonistas 

são, neste caso, os anjos que aqui, numa iconografia absolutamente inédita 

entre nós, transportam já os símbolos da Paixão, num prenúncio da missão 

salvífica que trouxe o Deus-Menino à Terra. 

Francisco João documenta-se em 1565 nesta vila ducal, junto ao pintor-

dourador Manuel Fernandes, na avaliação de pinturas fresquistas no Paço dos 

Duques de Bragança, presumindo-se que a realização desta pintura não 

andará muito longe desses anos, como se deduz a partir da sua análise 

estilística. 

A observação atenta do retábulo da antiga ermida do Espírito Santo de 

Sousel (Vol. II, figs. 238-246) até à data atribuído a Francisco de Campos, fez-

nos perceber que estamos perante mais uma obra do mesmo artista eborense. 

Trata-se de um conjunto de seis pinturas, sendo a principal dedicada ao 

Pentecostes, em consonância com a invocação do templo, ladeado por São 

João Baptista, de um lado, e dois santos, São Cosme e São Damião, do outro, 
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enquanto no registo superior a Ascensão de Cristo se encontra ladeada por 

Santa Catarina de Alexandria e por Santa Bárbara, respectivamente. 

Apesar de recorrer, pontualmente como se referiu, a modelos que retiram 

a sua inspiração de Francisco de Campos, Francisco João é essencialmente 

um artista “moralesco”, isto é, a nível estilístico foi particularmente influenciado 

pelo pintor badajocense Luís de Morales. É provável que o grande impacto da 

obra deste mestre estremenho sobre o artista eborense tenha ocorrido 

aquando da feitura do retábulo para o Mosteiro de São Domingos, em Évora, 

realizado pelo pintor espanhol entre 1564 e1566, cujas pinturas terão deixado 

uma marca indelével sobre Francisco João. 

 

 

5.4 - António de Oliveira e Júlio Dinis do Carvo 

 

António de Oliveira e Júlio Dinis do Carvo, são dois pintores alentejanos 

activos entre o último quartel do século XVI e o primeiro da centúria seguinte, 

cuja obra pictórica, não obstante evidenciados regionalismos que denunciam o 

seu carácter periférico, não deixa de revelar alguma influência dos pintores 

maneiristas de primeira plana que trabalharam para o arcebispado eborense, 

em cuja órbita também eles desenvolveram a sua actividade - especialmente 

Francisco de Campos – embora evidenciem influxos dos principais mestres do 

Maneirismo tridentino, como Diogo Teixeira ou Simão Rodrigues, mas também 

do mencionado Luís de Morales, também activo, como acabou de se referir, na 

região alentejana. 

 

António de Oliveira, embora natural de Beja, adquiriu a sua formação na 

oficina do pintor e dourador eborense Manuel Fernandes289, entre 1569 e 1574, 

na qualidade de “criado” do Doutor Pedro Fernandes, cónego prebendado da 

Sé, que custeou o seu aprendizado.290 Quanto ao seu mestre sabe-se que 

residia na freguesia de Santo Antão, documentando-se por diversas vezes até 

                                                 
289 - Este pintor será um dos que aparece ao lado de Giraldo Fernandes de Prado na avaliação 
das obras do Paço Ducal de Vila Viçosa. 
290 - Vítor Serrão, O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses, cit., 1983, 
pp.293 e 294. 
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ao ano de 1580291, embora não se possa vincular a qualquer das obras 

remanescentes de ignota autoria, por carência de contratos ou outros 

documentos que a elas o possam associar. 

Iniciando a sua formação em 1569, supõe-se que o aprendiz António 

Oliveira terá já colaborado com o mestre no ano seguinte, na pintura e dourado 

do desaparecido retábulo-mor da Matriz de Viana do Alentejo, obra que em 

1570, o Visitador Aires da Luz contratara com Manuel Fernandes por preço de 

trinta mil reais292. Desconhecemos as eventuais obras que terá realizado após 

1574, mas concerteza que as mesmas terão sido encomendas efectuadas no 

aro de Évora, uma vez que o pintor tinha estreitas relações com o cabido da 

cidade. Por esta razão, Vítor Serrão lhe atribui-lhe293 o painel que representa 

Santo António com os santos Vicente, Sabina e Cristeta294 (santos mártires de 

Évora) que actualmente se encontra no Museu de Arte Sacra de Évora, 

concordando nós com essa atribuição, quer em virtude da cronologia que lhe 

atribuímos – cremos ser uma obra do segundo lustre da década de setenta – 

quer pelas afinidades que demonstra relativamente à pintura alusiva ao 

Reconhecimento da Vera Cruz por Santa Helena perante o Imperador 

Constantino e respectivo séquito, documentadamente da sua autoria295. É 

muito provável que lhe tenha servido de fonte de inspiração a mencionada 

pintura mural pintada por Francisco de Campos com o mesmo tema, que se 

encontra na igreja de São Vicente da capital transtagana, Como, infelizmente, 

não a podemos observar directamente, não é possível estabelecer o cotejo 

entre as duas peças e chegar a conclusões definitivas, mas sabendo-se que a 

obra de Campos inspirou algumas vezes este pintor pacense, é a hipótese 

mais plausível.  

Em 1584 encontramos novamente o artista na sua terra natal, 

contratando-se com Cristóvão Pais, cavaleiro da Casa Real e com D. Diogo da 

Cunha, Comendador da Ordem de Malta, para a realização das pinturas 

                                                 
291 - Túlio Espanca, “Notas sobre pintores em Évora nos séculos XVI e XVII”, cit.,p.136. 
292 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI.”, cit, p. 48. 
293 - Idem, ibidem, p. 48. 
294 - Esta pintura foi revelada por Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de 
Évora, cit.,vol.I, p. 40 e vol.II,  est. CXLVII. 
295 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI, cit., pp. 47 e 49. 
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destinadas ao altar-mor do Santuário de Vera Cruz de Marmelar296. Devido à 

importância simbólica de que este templo sempre se revestiu, a contratação de 

António de Oliveira para a realização das pinturas do novo retábulo-mor297, 

explicar-se-á pela proximidade relacional que mantinha com o cabido 

eborense. O artista comprometeu-se a pintar no painel central o 

Reconhecimento da Vera Cruz por Santa Helena perante o Imperador 

Constantino e respectivo séquito e nos painéis laterais a Santíssima Trindade, 

São João Baptista e São João Evangelista, obrigando-se ainda a pintar a 

Ressurreição na porta do sacrário e a proceder ao douramento da marcenaria 

e entalhe do retábulo, tudo pelo preço de 40.000 reais298. 

A partir de então encontramos por diversas vezes o artista pacense 

executando pinturas para o município e irmandades de Beja299, frequentemente 

em parceria com o seu colega Júlio Dinis do Carvo, como foi o caso do contrato 

assinado pelos dois em 1596, com o reitor da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, Martim Afonso de Brito, para pintar e dourar por preço de 70.000 

rs os painéis do retábulo da capela da mesma invocação, da igreja do 

Salvador, de Beja300, que infelizmente não chegou até nós. Ainda neste mesmo 

ano os dois artistas terão pintado o também desaparecido retábulo da capela 

de João Lopes Alvarinho na igreja do Convento do Carmo de Moura,301 

revelando-se nos dois painéis que preenchem o ático, onde se representam 

dois Anjos, alguma influência de Francisco de Campos. A mesma parceria 

                                                 
296 - O templo era Comenda do Ordem Hospitaleira de São João de Jerusalém, a partir de 1530 
designada por Ordem de Malta. No entanto, além de Comenda Hospitalária, destinava-se o 
santuário a dar guarida a uma relíquia do Santo Lenho que, de acordo com a tradição, fora 
trazida da Palestina durante a 7ª cruzada do Ocidente pelo Prior da Ordem, D. Afonso Pires 
Farinha, primeiro comendador de Vera Cruz de Marmelar. 
297 - Substituído este retábulo no último quartel do século XVII por um outro de feitura barroca 
colar-se-ía a tela que constituía o novo painel central dedicada à Invenção de Santa Cruz – 
atribuída por Vítor Serrão ao pintor eborense Francisco Nunes Varela – sobre a pintura    
executada por António de Oliveira, que assim se manteve oculta durante mais de três séculos.  
298 - Idem, ibidem, pp.52 e 53. 
299 - Entre outras, citar-se-ão o desenho das armas para os reposteiros da sala das sessões da 
Câmara de Beja e obras de douramento e pintura destinadas às decorações para as Festas da 
Cidade. 
300 - Vítor Serrão, A Pintura Proto-Barroca em Portugal, 1612-1657, Tese de Doutoramento, 
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 1992, vol. I, pp. 652-653. 
301 - Uma atribuição de Vítor Serrão. Cfr. Joaquim Oliveira Caetano e Vítor Serrão, A pintura em 
Moura nos séculos XVI a XVIII, Moura, 1999, pp. 38-42. 
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seria responsável302 pela pintura de um retábulo para o altar da Irmandade dos 

Sapateiros da igreja de Santa Maria em Beja, representando os santos 

padroeiros do ofício – São Crispim e São Crispiano. Já na viragem do século 

(1600) pintaram as oito tábuas retabulares do altar de São Bartolomeu, da 

igreja do Salvador em Beja, alusivas à Vida e Martírio do Santo, considerando-

as Túlio Espanca,303 o primeiro que as referenciou, de inspiração 

castelhanizante, demonstrando-se desta forma que continuavam a ser estreitas 

as relações entre os artistas nacionais e os que viviam do lado de lá da 

fronteira. Constata-se algum eruditismo por parte destes artistas, que 

continuam a recorrer aos gravados, como o demonstra a pintura da Degolação 

inspirada em gravura de Cornelis Cort, segundo Maerten de Vos. 

Para além das mencionadas obras, Vítor Serrão considera ainda que uma 

Anunciação (certamente parte integrante de algum desaparecido retábulo) 

muito arruinada, que se encontra nas reservas do Museu Regional de Beja, se 

poderá atribuir a esta dupla pictórica ou, talvez até com maioria de razão – 

devido às afinidades estilísticas relativamente a outras peças do autor – só à 

responsabilidade de António Oliveira. Desta vez inspirou-se o pintor no muito 

difundido livro de gravados do jesuíta Jerónimo Nadal, Evangelium Historiae 

Imagines, cujos gravados seriam copiados por dezenas de artistas do Portugal 

pós-tridentino. Esta é justamente uma das suas pinturas que evoca Francisco 

de Campos, parecendo retomar aqui alguns dos seus modelos, nomeadamente 

na pose do arcanjo São Gabriel.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI” , cit., p. 58. Esta 
peça figurou na Exposição organizada por José António Falcão, Le Forme dello Spirito. Arte 
Sacra del Sud del Portogallo, Instituto Português de Santo António, Roma, 2002-2003, na 
sequência da sua devolução ao templo ao qual pertence, em 1998, depois de ter sido 
recuperada pela Comissão de Arte Sacra da Diocese de Beja, presidida pelo senhor Dr. José 
António Falcão. 
303 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Distrito de Beja, cit., p. 153. 
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Quanto a Júlio Dinis de Carvoeiro (frequentemente designado por Júlio 

Dinis do Carvo) foi pintor de óleo, têmpera e dourado, sendo provavelmente 

filho do pintor anteriormente mencionado, Jorge Dinis de Carvoeiro, morador 

em Évora e, documentado entre 1562 e 1578304, presumível colaborador de 

Francisco Henriques nas decorações fresquistas do Palácio dos Condes de 

Basto. Túlio Espanca305 referencia também um António Dinis que, no ano de 

1573, decora a grotesco alguns arcos para as festas de Évora, sendo provável 

que se trate de um outro pintor desta mesma família. 

À semelhança de António de Oliveira, Júlio Dinis do Carvo deve ter feito 

também a sua aprendizagem nos círculos privilegiados da pintura eborense, 

conhecendo muito de perto a obra de Francisco de Campos, como o revela a 

única pintura remanescente da sua autoria individual, a qual, malogradamente 

se encontra em parte incerta, restando-nos na actualidade uma fotografia da 

mesma, que acusa o seu mau estado de conservação, pelo que não é fácil 

proceder à caracterização estilística do artista. No entanto, a observação da 

referida fotografia permite-nos fazer uma aproximação do seu estilo face ao do 

seu companheiro António de Oliveira, estilo esse apreendido na lição do 

“romanismo” eborense, onde se evidenciam amaneirados alongamentos 

inspirados na obra de Campos. É, contudo, um pintor demasiado preso aos 

cânones tridentinos, a denunciar o periferismo de uma região pouco 

desenvolvida e, sobretudo, uma época em que estava já longe a irreverência 

maneirista dos meados da centúria. Além das influências de Francisco de 

Campos e do pintor eborense Francisco João306, demonstra um certo 

conhecimento das obras dos mestres lisboetas Diogo Teixeira e Simão 

Rodrigues, ou do estremenho Luís de Morales, cujo impacto foi enorme nas 

regiões do interior alentejano, já pela proximidade geográfica de alguns dos 

locais para onde trabalhou, já porque nem sempre os modelos mais eruditos 

que circulavam na capital chegavam com a mesma facilidade ao interior. 

Como se depreendeu já através de algumas parcerias estabelecidas com 

o anterior pintor pacense mencionado, também ele se radicou em Beja, vindo a 

                                                 
304 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja, no fim do século XVI”,.cit., p.20. 
305 - Túlio Espanca, “Notas sobre pintores em Évora nos séculos XVI e XVII, cit., p.116. 
306 - Idem, ibidem, pp. 146-148. 
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trabalhar maioritariamente para instituições tão conceituadas como a Santa 

Casa da Misericórdia, da qual se torna praticamente pintor privativo. 

Das obras remanescentes, atribui-lhe Vítor Serrão307 as quatro pinturas 

que subsistiram de um retábulo inicialmente constituído por catorze308, 

referenciadas como sendo oriundas da capela designada Quadra do Rosário, 

construída numa das alas do claustro do Mosteiro de Nossa Senhora da 

Conceição de Beja (actual Museu) em 1584, pressupondo-se que a realização 

das pinturas datará desse mesmo ano. Em 1585 e no ano seguinte 

documentam-se trabalhos realizados para a Misericórdia de Beja309, para a 

qual voltará a trabalhar em 1592. 

O Tombo de Mértola de 1593-1595 descreve uma pintura, recém 

executada, onde se representa São Tiago aos Mouros, evocando a batalha do 

Clavijo tratando-se, segundo Oliveira Caetano310, de provável encomenda do 

Visitador da Ordem Espatária, já que é oriunda da ermida de Santiago do 

Castelo, embora actualmente se encontre no Museu de Arte Sacra de Porta da 

Ribeira, em Mértola. Em virtude deste autor encontrar paralelismos estilísticos 

face às tábuas do retábulo de São Bartolomeu, sito na igreja do Salvador de 

Beja, admite a possibilidade de ser tributável à parceria Oliveira-Carvo, mas 

Vítor Serrão considera que, ainda que se encontre de algum modo associada a 

Júlio Dinis do Carvo, terá que se desvincular António de Oliveira desta obra, 

cujo «cromatismo pobre e desenho displicente»311 se afasta da factura, sempre 

mais segura, deste pintor. Também nós seguimos o parecer de Vítor Serrão, 

não encontrando neste painel de fruste qualidade pictural qualquer relação com 

a pintura de António de Oliveira. 

Como já se referiu, em parceria com o anterior executa, de facto, as 

pinturas e douramento do retábulo e respectivo entalhe da capela do 

Santíssimo Sacramento da igreja do Salvador de Beja, o retábulo da capela de 

                                                 
307 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja, no fim do século XVI”,.cit., p. 55.  
308 - Estas pinturas foram referenciadas ainda por Abel Viana em “nota” Arquivo de Beja, 1945, 
pp.408-409. Hoje restam as pinturas alusivas à Anunciação, Epifania, Ressurreição e 
Pentecostes nas reservas do Museu, desconhecendo-se o paradeiro dos restantes painéis.   
309 - J.O. Caetano e Vítor Serrão, cit., pp. 89-92.   
310 - Oliveira Caetano, “Pintura do Concelho de Mértola: uma aproximação”, Roteiro do Museu 
de Mértola – Porta da Ribeira – Arte Sacra, coord. Joaquim Manuel Ferreira Boiça, Mértola, 
2001, pp.137-138. 
311 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI”, cit.,p. 63. 
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João Lopes Alvarinho no Convento do Carmo, em Moura312 e os respectivos 

retábulos para o altar da Irmandade dos Sapateiros e para o de São 

Bartolomeu, da igreja de Santa Maria, em Beja. 

Em 1602313 realiza, uma vez mais, pinturas para a Misericórdia, 

executando desta vez decorações no Sepulcro das Endoenças. Em 1604 

trabalha para o Município de Moura, decorando o Salão Nobre dos Paços do 

Concelho314. Em 1608 é contratado para pintar um painel com a representação 

da Virgem o Menino e Santo Estêvão, destinado ao oratório do santo 

homónimo, um altar que se encontra no exterior da abside da igreja de Santa 

Maria, em Beja. Esta pintura sobre madeira, actualmente em ignoto paradeiro 

foi ainda admirada por Vítor Serrão em 1971, numa dependência da igreja, 

tendo sido fotografada e referenciada pela última vez na década de oitenta do 

século XX, por Leonel Borrela315. 

O pintor morreu em 1617,316 registando-se o assento da sua morte e 

enterramento na igreja do Salvador, em Beja. 

Vítor Serrão317 com base no facto de António Oliveira e Júlio Dinis do 

Carvo serem os únicos pintores recenseados em Beja na segunda metade de 

Quinhentos, os quais granjearam algum reconhecimento sócio-artístico, atribui 

a esta parceria um conjunto de obras remanescentes na região, cuja autoria 

não foi até à data tributada. É o caso dos diversos painéis318 da ermida de São 

Pedro de Pomares (arredores de Baleizão), dedicada ao santo da sua 

invocação, incluindo o seu retábulo-mor, cujas pinturas são dedicadas ao 

orago,319 bem como de uma pintura representando Verónica com as Santas 

mulheres empunhando o Santo Sudário (actualmente exposta no Museu 

                                                 
312 - Joaquim Oliveira Caetano e Vítor Serrão, op. cit., pp. 38-42. 
313 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI”, cit., p. 56. 
314 - Idem, ibidem,pp. 89-92.   
315 - Leonel Borrela, Poder Local, Março de 1989, pp.40-41. 
316 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI”, cit., p. 57.  
317 - Idem, ibidem, pp.58-61. 
318 - Representando-se no gigantesco painel que decora o corpo da ermida o Milagre de São 
Luís de Tolosa salvando São Dinis do ataque do urso, cuja rara representação iconográfica em 
Portugal lhe confere sobretudo valor simbólico e imagético. Segundo a tradição teria sido 
naquele mesmo local que em Novembro de 1294 o rei D. Dinis fora atacado por um urso, do 
qual só fora salvo por intercessão de São Luís, ele próprio rei, também.  
319 - Nos painéis laterais que ladeiam o nicho central, representam-se a Libertação de São 
Pedro da prisão pelo Anjo e o Martírio de São Pedro, enquanto no ático se encontram os temas 
seguintes: Negação de São Pedro, Quo vadis e Jesus salvando São Pedro das águas. Cfr. 
Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Beja, cit., p.223-224. 
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Regional de Beja), na qual encontra afinidades relativamente ao painel alusivo 

ao Reconhecimento da Vera Cruz do Santuário de Marmelar, às pinturas do 

retábulo de São Bartolomeu, da igreja pacense da invocação do Salvador e à 

tábua dos Santos Crispim e Crispiano da igreja de Santa Maria, também em 

Beja. Além destas, considera ainda tributáveis a esta parceria o Casamento da 

Virgem e a Circuncisão da igreja de Nossa Senhora das Neves, sita no termo 

de Beja, únicas pinturas remanescentes do antigo retábulo-mor, onde se 

pressentem os valores picturais que caracterizam os seus autores, mais uma 

vez inspiradas em gravados de Cornelis Cort. 
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