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RESUMO 

Palavras-chave: Pintura;Maneirismo;Humanismo;Flamenguismo;Italianismo 

A periodização que nos balizou situa-se entre um certo élan de modernidade 

cultural e artística que caracterizou o reinado de D. João III (a arte de Gregório 

Lopes, por exemplo) e os anos de regência de D. Catarina em que o italianismo 

se acentua, até aos alvores do domínio filipino, durante o qual a produção 

pictórica evoluiria para uma pittura senza tempo, pautada pelos rigores do decoro 

tridentino. 

Ao estabelecer rupturas com os paradigmas tradicionais, Francisco de 

Campos foi capaz de se libertar dos estiolantes constrangimentos que impunham 

limitações aos artistas da geração anterior, gerando uma obra que assumiu um 

papel de referência no contexto do Maneirismo internacional. A sua pintura 

participa da essência maneirista dominante na Europa, demarcando-se do 

mimetismo formal que caracterizava os artistas coetâneos nacionais, revelando 

uma total compreensão do fenómeno criativo que o mesmo supõe e produzindo 

uma obra tão original quanto moderna, que faz eco da dimensão sócio-cultural de 

um tempo de mudança. Nela se pressente uma agitação íntima, que a perpassa 

como um murmúreo, numa busca permanente de uma ideia de beleza universal 

que lhe confere o sentido de “graça”, parecendo dar resposta à sua necessidade 

formal de resolver a contradição íntima entre o sentimento lírico pessoal, que 

procura na forma uma comunhão sensível, e a distância própria que impõe a 

imagem litúrgica, de acordo com a tradição flamenga, da qual ele é herdeiro. Ora 

o virtuosismo de Campos - como vemos na belíssima Epifania da Sé de Évora - 

consiste precisamente em encontrar também no mundo litúrgico matéria de 

lirismo pessoal, implicando as suas figuras a tomada de consciência de uma 

realidade mais natural e humana, que interpela a sensibilidade pessoal do 

espectador.  
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ABSTRACT 

Key Words: Painting; Manneirism; Humanism; 

Manneirism of Antwerp; Italianism 

The aim of this thesis is to identify and analyse the work of one of the great 
Portuguese Mannerist painters - Francisco de Campos – in order to pursue an 
understanding of the ways and means of expression that became of central 
importance in Portuguese mid 16th century Painting, and which were thus 
responsible for its innovative development. Francisco de Campos (ca. 1515-1580) 
was an artist that extended his Nordic roots whilst adapting to the emerging Italian 
influences.  

By doing so, he managed to develop an artistic approach that would challenge 
and serve as an alternative solution to the outworn academic tradition of the 
preceding 15th century. This thesis will focus on period work dating back from the 
Reign of John III, characterised by a cultural and artistic modern drive (e.g. Gregorio 
Lopes’ work), followed by the regency years of Queen Catharine, when Italianism 
was thriving, to the beginnings of the Spanish rule, during which painting evolved to a 
pittura sensa tempo, in line with the strict canons enforced by the Council of Trent. 
By defying the Establishment and therefore, freeing himself from the severe artistic 
constraints and limitations that the prior generation of artists had to endure, 
Francisco de Campos was able to create a work that became a prominent feature of 
International Mannerism. His work conveyed the essence of the Mannerism that was 
dominant in Europe as he detached himself from formal mimicry, a modus operandi 
so characteristic of his contemporary fellow-countryman. Moreover, his paintings 
revealed a complete understanding of the Mannerist creative process, thus producing 
a modern original work that echoed the social-cultural change of that time. One can 
feel a certain intimate restlessness across his work, where “grace” is revealed as the 
utmost expression of the artist’s endless quest for a universal definition of beauty. 
This quest was urged by the need to solve an innermost contradiction between his 
personal lyricism, heir to a Flemish tradition, and the required reverence for liturgical 
art. In conclusion, the virtuosity of Francisco de Campos - as shown by the great 
Epifania at the Cathedral of Évora - consists precisely in finding a way to convey his 
personal lyricism when painting liturgical subjects. As a result, his figures portrait a 
more natural and human feeling, therefore challenging the sensibility of the spectator.  
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1 - Francisco de Campos: o estado da questão 

 

O ensaio que se segue visa essencialmente caracterizar as particularidades da 

criação formal de um período concreto, o segundo e terceiro quartéis do século XVI, 

durante largo tempo menosprezado devido à incompreensão das manifestações da 

sua produção artística. Padecendo dos efeitos de concepções preconceituosas e 

risíveis que dominaram até meados do século passado a visão da Arte, o 

Maneirismo era visto como um subproduto do Renascimento, não passando os seus 

intérpretes de artistas menores que não conseguiam atingir a grandeza formal dos 

seus antecessores.  

O pioneirismo de Francisco de Campos na introdução de processos estéticos 

inovadores na pintura portuguesa quinhentista, a sua originalidade no contexto 

artístico nacional e o desconhecimento relativo da sua obra, contribuíram como 

motivação para aceitar o desafio lançado pelo nosso orientador, Professor Doutor 

Vítor Serrão, no sentido de desenvolver um projecto de investigação que, de alguma 

forma, pudesse colmatar essa lacuna. Constitui-se, pois, como objectivo primeiro 

deste trabalho, a apresentação de uma visão actualizada das particularidades do 

processo criativo do pintor Francisco de Campos, que permita redefinir a sua 

importância no panorama artístico nacional. 

Embora estejamos perante um dos melhores pintores do primeiro Maneirismo 

português, cuja pintura fala já a linguagem do enigma e da interrogação, novo avatar 

do jogo do efémero e ilusório tão caro ao espírito maneirista, muito poucos 

historiadores se debruçaram sobre esta interessante figura da pintura nacional da 

segunda metade de Quinhentos. 

As primeiras referências foram-lhe feitas por Túlio Espanca1 que o identifica 

como um pintor de têmpera e fresco, por associação às decorações fresquistas que 

estão assinadas, no Paço eborense de São Miguel, pertença dos Castros de Treze 

Arruelas os quais, pouco depois do início do domínio filipino em Portugal, 

beneficiariam do título de Condes de Basto. É este mesmo investigador que nos 

revela o assento de óbito do artista em 15 de Julho de 1580, vítima do surto de 

                                                 
1 - Túlio Espanca, “Notas sobre pintores em Évora nos séculos XVI e XVII”, A Cidade de Évora, vol. V, 
nºs 13-14, 1947, p.117 e 123-126.    
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peste que nesse ano assolou o país e, em particular, a cidade de Évora,2 dando-nos 

conta que o pintor foi nesse dia enterrado pela tumba da Misericórdia com esmola 

de trezentos e vinte reais3 supondo-o, então, residente em Évora. Foram de tal modo 

devastadores os efeitos dessa catástrofe que vitimou o país durante cerca de oito 

meses, que o próprio Filipe II de Espanha (I, de Portugal) estando em Elvas, enviou 

a Évora os médicos-mores da sua corte, mestre Ramirez e Sebastião de Alfaro, a 

fim de ajudarem a debelar a epidemia4. 

Adriano de Gusmão5 fez, algum tempo depois, brevíssimas alusões aos 

frescos desenvolvidos naquele Palácio, num artigo dedicado à pintura maneirista em 

Évora, remetendo-nos para as mencionadas apreciações de Túlio Espanca e outras 

que, entretanto, haviam sido tecidas sobre os mesmos por Luís Reis Santos, que 

considerara a obra «cheia de interesse pela sua composição, pelo vigor do desenho 

e riqueza de colorido»6. Neste breve estudo, Adriano de Gusmão inventaria algumas 

das obras hoje atribuídas a Francisco de Campos, nomeadamente as que se 

encontram no Museu Catedralício – Santo Amaro, São Bento e São Romão, 

Baptismo de Cristo e Ressurreição - afirmando tratar-se de pinturas que denunciam 

a origem dos modelos de Antuérpia, sem estabelecer, contudo, qualquer ligação 

com o autor dos frescos que menciona.  

O mesmo historiador de arte aventou, pela primeira vez, a hipótese do pintor 

ser também de origem flamenga, tal como Lucas de Campos, outro pintor residente 

em Lisboa em 1565 (como já demonstrara Reis-Santos7) adiantando que o mesmo 

acontecia com o seu parente, o marceneiro Jacques de Campos, lançando 

pertinentemente a hipótese de existir entre eles algum elo familiar.  

Apesar destas pontuais clarificações sobre a personalidade artística de 

Francisco de Campos, o único estudo sistematizado desenvolvido até à data do 

início da nossa investigação sobre a sua obra, era o que Martin Soria (Historiador de 

Arte da Universidade do Michigan) lhe havia dedicado em 1957, num artigo intitulado 

“Francisco de Campos (?) and Manneirist Ornamental Design in Évora, 1555-1580”, 

                                                 
2 - Só nesse mês o Hospital da Misericórdia realizara 233 funerais, segundo a fonte citada. 
3 - Túlio Espanca, op. cit, p. 184. 
4 - Idem, ibidem, p.132. 
5 - Adriano de Gusmão, “A Pintura Maneirista em Évora”, A Cidade de Évora, nºs 35-36, 1954, p.26. 
6 - Luís Reis Santos, “Évora, pinturas murais”, Diário de Notícias, 12 / 11 / 1933. 
7 - Idem, Obras-Primas da Pintura Flamenga nos séculos XV e XVI em Portugal, Lisboa, 1953, p.35. 
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publicado na revista Belas Artes8, no qual o historiador de arte americano traça um 

sucinto, embora notável, pelo seu acerto, conjunto de atribuições artísticas ao autor. 

Soria, além de ser pioneiro no estabelecimento de um núcleo coeso de obras que 

apresentam afinidades estilísticas relativamente às decorações fresquistas da Sala 

Oval do Palácio eborense de São Miguel, vulgarmente designado por Palácio dos 

Condes de Basto, foi ainda o primeiro a adiantar a probabilidade - que hoje 

mantemos - de o até então designado Mestre da Epifania da Sé9 se poder identificar 

com o autor dos citados frescos assinados em 1578, Francisco de Campos. Em 

torno deste mestre agrupou então Martín Soria - além, evidentemente, dos frescos 

do Palácio de São Miguel - um conjunto bastante razoável de pinturas de cavalete, 

constituído por dezoito painéis, sendo essas atribuições feitas com uma tal 

clarividência e noção do modus faciendi do pintor, que actualmente todas elas se 

mantêm, constituindo algumas das mais importantes obras que integram o acervo 

que lhe é tributado, entre as quais se contam a Anunciação e a Apresentação no 

Templo, do Museu Municipal de Lagos, as quatro pinturas do altar-mor da igreja 

Matriz de Góis (dedicadas à Epifania, Assunção, São Pedro e São Paulo), bem 

como a Adoração dos Pastores e dos Magos, representadas num mesmo painel que 

se encontrava ainda, à época, numa colecção particular em Lisboa10.   

Não obstante estar de posse da informação que nos dá conta que, tal como a 

Epifania, outros painéis entretanto transpostos para o Museu de Arte Sacra da Sé de 

Évora, eram provenientes das capelas das naves laterais dessa mesma catedral, 

Soria admitiu que alguns deles pudessem ter constituído um mesmo retábulo de 

altar, juntamente com a célebre Adoração dos Magos. Entre esses, contava a 

pintura representando Santa Ana, a Virgem e Santa Isabel – cujo péssimo estado de 

conservação o impediu de identificar esta última personagem, limitando-se a 

considerá-la “uma outra santa” – o painel alusivo à Última Ceia, outro com 

representação do Baptismo de Cristo e, ainda, um outro quadro onde figuram os 

Santos Amaro, Bento e Romão, todos eles tributáveis, segundo o historiador de arte, 

                                                 
8 - Martin Soria, “Francisco de Campos (?) and Manneirist Ornamental Design in Évora, 1555-1580”, 
Belas Artes, 2ª Série, nº 10, Lisboa, 1957, pp. 33-39.  
9 - O pintor foi assim apelidado em virtude de lhe ter sido atribuído um conjunto de pinturas de 
cavalete por afinidade estilística com uma Epifania pintada para a catedral eborense, que hoje se 
conserva no Museu de Arte Sacra da Sé de Évora. 
10 - O historiador adiantava já ser uma peça procedente de Évora. (Esta obra foi posteriormente 
adquirida pelo Museu Municipal de Santiago do Cacém, onde ainda hoje se conserva). 
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à mesma mão. A sua acuidade científica e o conhecimento da pintura portuguesa 

coeva, levaram-no a considerar também da mesma autoria o painel dedicado a 

Nossa Senhora da Rosa, que se conserva no Museu Regional D. Leonor, em Beja, 

bem como as cinco pinturas a óleo que integram o retábulo do altar-mor do 

Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova, de Terena, nas proximidades do 

Alandroal, onde se representam a Ressurreição e Adoração dos Pastores, na fiada 

superior, e a Imaculada Conceição, Pentecostes e Anunciação, no registo inferior. 

Nesse trabalho, revelador de um enorme rigor científico e precisão analítica, 

tanto no tocante às obras de arte, como ao estilo do artista, Martin Soria concluiu 

que o mesmo derivava da fase final da obra de Gregório Lopes, nomeadamente dos 

painéis realizados para o Convento do Bom Jesus de Valverde em 1544 (conjunto 

vulgarmente designado por Série da Mitra) onde se representam uma Natividade, o 

Calvário e Ressurreição, face aos quais Campos denuncia pontuais afinidades em 

algumas das suas pinturas11, tendo percebido claramente que também o São Pedro 

e o São Paulo pintados pelo pintor régio para a capela de Nossa Senhora da Boa 

Morte da catedral eborense, na mesma década, foram os modelos em que aquele se 

inspirou para pintar, alguns anos mais tarde, os painéis homónimos do retábulo da 

Matriz de Góis, uma encomenda feita pelos Silveira12. Soria estabeleceu igualmente 

paralelismos com a obra do apelidado “Mestre de Abrantes”, designadamente com 

os painéis da Misericórdia da cidade que lhe conferiu o epíteto, pois estava ainda 

convencido de tratar-se de Gregório Lopes, fazendo eco das teorias correntes entre 

os historiadores de arte portugueses coetâneos. Reconheceu ainda Francisco de 

Campos devedor do Mestre de São Quintino (hoje identificado com Diogo de 

Contreiras13), embora em menor grau do que relativamente a Lopes e, ponderou a 

existência de algumas afinidades com o autor do retábulo do Salvador14 na Igreja 

Matriz de Santa Cruz da Ribeira, na ilha da Madeira. 

Esta foi, na verdade, a abordagem mais completa que se realizou no século XX 

dedicada ao artista que constitui o principal objecto de estudo do presente trabalho 

                                                 
11 - Cfr. Manuel J.C. Branco, “A Fundação da Igreja do Bom Jesus de Valverde e o Tríptico de 
Gregório Lopes”, A Cidade de Évora, nºs 71-76, 1988-1993, pp.40-71.  
12 - Os Silveira, embora Senhores da vila beirã de Góis, residiam em Évora. 
13 - Joaquim de Oliveira Caetano, “Identificação de um pintor”, Oceanos, CNCDP, nº13, Março, 1993, 
pp. 112-118. 
14 - Cayolla Zagallo, A Pintura dos Séculos XV e XVI da Ilha da Madeira. Subsídios para o seu estudo 
e inventário, Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa, 1943. 
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de investigação, mas que mereceu, infelizmente, pouco crédito da parte da 

comunidade científica portuguesa. Pelo contrário, verificou-se até, uma certa atitude 

de sobranceria manifestada por alguns historiadores que, não entendendo a 

modernidade do pintor e a apreensão da sua obra pelo investigador americano, 

teceram considerações menos abonatórias em relação ao mencionado estudo, 

atitude que só pode ser explicada devido ao atraso cultural e científico vigente no 

país dominado, na época, por preconceitos de natureza estilística. É sabido que os 

historiadores de arte se concentravam quase exclusivamente nas figuras de primeira 

plana, atirando para uma espécie de “limbo”, convenientemente designado por 

“Escola Portuguesa”, todo um conjunto de obras e artistas que se situavam fora de 

determinados referentes estéticos. 

No entanto, mau grado a recessão económica e os problemas de ordem 

conflitual e política que o país viveu nos decénios subsequentes ao esplendor que 

caracterizara o reinado manuelino, a cultura e a arte continuaram a conhecer 

momentos de grande elevação, perante os quais nem sempre os espíritos daquele 

tempo se revelaram preparados, assim como o não estavam a maioria dos 

estudiosos e críticos da contemporaneidade, para quem alguns desses criadores 

passaram despercebidos. Tanto nesse passado longínquo, como no século vinte, o 

aggiornamento estilístico foi, não raras vezes, incompreendido, o que conduziu a 

que o Maneirismo continuasse a ser visto por muitos historiadores de arte como um 

movimento decadentista, relegando os seus fautores para uma posição 

secundarizada no panorama artístico coetâneo. Assim se compreende que, mesmo 

após o notável trabalho desenvolvido pelo historiador de arte americano, poucos 

tenham sido os que voltaram a demonstrar interesse por esse período artístico, até 

ao último quartel do século passado.  

Nos princípios da década de setenta, Armando Vieira Santos15 num estudo 

sobre a Pintura Portuguesa dedicaria breves linhas a Francisco de Campos, 

concentrando-se particularmente nas decorações fresquistas dos tectos do Palácio 

dos Condes de Basto e, Fernando Pamplona,16 no seu Dicionário de Pintores e 

                                                 
15 - Armando Vieira Santos, Dicionário da Pintura Universal. Pintura Portuguesa, vol. III, Ed. Estúdios 
Cor, Lisboa, 1973, p. 73. 
16 - Fernando Pamplona, Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que Trabalharam em 
Portugal, 5 vols., Livraria Civilização Editora, 3ª Ed. (revista e actualizada), Barcelos, 1991, 2º vol. pp. 
25-26. 
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Escultores, limitou-se a apresentar um resumo das principais atribuições que lhe 

haviam sido feitas até à data, sem acrescentar outros contributos. 

O único historiador de arte que verdadeiramente deu continuidade ao trabalho 

encetado por Soria foi Vítor Serrão, que tem vindo a dedicar alguma atenção à obra 

do artista, relativamente à qual, por diversas vezes teceu considerações 

fundamentais no tocante ao seu pleno entendimento. Na sua completa e rigorosa 

análise sobre o desenvolvimento do Maneirismo em Portugal17, define com precisão 

o percurso evolutivo desta nova estética entre nós, desde uma primeira fase que 

designa por «Maneirismo experimental», passando pela consagração do breve 

triunfo da Bella Maniera romanista, até ao seu desenvolvimento final sob o signo 

tridentino da Pittura Senza Tempo. É justamente na «primeira geração do 

Maneirismo experimental», cujos autores e obras identifica, que o historiador de arte 

integra a produção pictórica de Francisco de Campos. Destacando, embora, o papel 

crucial de duas outras personalidades na abertura ao novo “modo de Itália”, 

Francisco de Holanda e António Campelo - sendo este uma figura chave na 

captação do espírito romanista entre nós e sobre o qual ainda muito está por 

esclarecer18 - considera o mencionado historiador de arte que outras personalidades 

se viriam a revelar determinantes nesse sentido. Afiguram-se neste caso, os nomes 

maiores de Diogo de Contreiras e Francisco de Campos, relativamente ao qual Vítor 

Serrão destaca a modernidade da sua obra e a importância assumida na adopção 

dos novos modelos “ao romano”, considerando tratar-se «da primeira manifestação 

maneirista ampla e conscientemente desenvolvida ao sul do Tejo»19 (tendo em conta 

que a maioria das realizações do artista se encontram, de facto, nessas regiões). 

Continuando a debruçar-se sobre a obra do pintor, mais tarde viria a sugerir20 

uma aproximação possível a este autor do arruinado retábulo da ermida do Espírito 

Santo de Sousel e do painel alusivo à Assunção da Virgem que remata o altar de 

Nossa Senhora da Luz, da Sé de Portalegre. Reconheceria entretanto que, os seis 

                                                 
17 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. Vol. 7, O Maneirismo (coord.), Ed. Alfa, 1986, pp.52-
53; Idem, “A Pintura Maneirista em Portugal”, História da Arte Portuguesa (coord. Paulo Pereira), Ed. 
Círculo de Leitores, vol. II, 1995, pp. 427-509. Idem, A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo 
de Camões (coord. do Catálogo da Exposição), Lisboa, 1995; Idem, História da Arte em Portugal. O 
Renascimento e o Maneirismo, Ed. Presença, Lisboa, 2002, pp.229-231. 
18 - Além de Vítor Serrão ainda nenhum outro historiador em Portugal se debruçou sobre o artista,, 
pesem embora os importantes contributos de Nicole Dacos nesse sentido. 
19 - Vítor Serrão, “A Pintura maneirista e o desenho”, História da Arte em Portugal. Vol.7, O 
Maneirismo, cit,  p. 52. 
20 - Idem, “A Pintura Maneirista em Portugal”, História da Arte Portuguesa, cit., p. 440. 
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painéis com cenas marianas e cristológicas da igreja Matriz de Santa Cruz da 

Ribeira, na ilha da Madeira – que lhe haviam sido atribuídos por Cayolla Zagallo - 

não podem ser tributáveis aos mesmos pincéis, considerando-os mais próximos da 

linguagem contreiriana, desatribuição esta com a qual nós estamos em total sintonia, 

pois não nos parece, em absoluto, que tais pinturas se possam dever à mão de 

Francisco de Campos, nem sequer considerá-las um produto oficinal no qual o 

artista tenha tido qualquer tipo de intervenção. Em 200121 o mesmo historiador de 

arte revelou importantes novidades sobre Francisco de Campos, ao dar a conhecer 

que o pintor estadeara em Málaga em 1535, de acordo com informação documental 

citada por Andrés Llordén22. A investigação efectuada permitiu-lhe descobrir também 

um documento, que veio provar que o artista tinha residência em Lisboa, vivendo em 

1575 às portas de Santa Catarina, contrariando o que até então se pensava sobre a 

sua sediação em Évora (em virtude de aí ter ocorrido a sua morte e sepultamento). 

Ao mesmo tempo, alargava o corpus da sua obra ao atribuir-lhe também as seis 

pinturas que actualmente se encontram no Nasher Museum da Duke University of 

Durham (à época designado por Museu da Duke University) na Carolina do Norte, 

E.U.A., que lhe foram reveladas fotograficamente por Isabel Mateo Gómez23, 

eminente historiadora de arte espanhola que as tributara a um mestre anónimo do 

círculo de Juan Correa de Vívar, considerando-as procedentes do aro pictórico 

toledano.  

Num estudo posterior, novamente dedicado ao Renascimento e Maneirismo em 

Portugal24, o mencionado historiador de arte acrescentará à mão do pintor as 

pinturas da cimalha do retábulo-mor da ermida de São Brás, em Évora, dedicadas à 

Adoração dos Pastores e Ressurreição, considerando que os dois painéis da fiada 

inferior, alusivos à Pregação de São Brás aos animais e ao Martírio do santo 

(Julgamento, Flagelação e Degolação de São Brás) poderão ser tributáveis a Duarte 

Frizão, um outro artista neerlandês, que foi pintor privativo do Arcebispo D. Teotónio 

de Bragança. Considera ainda a possibilidade de, além da Assunção que preenche 

                                                 
21 - Idem, A Pintura Maneirista em Portugal e o apelo da ‘Bella Maniera’ de Itália (1540-1590), 
(Relatório sobre as actividades realizadas em regime de sabática entre Outubro de 2000 e Julho de 
2001), Lisboa, 2001, p.36. 
22 - P. Andrés Llordén, Pintores y doradores malagueños. Ensayo histórico-documental (siglos XV-
XIX) Ed. Real Monasterio de El Escorial, Ávila, 1952. 
23 - Isabel Mateo Gómez, “Un retablo toledano en el Museo de Arte de la Duke University de Durham 
(USA)”, Archivo Español de Arte, nº 276, 1996, pp. 435-438. 
24 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo,cit., p.229. 
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o remate do retábulo de Nossa Senhora da Luz da catedral de Portalegre, também 

uma outra pintura do mesmo retábulo, o Encontro na Porta Dourada de São Joaquim 

e Santa Ana poder ser obra de Campos. 

Por fim, o cotejo das pinturas afrescadas de duas das salas do mencionado 

Palácio dos Condes de Basto, com decorações similares em alguns aposentos do 

Paço Ducal de Vila Viçosa, levou Vítor Serrão a retirar os frescos da Sala da 

Tomada de La Goleta e da Sala das Armas daquele palácio eborense, do elenco 

pictórico tributável ao pintor luso-flamengo, considerando-as obra de um outro pintor 

quinhentista, Tomás Luís.25  

Fernando António Baptista Pereira, tem também dedicado alguma atenção a 

este pintor26, merecendo-lhe um estudo particular a Adoração dos Pastores e dos 

Reis Magos (actualmente no Museu de Santiago do Cacém), destacando o 

«carácter militante da erudição arquitectónica» patenteada pelo artista e «o forte 

italianismo, bebido no contacto com os romanistas neerlandeses e consolidado 

através das gravuras antuerpianas»27.  

Do trabalho conjunto de Joaquim de Oliveira Caetano e José Alberto Seabra de 

Carvalho sobre as decorações fresquistas do Palácio dos Condes de Basto, resultou 

um trabalho monográfico sobre esta obra28, na qual os autores atribuíram as pinturas 

dos três salões do piso térreo a Francisco de Campos. Este estudo seria, de novo, 

parcialmente publicado pelo primeiro num artigo inserido no Catálogo da Exposição 

Do Mundo Antigo aos Novos Mundos,29 que teve lugar em Évora, no mesmo ano. 

Recentemente os mesmos autores publicaram novamente um artigo dedicado às 

pinturas do Palácio dos Condes de Basto30, mantendo a atribuição dos três salões à 

mesma mão.  

                                                 
25 - Vítor Serrão e Filipa Cordeiro, Tomás Luís e o Retábulo da Igreja da Misericórdia do Montijo, Ed. 
Colibri/Câmara Municipal do Montijo, p.36. 
26 - Fernando António Baptista Pereira, História da Arte Portuguesa: Época Moderna (1500-1800), Ed. 
Universidade Aberta, Lisboa, 1992.  
27 - Idem, “Adoração dos Pastores”, Entre o Céu e a Terra. Arte Sacra da Diocese de Beja (Cat. de 
Exposição., coord. José António Falcão), Beja, 2000, Tomo II, pp. 150-156. 
28 - J. de Oliveira Caetano e José Alberto Seabra de Carvalho, Frescos Quinhentistas do Paço de São  
Miguel, Ed. Instituto da Cultura Vasco Vill’Alva, Évora, 1998. 
29 - J. de Oliveira Caetano, “O Logro de Pantasileia. O Palácio dos Castros em Évora”, Humanismo, 
Classicismo e Notícias dos Descobrimentos em Évora (1516-1624), (Cat. Exp., coord. Fernando 
António Baptista Pereira), CNCDP, Évora, 1998, pp. 191-217. 
30 - J. de Oliveira Caetano e José Alberto Seabra de Carvalho, “He nobreza as cidades haverem em 
ellas boas casas. A propósito de dois palácios eborenses”, Monumentos, nº26, Abril de 2007, pp.58-
69. 
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Na sequência da organização da Exposição de Arte Sacra, Tesouros de Arte e 

Devoção decorrente em Évora, na Fundação Eugénio de Almeida, entre 2003 e 

2004, Artur Goulart31 revelou mais um painel seguramente tributável a Francisco de 

Campos. Trata-se de uma Missa de São Gregório, que actualmente se expõe no 

Museu de Arte Sacra da Sé de Évora.  

José Alberto Seabra de Carvalho atribuiu-lhe, ainda, uma nova pintura, um 

Pentecostes que se encontrava na Casa-Museu Dr. Fernando de Castro, no Porto, 

quando preparava a Exposição Cores, Figura e Luz. Pintura Portuguesa do Século 

XVI na Colecção do Museu Nacional de Soares dos Reis, por si comissariada, que 

teve lugar no referido Museu entre 2004 e 200532.  

 

 

                                                 
31- Artur Goulart de Melo Borges (coord.do Catálogo de Exposição) Tesouros de Arte e Devoção,, 
Évora, 2004. 
32- José Alberto Seabra de Carvalho, “Um maneirista inesperado”, Cores, Figura e Luz. Pintura 
Portuguesa do Século XVI na Colecção do Museu Nacional de Soares dos Reis (coord. do Catálogo 
da Exposição), MNSR, Porto, 2004, pp. 50-54. 
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2 - Limitações na abordagem do tema 

 

Um dos obstáculos a ter em conta quando demos início ao presente estudo, 

era a escassa base documental disponível, susceptível de fornecer elementos 

significativos para o tratamento do mesmo. Assinalavam-se apenas três fontes 

documentais sobre Francisco de Campos: a citação de um documento datado de 

1535, referenciado no Arquivo Provincial de Málaga (Espanha)33, no qual o nome do 

pintor é mencionado, a carta de aprendizagem do seu “criado” referida por Vítor 

Serrão,34 e um documento de 1580 que nos dá conta do seu óbito. 

Por esta razão considerámos metodologicamente prioritária a prospecção da 

documentação remanescente nos fundos paroquiais, conventuais e outros de maior 

interesse existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, bem como nos 

Arquivos Municipais ou outros fundos locais que, a seu tempo, se fossem revelando 

promissores. Tendo em conta que investigadores como Túlio Espanca 

(relativamente ao distrito de Évora), Adriano de Gusmão e, em particular Vítor 

Serrão, têm procedido ao longo das últimas décadas a um sistemático levantamento 

e análise documental dos exemplares subsistentes relativos a esta época, afigurava-

se-nos este como um longo e aturado trabalho a desenvolver, na tentativa de 

encontrar algum elemento novo que pudesse ter passado despercebido à lupa 

destes especialistas.  

Outra das limitações impostas na prossecução da investigação relacionava-se 

com o estado de conservação das obras de arte que chegaram até nós. Tornando-

se o contacto directo com as pinturas fundamental num trabalho deste teor, o estado 

de conservação dos espécimes a estudar assume crucial importância. Desde que 

não tenham sido sujeitas a mutilações descaracterizadoras ou a desastrosas 

intervenções posteriores, as obras de arte constituem a mais segura fonte de 

informação transformando-se, pois, no principal objecto de análise num estudo desta 

natureza. Acontece, porém, que no universo de obras que nos propomos analisar, 

muitas delas se apresentam em estádios muito diferentes de conservação 

colocando-nos, à partida, bastantes dificuldades na percepção dos modos de 

expressão do artista, nomeadamente no estudo das técnicas pictóricas e dos seus 
                                                 
33 - Andrés Llorden, op. cit., p.31. 
34 - Vítor Serrão, A Pintura Maneirista em Portugal e o apelo da ‘Bella Maniera’ de Itália (1540-1590), 
cit., p.36.  
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valores lumínicos e cromáticos. Embora alguns exemplares tenham já sofrido 

intervenções de restauro, ou conservação, a maioria encontra-se ainda por 

restaurar, algumas das quais em avançado estado de degradação ou mesmo 

mutilação, o que pontualmente, se torna um obstáculo à sua correcta interpretação 

iconográfica. Partindo do pressuposto que, face ao objecto artístico, a perspectiva de 

abordagem do historiador de arte deve ser múltipla, propondo-se interrogá-lo não 

apenas em termos pictóricos (no presente caso) e estéticos, mas económicos, 

religiosos, sociológicos, eventualmente políticos e, naturalmente, culturais, o estado 

de conservação das peças é, sem dúvida, um auxiliar importante no apuramento de 

alguns pormenores que nem sempre são detectáveis quando as mesmas 

apresentam um estado de degradação avançado (como, por exemplo, a existência 

de um brasão que pode denunciar o encomendante e que se torna invisível devido à 

deterioração da peça, a inclusão de um elemento simbólico ou atributo que 

pressupõe uma determinada leitura ou identificação, etc). Por outro lado, em virtude 

de o pintor ter utilizado ao longo da sua carreira diferentes materiais de suporte (tela, 

madeira e mural), seria nosso objectivo proceder a algumas análises laboratoriais a 

fim de clarificar a constância, ou não, de certas técnicas e processos pictóricos em 

diferentes materiais.  

Finalmente, há que ter em conta a dispersão geográfica dos núcleos atribuídos 

ao autor, que se conservam em regiões tão variadas como o Porto, a Beira Litoral, 

Estremadura, Ribatejo, Alentejo e Algarve, sem esquecer que um importante 

conjunto, atribuído por Vítor Serrão, se encontra nos Estados Unidos da América 

(Durham, Carolina do Norte), do qual as únicas reproduções fotográficas conhecidas 

são a preto e branco, o que implicou uma deslocação ao local onde as pinturas se 

encontram, porque só a observação directa das peças nos permitiria confirmar, de 

forma cabal, a atribuição feita.  

 

 

 



 28  
 

3 – Metodologia e estrutura 

 

Ultrapassada a ideia da História da Arte assente no paradigma clássico-

vasariano e abandonados os preconceitos de ordem estilística, assimilou-se a noção 

da existência de uma transcendência imanente aos próprios objectos artísticos, 

passando a História da Arte a integrar o conceito de arte-identidade, procurando 

analisar os modos de expressão artística e interpretá-los à luz de novos 

pressupostos que relançariam o debate sobre a importância da disciplina e os seus 

objectivos. 

Novas visões lhe foram acrescentadas, como a análise formal, iconográfica e 

sociológica, que se complementam com a tentativa de procurar entender as atitudes 

dos artistas, público e clientes perante a obra de arte, conduzindo a um 

entendimento cada vez mais aprofundado das suas diversas formas de 

narratividade. A reflexão sobre aspectos parcelares na análise dos objectos, 

imprescindível no reconhecimento da produção artística enquanto fenómeno de 

expressão social, política, religiosa e cultural, colocaria os Historiadores de Arte na 

senda do que Frederick Antal designava de «História da Arte como testemunho de 

totalidades»35, único meio que conduz à compreensão dos programas estéticos e 

iconológicos dos objectos artísticos analisados em contexto.  

Tem-se realizado ao longo das últimas décadas um esforço notável de 

reabilitação de um período efervescente da produção artística de Quinhentos, o 

Maneirismo, procurando compreender-se determinadas realidades dando voz não 

apenas aos seus representantes mais emblemáticos, mas a todos aqueles que, 

enquanto persecutores da nova estética, se tornaram intérpretes privilegiados das 

novas sensibilidades políticas, sociais, económicas ou culturais que se vivenciavam 

num tempo e num espaço concretos. 

Neste âmbito se inserem algumas exposições temáticas ou monográficas que 

se têm organizado um pouco por toda a Europa (Londres, Paris, Berlim, Roma, 

Bruxelas, Praga, Madrid, Valladolid, Lisboa), não raras vezes acompanhadas de 

Colóquios onde os diversos historiadores de arte internacionais têm debatido os 

fundamentos estéticos e ideológicos do estilo. Merece especial relevo a 

paradigmática exposição organizada em 1994 no Museu de Belas Artes de Bruxelas, 

                                                 
35 - Frederick Antal, “The Social Background of Italian Manneirism” The Art Bulletin, 1948, p.125. 
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sob o título Fiamminghi a Roma, exemplarmente comissariada pela eminente 

Professora Doutora Nicole Dacós, dedicada a uma franja de artistas normalmente 

secundarizados na arte dos Países Baixos. Em Portugal o destaque vai para a 

exposição comissariada por Vítor Serrão, intitulada O Maneirismo em Portugal. Arte 

no Tempo de Camões, que teve lugar no CCB, em 1995, onde pela primeira vez, se 

procurou valorizar e dar a conhecer publicamente um conjunto de obras e artistas 

tradicionalmente (mal) entendidos como representantes de uma fase decadente da 

arte portuguesa. 

Também nós temos privilegiado, ao longo do nosso percurso académico, o 

estudo e a reflexão sobre a produção de alguns desses artistas que, de alguma 

forma, têm ajudado a clarificar um pouco a nebulosa que ainda paira sobre este 

período fecundo da nossa história da arte, e contribuído para dar consistência à 

comprensão de determinados fenómenos artísticos. 

Por isso nos sentimos seduzidos, uma vez mais, por esta fascinante 

personalidade artística, injustamente relegada para um plano secundário quando 

não, mesmo esquecida, procurando perscrutar a memória oculta dos objectos 

artísticos como ponto de partida para a redescoberta e compreensão do ponto de 

vista segundo o qual eles foram feitos num determinado contexto espaço-tempo, 

concordando em absoluto, deste ponto de vista metodológico, com Carl Justi que 

considerava ser este o objectivo primeiro da História da Arte, ao afirmar: «A erudição 

não deveria ser senão a redescoberta do ponto de vista segundo o qual a obra de 

arte foi feita em determinado momento do passado»36. 

Outro vector que assume bastante importância nesta investigação é a procura 

do significado último dos signos pictóricos, numa tentativa de apreender as 

verdadeiras intenções que lhe estão subjacentes, o que nos fala dos diferentes 

modos como, por vezes, elas são perspectivadas por aqueles que delas fruem, 

consoante os diversos graus de cultura, de conhecimento religioso, de estatuto 

social, etc. Para além da análise estilística dos espécimes pictóricos, preocupar-nos-

                                                 
36 - Aby Warburg, The reneval of pagan antiquity:contributions to the cultural history of the European 
Renaissance, Introduction by Kurt W Forster, Translation by David Britt, Los Angeles, CA, 1999. 
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á a leitura dos seus valores formais e a interpretação iconológica e semiótica37 dos 

mesmos, sem perder de vista a sua contextualização global. 

Nas últimas décadas tem assumido particular importância o confronto entre as 

teorias de Erwin Panofsky38 e Reindert Falkenburg,39 no que toca ao simbolismo 

iconográfico das imagens. Panofsky foi o primeiro a associar os motivos pictóricos 

com conceitos teológicos medievais específicos. De acordo com ele, por trás do 

realismo de cada imagem esconde-se uma profusão de significados religiosos que 

dão verdadeiro sentido à obra de arte, permitindo analisar com bastante rigor e 

precisão o simbolismo de cada objecto.  

Contrariamente a esta posição, Falkenburg chama a atenção para a 

complexidade interrelacional dos vectores sob os quais deve ser vista e interpretada 

uma pintura, negando assim o carácter linear da análise panofskiana. O facto de 

frequentemente as pinturas serem obras de oficina, resultando de colaborações 

diversas, por vezes entre encomendantes e aprendizes sem grande consciência 

iconográfica, conduz-nos a casos, diz o autor, em que tentar interpretar a verdadeira 

intencionalidade artística da obra se torna praticamente impossível. Este teorizador 

lembra-nos que a representação artística é sempre o reflexo de algo mais complexo 

que lhe está subjacente, e que estabelecer analogias na imagem devocional 

significa frequentemente explorar a relação de reciprocidade que existe entre o 

mundo material e o mundo espiritual. Ao estimular a meditação, a imagem 

devocional poderia oferecer alguns indicadores para reflexão, é certo, mas isso não 

significa que os crentes olhassem para elas como se se tratasse de um mapa de 

estradas, com indicação precisa dos caminhos a percorrer!40 Além do mais, 

frequentemente as imagens devocionais eram determinadas pelos artistas (embora 

não exclusivamente!), muito mais do que pelos encomendantes, o que nos conduz a 

                                                 
37 - Sobre as relações existentes entre a análise iconológica e semiótica das obras de arte ver Omar 
Calabrese, A Linguagem da Arte, Ed Presença, Lisboa, 1986, pp.24-34. 
38 - Cfr. Erwin Panofsky, “Reality and Symbol in Early Flemish Painting: «Spiritualia sub Metaphoris 
corporalium», Early Netherlandish Painting, Its origins and Character, Cambridge, Massachusetts, 
1953, vol.I, pp.131-148. Idem, Estudos de Iconologia. Temas humanísticos na arte do Renascimento, 
Ed. Estampa, Lisboa, 1982; Idem, O Significado nas Artes Visuais, Ed. Presença, Lisboa, 1989. 
39 - Cfr. R. Falkenburg, The Fruit of Devotion. Mysticism and the Imagery of Love in Flemish Paintings 
of the Virgin and Child, 1450-1550, Amsterdam and Philadelphia, 1994. 
40 - Peter Parshall, “Commentary: Conformity or Contrast?”, Early Netherlandish Painting at the 
Crossroads. A Critical Look at Current Methodologies, The Metropolitan Museum of Art Symposia, Ed. 
Maryan W. Ainsworth, Yale University Press, New York, 2001, p.21. 
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um universo vastíssimo de possibilidades de interpretação, sobretudo ao nível de 

elementos secundários.  

Por outro lado, há que ter em conta que, mesmo estando na posse de alguns 

elementos retóricos que dominavam já a análise artística no mundo quinhentista, por 

exemplo, fatalmente o nosso diferente estádio cultural nos impõe outras leituras e 

interpretações face às mesmas imagens, porque não podemos excluir a intervenção 

do nosso subconsciente o que alterará, seguramente, a leitura que delas fazemos.  

Por isso, não podemos deixar de estar de acordo com Reindert Falkenburg 

quando afirma que, ao tentar explicar as imagens devocionais, é tão perigoso seguir 

as vias da permissividade, como as que parecem ser proibidas, devendo o 

historiador de arte tentar ser o mais rigoroso possível na sua análise interpretativa. 

Tentar-se-á, nesse sentido, praticar algum rigor metodológico, procurando discernir 

os mecanismos de significação das mensagens imagéticas à luz do imaginário 

quinhentista, na medida em que nos for possível essa aproximação.  

Relativamente à estrutura da presente dissertação, encontra-se dividida em 

duas partes. Numa primeira, procuraremos dar resposta às questões de ordem 

ideológica e formal subjacentes à obra de Francisco de Campos, numa tentativa de 

apresentar não só uma visão actualizada sobre as suas realizações picturais, como 

realçar o contexto artístico coetâneo, enquanto um dos capítulos mais operosos da 

produção nacional e europeia.  

Impõe-se, antes de mais, fazer uma incursão pela realidade cultural da Europa 

quinhentista, procurando entender as linhas de força de um determinado momento 

histórico que conduziram à emergência das novas soluções formais, numa tentativa 

de identificação das determinantes que condicionaram num dado momento as 

funções a que a pintura se destinava, as expectativas das clientelas, os efeitos 

provocados pela sua apresentação junto dos espectadores, etc. 

Num segundo capítulo, centramo-nos mais especificamente sobre a obra do 

pintor, procurando reconstituir o seu percurso biográfico e a evolução artística que o 

caracterizou, desde as suas primeiras experiências pictóricas, até à obra final, 

definindo coordenadas que permitem identificar, com alguma segurança, o âmbito 

da sua produção. Isso obrigou-nos a analisar os meios em que o pintor se movia 

conduzindo-nos, a forte personalização da sua linguagem figurativa, ao 

equacionamento de uma certa problematização relacionada com a questão autoral, 
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o que nos fez repensar alguns aspectos e equívocos gerados em torno da 

identificação de alguns pintores e da atribuição de determinadas obras. 

As conclusões apuradas sobre o artista, conduzem-nos aos dois capítulos 

seguintes, onde tentaremos fazer uma abordagem aos mundos paralelos àquele em 

que o pintor laborava, tentando perscrutar os meios que o enformaram, antes de 

mais. Esta realidade colocou-nos na senda de alguns círculos artísticos 

neerlandeses do segundo quartel do século XVI, onde o autor terá adquirido as 

bases da sua formação, aspectos que serão tratados no terceiro capítulo. 

Tendo como referencial o processo evolutivo dos seus modos de expressão 

pictural, procurámos identificar as fontes que foram constituindo o principal móbil 

inspirador da sua produção, e as influências perante as quais foi revelando maior 

sensibilidade e se foi tornando permeável, ao longo da sua vida artística. É a matéria 

substantiva de que trata o quarto capítulo, no qual se procura descodificar a 

importância dos influxos ítalo-espanholas no devir artístico do pintor. 

Numa segunda parte, que intitulamos de Corpus Pictórico, far-se-á um 

inventário rigoroso das pinturas que até agora a crítica tem atribuído a Francisco de 

Campos, marcado por critérios de objectividade e rigor, a fim de, em definitivo, se 

proceder a uma identificação cabal e análise exaustiva da sua obra.  

Incluir-se-ão, nesse corpus, novas obras que por nós sejam tributadas ao 

artista e retirar-se-ão, naturalmente, aquelas com cuja atribuição, eventualmente, 

não estaremos de acordo. 
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4 – A paisagem cultural e artística coetânea 

 

Enquanto a maior parte da Europa se dilacerava em conflitos motivados por 

questões religiosas relacionadas com o espírito reformista, e políticas, provocadas 

pelo desejo de supremacia de Carlos V, Portugal, ao contrário, além de reafirmar a 

sua individualidade e consolidar o seu poder político,41 era um país cuja expansão 

propiciou um fervilhante ambiente artístico. Por outro lado, justamente o facto de 

manter a sua unidade religiosa em todos os cantos do Império, constituía um factor 

acrescido favorável à presença de artífices, artistas e todos quantos demandavam 

trabalho junto de uma Corte que no seu esforço de engrandecimento e 

internacionalização, procurava dotar o país de espaços adequados às novas 

funções sociais e à exteriorização do Poder, manifesta através do investimento no 

aparato ostentatório e na aquisição de objectos consentâneos com a grandeza 

imperial, emblematicamente representativos do substrato da “revolução” cultural, 

religiosa e ideológica, impulsionada pela própria Corte 

O intercâmbio económico e cultural estabelecido com paragens longínquas, 

caldeado com uma maior abertura às correntes estéticas europeias, intensificado 

através da aquisição de obras oriundas dos principais centros produtores e do 

acolhimento de inúmeros artistas provenientes de alguns desses círculos, 

introduziram factores propiciatórios à adesão de Portugal aos estilos emergentes na 

Europa. Abriam-se finalmente as portas a um espírito renovador no seio das artes e 

das letras, que se alargaram a novas experiências, enquanto meio de expressão de 

uma sociedade algo afectada e epicúrea, mas disponível para aceitar novos 

impulsos. Como consequência deste fenómeno algo tardio a arte portuguesa 

percorreu, em apenas meio século, um largo caminho desde as opções tardo-

medievais de pendor goticista até às mais modernas interpretações de feição 

italianizante. A assimilação dos vectores de modernidade traduziu-se, como sempre, 

num processo criativo autónomo e sui-géneris, partindo essencialmente das 

influências ítalo-flamenga e do contacto permanente e fecundo que fomos mantendo 

ao longo desse período com a vizinha Espanha.  

                                                 
41 - Com ambições planetárias que se radicam já na assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, 
provocando o descontentamento de diversas cortes europeias. 
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A cultura artística da centúria de Quinhentos não pode ser analisada sob um 

ponto de vista único em virtude da sua complexidade, que deriva da forte tensão 

dicotómica produzida pelo movimento pendular mantido entre o emprego das formas 

já assimiladas e a nova cultura all’antico. Assim, se no século XV e princípios do 

seguinte a vivência sócio-política e cultural do reino era mais favorável ao 

estreitamento de relações com o Norte-europeu, a partir de finais do reinado do 

Venturoso, embora com maior incidência após o segundo quartel de Quinhentos, a 

balança inclina-se mais para o Mediterrâneo, manifestando os monarcas uma clara 

opção pelo modelo italiano ao nível artístico sem, contudo, marginalizar a arte 

flamenga. 

Após uma abordagem generalizada aos condicionalismos que estiveram na 

origem das transformações artísticas decorrentes na Flandres, na Itália e em 

Espanha, cujos influxos se reflectiriam no devir artístico nacional, debruçar-nos-

emos com mais atenção sobre o caso português. Mais do que examinar as relações 

sempre complexas e delicadas da arte com os restantes aspectos de expressão da 

culturalidade, tentaremos esboçar um retrato das mutações artísticas ocorridas na 

transição do Renascimento para o Maneirismo e da afirmação da nova estética entre 

nós.  

Para uma completa apreensão das transformações culturais e artísticas 

ocorridas em Portugal entre o segundo e o terceiro quartéis do século de 

Quinhentos, há que analisar os seus diversos pontos de confluência, nomeadamente 

os problemas históricos e teóricos que envolvem os fenómenos artísticos, desde as 

articulações político-económicas da monarquia portuguesa face a outros países 

europeus, à dialéctica estabelecida pela procura das alianças dinásticas que se 

firmaram entre a corte e algumas casas reais europeias, à problemática da origem e 

desenvolvimento de outras formas de narratividade, ao diálogo estabelecido entre as 

formas tradicionais e as novidades e o modo como estas foram difundidas e 

adoptadas pelo pintor, entre outros. Impõe-se também dedicar uma especial atenção 

à relação entre os textos, as fontes gravadas e as imagens devocionais, que 

constituíam o cerne da iconografia da pintura coeva, tentando perceber até que 

ponto o artista fez eco da nova cultura literária e imagética que emanava dos 

principais centros culturais e artísticos europeus. 
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É no interior da própria conjuntura cultural portuguesa, contudo, que devem 

procurar-se as raízes da mudança artística operada a partir da década de trinta de 

Quinhentos. 

Frequentemente a historiografia tem obscurecido a figura de D. João III 

denegrindo a sua imagem através da catalogação com epítetos menos abonatórios. 

Mau grado a sediação do Tribunal da Inquisição em Portugal e a abertura nos anos 

finais do seu reinado a um certo espírito ciceroniano, o monarca desenvolveu um 

empenhado esforço de modernização nos domínios da cultura, em geral, e das artes 

e do ensino, em particular, de que são paradigma a Reforma da Universidade e a 

fundação do Colégio das Artes (não obstante a breve prazo se ver malograda nos 

seus propósitos iniciais). Na corte e nos círculos que lhe eram mais próximos, eram 

veiculadas as ideias humanistas de pendor erasmiano, como o comprovam também 

os convites dirigidos pelo Piedoso ao próprio Erasmo, a Francisco de Monzón42 ou a 

Juan Luís Vives, para ensinar em Portugal, assim como o apoio concedido a este 

humanista espanhol para a publicação, em Antuérpia, do seu livro De Disciplines. 

Assiste-se também a um novo entendimento das artes e do artista, de que nos dá 

testemunho a obra do mencionado Monzón, Espejo del Príncipe Cristiano (cuja 1ª 

edição saiu dos prelos de Luís Rodrigues, em 1544), na qual o autor tece diversas 

considerações sobre a arquitectura (Libro Primero) e sobre a pintura, escultura, 

gravura, impressão e artes dos metais (Libro Secundo), não obstante ser 

essencialmente uma obra propedêutica destinada à educação do Príncipe D. João 

(o primogénito de D. João III). Mais, ainda, do que a anterior, a obra holandiana De 

Pintura Antigua (1548) constituiu verdadeiramente o primeiro tratado artístico escrito 

em Portugal, no qual são enaltecidas algumas áreas, em particular, e relançado um 

novo olhar sobre os artistas. 

Recorde-se que o próprio rei encabeçou algumas das reformas artísticas que 

precipitariam uma série de obras43, e se transformaria no mentor de alguns projectos 

arquitectónicos que então tiveram lugar, beneficiando do seu mecenato algumas 

cidades que se converteram em importantes pólos de desenvolvimento artístico. 

                                                 
42 - Formado na Universidade de Alcalá, onde obteve o grau de Mestre em Artes e de Doutor em 
Teologia, chegou a Portugal através de D. Isabel, Imperatriz de Espanha, a pedido de seu irmão D. 
João III  
43 - Podendo citar-se o caso emblemático da Ordem de Cristo, que o monarca transformou numa 
ordem religiosa conventual, obrigando a uma profunda reformulação arquitectónica da sede da 
Ordem, em Tomar 
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Diversos exemplos poderiam ser nomeados, entre os quais avultarão os casos de 

Tomar, não apenas pelas continuadas intervenções realizadas no Convento de 

Cristo e na igreja de São João Baptista, mas porque a cidade granjeou 

efectivamente uma certa predilecção régia, como o parece dar a entender a provável 

escolha para panteão pelo monarca que com esse fim terá, eventualmente, 

mandado edificar a ermida de Nossa Senhora da Conceição44, um testemunho de 

erudição classicista, ou Coimbra, principal centro dinamizador do desenvolvimento 

cultural do reino que, além das novas instituições de ensino que contribuíram para a 

sua nobilitação, foi dotada de um novo Paço régio, beneficiando ainda do mecenato 

episcopal de D. Jorge de Almeida e de Frei Brás de Braga no mosteiro crúzeo, 

sempre apoiado pela cúria régia.  

Tanto, ou mais do que as anteriores, registou um notável desenvolvimento a 

cidade de Évora, para onde se transferiu a Corte na sequência do terramoto de 

1535, transformando-se ao longo de todo o século XVI num dos principais focos 

artísticos do país, do qual a obra pictórica de Francisco de Campos, desenvolvida 

maioritariamente na capital transtagana e suas imediações constitui, apenas, mais 

um testemunho. 

À semelhança da corte, centenas de prelados e nobres procediam à 

reformulação e enriquecimento artístico dos seus espaços. Este fenómeno atinge 

em número crescente as instituições religiosas na segunda metade da centúria 

justificado, entre outras, pelas necessidades impostas pelas directrizes emanadas 

através das prescrições tridentinas. Além das demais, a fundação em 1540 por 

Inácio de Loyola de uma nova Ordem Religiosa, a Companhia de Jesus, cuja 

diáspora pela Europa e respectivas colónias, se revelaria extraordinariamente eficaz 

na missionação além-fronteiras, conduziu à proliferação de novas igrejas e casas 

provinciais para os seus membros, obrigando à sua correspondente edificação e 

recheio, o que implicou um aumento exponencial do número de encomendas de 

todo o tipo de obras de arte, destinadas a cobrir as necessidades dos quatro cantos 

do Império, com todo o esforço de organização que isso implicou. A sediação da 

nova Ordem em Évora onde assumiria, além das funções religiosas, importantes 

                                                 
44 - Rafael Moreira, “A ermida de Nossa Senhora da Conceição, Mausoléu de D. João III”, Boletim 
Cultural e Informativo da Câmara Municipal de Tomar, 1981, nº11. 
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responsabilidades culturais seria, justamente, um dos factores que mais contribuiria 

para o incremento artístico da cidade na segunda metade do século XVI.  

Além dos inúmeros superiores de ordens religiosas e militares, abades, 

abadessas, prelados, cónegos, priores, curas e dos cabidos diocesanos, à medida 

que avançamos na centúria constatamos a existência de um número crescente de 

mecenas particulares. Embora mais tardiamente do que acontece noutros centros 

europeus, nomeadamente em Itália e em Espanha, a aristocracia portuguesa 

começa a sentir um certo desejo de emulação face à coroa, procurando colocar-se à 

la page das últimas tendências europeias. Antes de mais, tenta acompanhar este 

ímpeto renovador, concedendo particular atenção à dignificação dos espaços post-

mortem mandando edificar as suas capelas particulares inseridas, ou não, em 

igrejas já construídas. D. Jorge de Lencastre, que mandou erigir para seu cenotáfio 

a Capela da Varziela45 e o Cardeal D. Jorge da Costa, vulgarmente designado por 

Cardeal de Alpedrinha, a Capela do Leão, constituem dois exemplos do primeiro 

caso, enquanto os Lemos, na Trofa, os Silveira, em Góis, entre dezenas de outros 

cuja nomeação se tornaria exaustiva, preferiram mandar abrir pequenas capelas no 

interior das igrejas ou espaços conventuais ou, por vezes, simplesmente arco-sólios 

com arcas ferais (nem sempre mais modestos), nas quais se esculpem jacentes ou 

estátuas orantes de irrepreensível qualidade, lavradas pelos melhores artistas 

portugueses e estrangeiros. Sobretudo nos dois primeiros casos, os novos espaços 

funerários seriam dotados de magnificentes retábulos esculpidos ou pintados e 

decorados com diversas peças de imaginária, ourivesaria, e outras. 

Por outro lado, esta nobreza enriquecida, em boa parte graças aos benefícios 

auferidos através da sua participação nos negócios e na administração do Oriente, 

começa também a prestar mais atenção às suas casas senhoriais, que vai rechear 

com óptimas peças de mobiliário, tapeçarias e outros objectos decorativos, na maior 

parte dos casos de importação, adquirindo o gosto pela pintura mural de temática 

pagã, que se introduz como cena ornamental e secundária, associada à 

arquitectura. Contudo, embora originariamente os temas sejam pagãos, terão 

sempre uma leitura moralizante. Faz-se uma leitura especial do mito, do emblema, 

do símbolo, depurando-os do seu significado primário e atribuindo-lhes um novo 

                                                 
45 - Cfr., Maria Teresa Desterro, A capela e o retábulo da Varziela, Câmara Municipal de Cantanhede, 
2001. 
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ensinamento; pois deles se extrai sempre uma declaração moral que os transforma 

em exemplos de virtudes e modelos de conduta. 

Além do mais, a secularização dos hábitos emanada de uma corte faustosa e 

teatral leva ao aumento da pompa e a um certo refinamento cortês, obrigando à 

aquisição de adornos, vestes mais luxuosas e outros adereços, pessoais e 

domésticos, mais sumptuosos, o que proporcionou o aumento da procura de bens 

sumptuários e favoreceu a produção daquelas que convencionalmente se designam 

por “artes decorativas.”  

Não obstante a partir do terceiro terço do século circularem as novas correntes 

ideológicas defensoras do Integralismo e soprarem já os ventos Contra-reformistas, 

tanto nas regências de D. Catarina e do Cardeal-Infante e, até mesmo, no finis 

patriae sebástico (praticamente coincidente com o desaparecimento de Campos) se 

continuou a fomentar uma intensa actividade artística, justificada por motivações de 

cariz político-cultural cada vez em maior sintonia com o móbil religioso. Sendo, 

embora, as exigências iconográficas tridentinas acatadas como lei nacional (em 

particular no lustre em que o Cardeal-Infante assumiu a regência) e o poder 

inquisitorial estender progressivamente os seus tentáculos ao domínio artístico, 

continuaram a florescer, sobretudo nos círculos mais eruditos, os modelos da 

Maniera italiana que, na Península Ibérica como além Pirinéus, inspiravam uma 

plêiade significativa de homens das letras e das artes. 

É verdade que as tentativas inquisitoriais de coarctar a liberdade inventiva dos 

artistas, não foram suficientes para refrear os impulsos criadores que continuavam a 

ser veiculados enquanto formas de expressão privilegiadas, sobretudo pelos que 

eram oriundos de outras paragens ou, por aqueles que, entretanto, se tinham 

deslocado a Roma e outros importantes centros artísticos italianos, a fim de 

aperfeiçoar a sua aprendizagem. No entanto, a arte continuava a estar confinada a 

um património zelosamente circunscrito a uma elite que constituía simultaneamente 

a intelligentsia da época.  

Embora se documente desde o século anterior a presença de artistas 

estrangeiros em Portugal, no século XVI podemos falar em verdadeiros fluxos 

migratórios de flamengos, franceses, biscainhos, espanhóis e, até, em casos 

pontuais de alguns italianos, que serão responsáveis no nosso país, em colaboração 

com os artistas locais, pela construção de notáveis edificações, magníficos portais, 
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retábulos esculpidos e pintados, objectos de ourivesaria, livros iluminados, e muitas 

outras peças que enriquecem hoje as colecções nacionais. 

Saliente-se, contudo, que a mobilidade dos artistas era recorrente na centúria 

de Quinhentos. Foram muitos os que percorreram a Europa, tornando-se a Itália o 

principal foco de atracção, onde depois de algum tempo, quase sempre 

complementando a sua formação como colaboradores num atelier local, 

regressavam à sua terra natal ou tentavam a sorte noutras paragens onde se lhes 

abrissem novas perspectivas de trabalho, o que acabava por trazer muitos deles até 

à Península Ibérica, pois tanto num país como noutro se ofereciam múltiplas 

possibilidades de ocupação. A passagem por Espanha constituía, pois, para muitos 

deles, um ponto de passagem antes de finalmente se radicarem entre nós, artistas 

que ao chegarem a Portugal, traziam consigo a riqueza acumulada de uma 

experiência acrescida. Assim foi com João de Castilho, que trabalhou na catedral de 

Sevilha, antes de se dirigir a Portugal, ou com Nicolau Chanterene, que se 

documenta trabalhando na execução de um conjunto de esculturas para o Hospital 

Real de Santiago de Compostela (1511)46, antes de partir para Lisboa e, também, 

com Odart, documentado na catedral de Toledo de 1523 a 1525, para citarmos 

apenas alguns dos mais influentes nomes da arte quinhentista portuguesa. Assim 

aconteceu também com Francisco de Campos.  

Depois de uma passagem pelo Sul de Espanha, documentando-se em Málaga 

na década de trinta, a análise estilística da sua obra leva-nos a supor uma 

passagem do pintor pela Andaluzia, onde terá permanecido até à sua vinda para 

Portugal. Razões? Não as conhecemos especificamente, mas não bastariam as 

mesmas que ao longo do século trouxeram tantos outros em demanda do nosso 

país? Além do mais, estreitam-se por essa altura os contactos artísticos entre 

Portugal e Espanha, como o atesta a vinda de outros artistas que, depois dele, 

tomarão o caminho de Portugal acabando por se radicar entre nós, nomeadamente 

Lourenço de Salzedo, Francisco Venegas e, mais tardiamente, outros ainda. Embora 

mais raros, conhecem-se também os casos daqueles que seguirão o caminho 

inverso, como Vasco Pereira Lusitano ou Baltasar Gomes Figueira (pintores já da 

geração seguinte). Ao contrário do que por vezes se pensa, não foi só no reinado de 

                                                 
46 - Cfr. Pedro Dias, O Fydias Peregrino. Nicolau Chanterene e a escultura europeia do 
Renascimento, Coimbra, 1996, p. 45. 
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D. Manuel que se assistiu a um estreitamento das relações peninsulares, reforçadas 

pelos sucessivos casamentos do Venturoso com princesas espanholas. Como se 

constata, as uniões matrimoniais de Carlos V e D. João III com as respectivas irmãs, 

consolidaram não apenas a relações diplomáticas entre os dois reinos como 

favoreceram, mais ainda, a proximidade cultural e artística entre ambos, situação 

que se prolongará mesmo durante a monarquia dual, após 1580. 

Sem ser propriamente um artista de Corte, Francisco de Campos terá 

granjeado um estatuto social privilegiado, trabalhando para uma aristocracia nobre e 

eclesiástica, como o comprova o nível artístico das suas obras e a assinatura 

deixada no Palácio de São Miguel, em Évora, um espaço que constituía uma 

espécie de locus amoenus à maneira das casas palacianas da mais erudita 

aristocracia europeia. 

A actividade exercida para comitentes tão importantes como o 5º Duque de 

Bragança, D. Teodósio I, ou o arcebispo eborense D. João de Mello e Castro (que 

acompanhou desde o seu governo à frente do bispado de Silves) é, por si só, 

elucidativa da importância adquirida pelo pintor no seu meio e do reconhecimento 

coetâneo do seu talento, que certamente lhe conferiria algumas prerrogativas não 

muito diferentes das dos pintores régios. 
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1 - O ambiente cultural e artístico na viragem dos séculos 

 XV/XVI 

1.1 – O desenvolvimento do Maneirismo: a nova estética espiritualista do 

Cinquecento 

 

A entrada da Europa na Idade Moderna, ocorreu no século XV através do 

umbral do Renascimento que, enquanto fenómeno cultural, nasceu de um novo tipo 

de sociedade caracterizada por uma radical mudança ao nível do pensamento ligado 

a factores tão diversos como o desenvolvimento do capitalismo mercantil, o 

crescimento da burguesia ou uma maior preocupação relativamente ao 

conhecimento da natureza e do Homem.47 

Embora a ideia de um novo renascimento das artes e das letras fosse 

genuinamente italiana, foi-se alargando, paulatinamente, aos distintos países 

europeus, conduzindo a uma renovação não só no campo das artes e do 

pensamento, cujas repercussões se fizeram sentir também nos domínios político, 

religioso e, sobretudo, ao nível da própria concepção do Homem e da sua relação 

com o mundo envolvente. Assistiu-se, então, a uma recuperação do legado da 

Antiguidade clássica, considerado como o único caminho possível para devolver à 

arte o nível que possuía antes da Idade Média, configurando-se este processo de 

renovação artística como o ponto de partida do mundo Moderno. A arte era, 

contudo, um património restrito acessível apenas a uma elite erudita e latinizada, 

associada ao movimento humanista e neoplatónico48. 

Se esta primeira etapa da Modernidade, que em Itália se apelidou de 

Quattrocento, se caracterizou pela experimentação e aprendizagem sucessivas, foi 

na centúria seguinte que se assistiu a uma operatividade plena desse Classicismo 

que daria lugar, a partir do segundo quartel do século, à sua própria superação, 

assistindo-se à emergência da nova tendência anti-clássica designada por 

                                                 
47 - Cfr. Edgar Garin, O Renascimento. História de uma revolução cultural, Telos Ed., Porto, 1964. 
Idem, La culture philosophique de la Renaissance italienne, Ed. Gallimard, Paris, 1956. 
48 - Cfr. Arnold Hauser, The Social History of Art, Routledge and Kegan Paul, London, 1954, trad, 
port., História Social da Arte e da Cultura, vol. III, Renascença, Maneirismo e Barroco, Ed. Vega / 
Estante, Lisboa, 1989. 
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Maneirismo49, que foi adoptando fórmulas distintas e profundamente condicionadas 

pelas tradições culturais próprias de cada país plasmando-se numa multiplicidade de 

formas plásticas que, por isso mesmo, o transformam num dos mais ricos e 

interessantes estilos artísticos50.  

Os artistas tentavam agora emancipar-se das restrições impostas à sua 

liberdade pelo carácter dogmático do mercado artístico, que fora até então 

determinado, não pela oferta, mas pela procura do consumidor. Na verdade, o 

comércio de obras de arte é concomitante imediato do aparecimento dos 

coleccionadores e, se podemos situar no século XV as primeiras colecções de obras 

de arte secular, associadas sobretudo a uma nova elite que se tornou 

economicamente poderosa, adoptando os costumes e os modos da sociedade 

cortês, que gostava de adornar os seus palácios com paredes ricamente forradas 

com tapeçarias ou pinturas murais, onde proliferavam as arcas pintadas e lavradas 

(cassoni) os leitos envoltos em armações cuidadosamente trabalhadas, os quadros 

com pinturas devocionais, ricos objectos de ourivesaria e muitas outras obras de 

arte aplicada, não podemos falar ainda de coleccionismo. Por esta razão, também 

só no século de Quinhentos encontraremos os primeiros negociantes de arte na 

Península Itálica, sendo o florentino Giovanni Battista della Palla o primeiro que se 

documenta, adquirindo objectos de arte para o rei de França51. Quer a produção, 

quer o comércio de objectos artísticos viria a adquirir novos contornos a partir do 

século XVI. Os múltiplos conflitos de ordem diversa implicaram a renúncia a uma 

certa forma de pensar o universo e o homem, onde os elementos que pareciam 

perenes passaram a ser contestados, combatidos, reinstaurados, numa sucessão 

contraditória cuja lógica é frágil, equívoca e enigmática, entendendo-se agora o 

mundo como o lugar do diverso e do imprevisível. Esta realidade revelar-se-ia 

extraordinariamente fecunda no que toca à produção literária e artística, 

impulsionando os criadores a inventar novas formas de expressão consentâneas 

com a nova maneira de estar e pensar. A mobilidade dos artistas generalizou-se, 

propiciada quer pela maior facilidade de circulação na Europa, quer pelo aumento do 

número de encomendas. 

                                                 
49 - Walter Friedländer, Manneirism and Anti-Manneirism in Italian Painting, Columbia University 
Press, 1957. 
50 - Frederick Antal, Classicism and Romanticism, London, 1966. 
51 - Arnold Hauser, op. cit., p. 63. 
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1.2 – A Itália, berço das novas correntes ideológicas e estéticas 

 

Na fragmentada Península Itálica, fruto das frequentes lutas que opunham as 

diversas cidades entre si, os Papas assumiram o papel de herdeiros dos Césares da 

Antiguidade, procurando o Estado pontifício tomar as rédeas do poder. Para isso, 

havia que transformar Roma na nova capital do mundo ocidental e devolver-lhe a 

antiga glória e grandeza perdidas, tomando a dianteira no campo das artes e das 

letras, utilizadas como meios susceptíveis de contribuir para a exteriorização da sua 

supremacia sobre qualquer outra cidade italiana. É sobretudo nos pontificados de 

Júlio II (1503-1513) e de Leão X (1513-1521) que este espírito de grandeza e 

superioridade moral, intelectual e artística atinge o zénite, com repercussões 

imediatas ao nível artístico. A cúria papal, transformada numa verdadeira corte 

imperial, chama a si os melhores artistas, nomeadamente Donato Bramante, Miguel 

Ângelo Buonarroti e Rafael Sanzio, que se instalam em Roma ao serviço dos Papas, 

tendo aqui início aquela que se pode considerar uma verdadeira escola artística 

“romana”, da qual não estamos autorizados a falar antes do século XVI.  

Mas não são apenas os dignitários eclesiásticos os autores das encomendas 

das grandiosas obras artísticas. Também os grandes banqueiros, como o célebre 

patrono de Rafael, Agostini Chigi, os ricos mercadores como os Portinari e, até, 

certos membros das antigas famílias romanas (algumas já em fase decadente, que 

procuram desta forma recuperar a fama e a glória de outrora) todos eles ambicionam 

alcançar a imortalidade através das obras de arte. Este alargamento da procura 

conduz até Roma inúmeros artistas oriundos das mais diversas localidades, atraídos 

pelo incremento do número de encomendas às quais os artistas locais não 

conseguiam dar resposta, assim se explicando que, se no início do século 

encontramos a residir em Roma apenas cerca de oito a dez pintores, volvido um 

quarto de século podemos já contar124 pintores inscritos na Irmandade de São 

Lucas. 

Ironicamente, é durante este período que se assiste à perda da supremacia 

económica italiana, graças à transferência do eixo económico do comércio do 

Mediterrâneo para o Atlântico, à perda da autoridade política de algumas cidades 

que viram os seus territórios invadidos pelos franceses e espanhóis, ao profundo 

choque sofrido pela Igreja na sequência da Reforma Protestante e decorrente, acima 
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de tudo, do abalo arrasador provocado pelo Sacco di Roma em 1527. Perante isto, 

os artistas sentem uma necessidade imanente de romper com a regularidade e 

harmonia excessivamente simplistas da arte clássica, substituindo a sua 

normatividade por características mais sugestivas, que podem exprimir-se, quer 

através de uma maior espiritualização das cenas relacionadas com a vida religiosa, 

quer de um exacerbado intelectualismo que deforma deliberadamente a realidade 

consciente, dotando as obras de arte de uma enorme ambiguidade, ao criar efeitos 

de bizarria e ilogismo. O estado de espírito predominante não é já marcado pelo 

optimismo e confiança, mas antes por sentimentos de desengano, angústia e receio 

do castigo imanente, para os quais as formas do equilíbrio liberto de tensões, 

oferecidas pela arte clássica, não são já adequadas. O Maneirismo enquanto 

expressão artística da crise que abalou todo o Ocidente europeu na primeira metade 

de Quinhentos é, acima de tudo, como bem observou Erwin Panofsky,52 expressão 

de uma nova corrente ideológica que se impõe na Europa, onde os valores da 

matéria, base de uma cultura fundada sobre a proeminência do objecto, tão exaltada 

pela burguesia no século XV, deixam espaço à afirmação de um certo ideal 

aristocrático que privilegia a diferenciação individual, assim como o regresso em 

força do imaginário e da afectividade, contrariando o racionalismo exacerbado do 

classicismo quatrocentista53. 

Cada vez mais associado ao hedonismo estético, o Maneirismo acentua a 

atitude pessoal do artista, fazendo apelo para a experiência pessoal daquele que 

observa. Ao contrário do que acontecera na centúria anterior, agora defende-se uma 

arte isenta do transitório e banal, criando uma certa distância da realidade natural, 

sendo as criações artísticas elevadas a uma categoria enobrecida, onde o mais 

importante princípio estilístico é a restrição à representação das essências imutáveis 

e incorruptíveis, que procuram transformar as obras de arte em objectos 

intemporais. Em contraste com o naturalismo tão exaltado na Renascença, o 

Maneirismo coloca agora uma questão epistemológica no tocante à relação da arte 

com a natureza54. O regresso à interpretação clássica do conceito de mimesis, 

começou a ser defendido logo nos alvores do Quattrocento, ainda que de forma 

                                                 
52 - Erwin Panofsky, Renaissance and Renaissances in Western Art, 2 vols., London, 1958. 
53 - Sobre o Maneirismo e seus pressupostos ideológicos, vejam-se ainda: Freedberg, Painting in Italy 
1500-1600, Middlessex, 1971; Claude-Gilbert Dubois, Le Manniérism, PUF, Paris, 1979;  
54 - Erwin Panofsky, Idea: a evolução do conceito de belo, 1924, p.45. 
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simples e ingénua, por Cenino Cennini no seu Libro dell’ Arte, sendo embora 

consagrado por Leonardo da Vinci graças ao enorme desenvolvimento da 

perspectiva aérea. Leonardo via a pintura como uma Ciência, porque o produto final 

– a obra de arte – segundo ele, devia reproduzir mimeticamente a natureza, sem 

sequer tentar melhorá-la, pois isso torná-la-ia amaneirada e pouco natural opondo-

se, assim, a todo o idealismo. No entanto, apesar desta submissão à natureza, o 

humanista reconhecia ao mesmo tempo no pintor não apenas um sábio, mas 

também um criador, porque acreditava que, partindo dos múltiplos exemplos que a 

natureza lhe oferecia, seria capaz de criar outras formas sobre uma base segura, 

graças a esse conhecimento.  

Ao contrário do que possa pensar-se, a nova concepção de natura naturans, 

que se afirma definitivamente no Maneirismo, vinha já sendo traçada por alguns 

artistas e pensadores do período anterior. Assim, os neoplatónicos florentinos, 

atribuíam já à natureza uma alma e um intelecto, mediante os quais fosse capaz de 

criar. A grande novidade do Maneirismo é que passa a haver uma auto-consciência 

da arte e uma fé na própria capacidade criativa. A relação entre sujeito e objecto é 

que se altera substancialmente no Cinquecento já que, de acordo com a nova teoria 

da arte, a natureza deixa de ser vista como a única fonte inspiradora do artista, 

acreditando-se que a própria arte será capaz de recriar a natureza. Ou, por outras 

palavras e regressando à terminologia usada pelos escolásticos medievais, ao 

conceito de natura naturata (que pressupõe uma relação de passividade do artista 

no confronto com o objecto representado) sucede o de natura naturans (que significa 

a natureza concebida como a grande criadora), o que pressupõe um comportamento 

activo do artista na sua relação com ela.55 

Daí que o conceito de “ideia” também se altere bastante em relação ao 

Renascimento. A partir de agora na “ideia” está contido o pressuposto autonómico 

da ars naturans, isto é, ela existe já sob a forma de desideratum teórico na mente do 

artista, que depois lhe dá forma material. 

Partindo do princípio que a obra surge espontaneamente no seu espírito como 

consequência da sua participação no espírito divino, é como se Deus estabelecesse 

um acordo entre a natureza, primeira criadora, e o próprio homem que, por sua vez 

                                                 
55 - Esther Nyholm, Arte e teoria del Manierismo, I Ars Naturans, Odense University Press, 197,, 
pp.22-23. 
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,cria os objectos artísticos partindo de ideias inatas, infundidas no seu espírito por 

Deus56. Um dos principais defensores desta teoria, eivada de influxos neoplatónicos, 

foi Miguel Ângelo um dos primeiros a defender o primado da IDEA, ao afirmar que só 

no contacto ascético com Deus o Homem era capaz de se elevar à sua natureza 

divina, ficando imbuído de uma espécie de “furore” que o tornava capaz de criar, 

alcançando assim através da imaginação uma beleza superior à da própria natureza, 

em virtude de ser Deus a fonte da sua inspiração, no que dava continuidade à teoria 

plotiniana da emanação divina. O seu sentimento religioso combinava a concepção 

mística do Neoplatonismo com a profunda crença na “justificação pela fé”, que 

aprendeu com Savonarola e com o grupo de Contarini. Miguel Ângelo tinha uma 

profunda fé na beleza do mundo material, expressa tanto na sua obra plástica como 

poética, porque para ele a beleza do mundo imanente é reflexo da beleza do mundo 

transcendente, ou seja, é o reflexo do divino no mundo material sendo, 

concomitantemente, o melhor meio de elevar o Homem à contemplação de Deus. 

Num dos seus primeiros poemas, escrito provavelmente entre 1505-1511, fala já da 

revelação de Deus através da beleza:  

«Colui che ‘I tutto fe’, fece ogni parte 

E poi del tutto la più bella scelse, 

Per mostrar quivi le sue cose eccelse, 

Com’ha fatto or, com la sua divin’arte»57 

Esta a razão pela qual ele manifesta o seu desprezo pela pintura flamenga, 

afirmando que «pintam em Flandres propriamente para enganar a vista exterior […] 

sem razão nem arte, sem simetria nem proporção, sem advertência no escolher nem 

despejo, e finalmente sem nenhuma substância nem nervo»58, procurando contrariar 

deste modo o realismo flamengo. Assim, Miguel Ângelo rompe com os ideais dos 

primeiros humanistas, opondo-se conscientemente aos métodos matemáticos que 

constituíam uma parte fundamental das teorias artísticas defendidas por Léon 

Battista Alberti e Leonardo da Vinci. O desenvolvimento das suas ideias acompanha, 

                                                 
56 - Erwin Panofsky, Idea, cit.,p. 49. 
57 - «Aquele que acreditou no Todo, fez primeiro todas as partes de uma só vez, depois, entre elas, 
escolheu a mais bela para mostrar aqui a excelência dos seus caminhos, como tinha feito com a arte 
divina», Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy, 1450-1600, Oxford University Press, 1940 (trad. 
espanhola), José Luís Checa Cremades, Teoria de las Artes en Itália, 1450-1600, Ed. Cátedra, 
Madrid, 2ª edição, 1956, p.79.  
58 - Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, II, Diálogos em Roma, 1548, [Introdução, notas e 
comentários de José da Felicidade Alves, Livros Horizonte, 1984, p.29] 
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pois, a passagem de uma época a outra e prepara o caminho à arte e às novas 

doutrinas artísticas do Maneirismo. 

No âmbito do conceito de ut pictura poesis59, que estabelece a paragona entre 

a poesia e a pintura, encontramos bem definida esta doutrina do individualismo e 

irracionalismo, também defendida por Giordano Bruno que, nos seus De gli Eroici 

Furori, ao falar da liberdade imanente à criação, afirma «As regras não são a única 

fonte da poesia, mas a poesia é que é a fonte das regras, e há tantas regras como 

há poetas verdadeiros»60 De acordo com esta premissa a pintura devia ser como 

uma história representada. Diz Gaspar Gutierrez de los Rios «se o fim do poeta é 

imitar as coisas do natural, o do pintor é o mesmo (…) o pintor imita com as cores, o 

poeta com as palavras (…) se o verso contenta o ouvido, a pintura e as artes do 

debuxo alegram e regozijam a vista”61 Esta nova teoria da arte será mais tarde 

consagrada pelos tratadistas Paolo Lomazzo, no seu Trattato dell’arte della pittura, 

scultura et architettura (1584) e na Idea del tempio della pittura (1590) e Federico 

Zuccari, na obra L’Idea de’ pittori scultori e architetti (1607), relativamente às quais 

Francisco de Holanda se antecipara em cerca de meio século, como a seguir se 

dirá. 

 

 

1.3 – Uma arte aristocrata e palaciana 

 

Desde os tempos medievos que a aristocracia considerou que uma das suas 

funções, além da militar, era o sustento de determinadas comunidades religiosas, 

com as quais se sentia identificada por manter uma ideia similar da estruturação 

social, estabelecendo-se entre estas duas ordens sociais relações muito estreitas 

que se concretizavam através de doações que permitiam levar a cabo os projectos 

arquitectónicos e de carácter artístico, tendo aqui início, justamente, esse tipo de 

mecenato, que fez com que estes duros homens de guerra considerassem as obras 

                                                 
59 - Nuno Saldanha, Poéticas da Imagem. A Pintura nas Ideias Estéticas da Idade Moderna, Ed. 
Caminho, Lisboa, 1995, pp.69-81. 
60 - Giordano Bruno, De gli Eroici Furori, I. Opere italiene, ed. Paolo de Lagarde, 1888, p. 625. 
61 - Gaspar Gutiérrez de los Rios, Notícia general para la estimación de las artes y de la maniera en 
que se conocen las liberales de las que son mecânicas y serviles, Madrid, 1600, citado por Fernando 
Marías, El Largo Siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento Español, Ed. taurus, Madrid, 1989, 
pp. 492-493. 



 54  
 

de arte não apenas como objectos artesanais ou funcionais, mas também como 

símbolo da sua própria riqueza e condição privilegiada. Este fenómeno, 

moderadamente desenvolvido na Idade Média, acentuou-se na Época Moderna, em 

boa medida porque a aristocracia começava a ser reprimida pelo poder régio, vendo-

se por isso obrigada a recorrer a novos símbolos para reflectir a sua primazia social. 

Relevante neste período é o facto de, além do mecenato artístico, as mais 

poderosas famílias tentarem também afirmar a sua proeminência através da 

arquitectura doméstica, desenvolvendo-se a tipologia palaciana, que se transforma 

não apenas no lugar de habitação mas, acima de tudo, de exposição sumptuosa do 

poder económico e social do seu possuidor, tornando-se a arte, uma vez mais, num 

símbolo de poder. 

A nova tendência artística, o Maneirismo, assume-se como o estilo de uma 

classe aristocrática, um estilo palaciano por excelência, o que conduz a que a arte 

se feche em círculos cada vez mais restritos e adquira um carácter mais exclusivista. 

Frederick Antal62 foi um dos historiadores que mais atentamente se debruçou sobre 

este assunto, chamando a atenção para a crescente importância da aristocracia num 

certo recrudescimento de algumas tendências intelectuais medievais, 

nomeadamente em alguma irracionalidade e irrealismo cortês e aristocrata que 

caracterizam a arte maneirista.63 O milieu cortesão e aristocrático é mais intimista, 

por isso mais de acordo com a natureza íntima e intelectualista do próprio estilo. 

Contra todas as outras tendências, torna-se o estilo preferido em todas as Casas 

influentes da Europa, não apenas no Vaticano, mas também nas cortes de Francisco 

I em Fontainebleu, de Rudolfo II em Praga, de Alberto V em Munique, de Cosme de 

Médicis em Florença, de Carlos V e Filipe II em Espanha e, embora sem a 

grandiosidade e imponência das demais, podemos mencionar também as cortes de 

D. João III e de sua mulher, D. Catarina de Habsburgo, sobretudo durante a sua 

regência na menoridade de D. Sebastião, em Portugal. 

A expansão da nova estética na Europa deve-se também, em boa parte, à 

nobreza e ao seu desejo de emulação face às respectivas coroas. O palácio vai 

adquirindo gradualmente maior importância, enquanto expressão externa do poder 

nobiliárquico que, associado aos estreitos vínculos estabelecidos com a cleresia, 

                                                 
62 - Frederick Antal, Florentine Painting and its Social Background, 1947. 
63 - Idem, Classicism and Romanticism, cit.,  p. 158. 
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através da fundação de igrejas, capelas e outras obras pias, contribui para reforçar a 

presença controladora destas duas ordens sociais em todos os aspectos da vida 

europeia. Concebido como lugar idílico, cenário de uma vida de luxo e prazenteira, o 

palácio cumpre através da sua linguagem ornamental uma missão figurativa, 

podendo mesmo transformar-se em alegoria moral e espiritual, apelando à prática 

das virtudes e ao abandono dos vícios que, em uníssono com as imagens religiosas, 

constituem duas manifestações do mesmo apelo cristão que transborda o marco 

habitual dos espaços religiosos. Por essa razão, as decorações fresquistas 

palacianas adquirem crescente importância face a outros tipos de pintura, porque 

são pensadas para um lugar concreto e um proprietário específico que escolhe as 

temáticas representadas, cuja selecção não é gratuita ou aleatória, mas 

determinada, não apenas pelo seu gosto pessoal e pelas funções que terão os 

espaços aos quais se destinam, como sobretudo pela sua associação simbólica aos 

feitos valorosos e virtudes que se pretendem exaltar na família.  

Também entre nós, à semelhança do que aconteceu nas outras monarquias 

europeias, se registou um surto construtivo no século XVI, desencadeado pela 

própria Coroa, que desenvolve significativas empreitadas nos Paços régios, tanto na 

capital, como em Almeirim, Sintra, Évora e Coimbra, edificando-se ou melhorando-

se os espaços realengos, iniciativas estas que foram secundadas por algumas das 

proeminentes famílias nobiliárquicas, nomeadamente a Casa de Bragança, com a 

construção de um novo paço em Vila Viçosa. Para termos uma ideia do 

desenvolvimento arquitectónico imprimido pela aristocracia aos centros onde se 

fixava, mencionaremos tão só o caso de Évora, apenas porque foi aqui que 

Francisco de Campos deixou a maior parte da sua obra. Pois bem, só neste centro 

urbano, se fixariam no século XVI diversos membros de algumas das mais 

importantes famílias de Portugal, como o 3º Duque de Bragança, D. Jaime de 

Bragança, o Conde de Vidigueira, D. Vasco da Gama, o morgado do Esporão, Joane 

Mendes de Vasconcelos, o meirinho-mor do reino, D. Afonso de Castelo-Branco, o 

tesoureiro da rainha D. Leonor, João Lopes del Rincon, ou os ilustres membros da 

Casa Real, os Cardeais Infantes D. Afonso e D. Henrique, e os Infantes D. Luís e D. 

Duarte, figuras mecenáticas que, além da edificação dos seus solares na capital 

transtagana, dotaram a cidade de novas capelas, colegiadas e beneficiaram várias 

outras instituições religiosas. Além destes, há ainda que contar com as famílias que 
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possuindo aí residências avoengas, nelas foram introduzindo algumas modificações 

que lhes imprimiram uma feição mais moderna, caso dos Palácios dos Duques de 

Cadaval e dos Condes de Portalegre ou, dos Paços dos Melos de Carvalho e dos 

Condes de Basto, respectivamente. 

 

 

1.3.1- A pintura mitológica – ut pictura poesis 

 

Mencionamos já a relevância da noção de ut pictura poesis em íntima 

associação com o desenvolvimento da pintura na Época Moderna. Já Ceninno 

Ceninni, ainda no século XIV, comparava a pintura à poesia pelo facto de o pintor 

poder criar figuras como o poeta, de acordo com os ditames da sua fantasia, 

retomando o conceito horaciano expresso na Epístula ad Pisones64. No entanto, 

mais do que a qualquer outro género, este conceito aplica-se à pintura mitológica 

que adquire, nos séculos XV e XVI um extraordinário desenvolvimento, tanto pela 

reabilitação dos temas da Antiguidade, como pela importância que lhe é conferida no 

contexto da filosofia neoplatónica. 

Não constituirá novidade afirmarmos que no século XVI era a aristocracia que 

protagonizava o gosto pela mitologia, da qual os proprietários dos palácios faziam 

um sábio aproveitamento para se homenagearem a si próprios, como se afirmou, 

sendo a identificação com os seus deuses e heróis um sinal de grandeza e poder. 

Aos temas mitológicos se associavam, quase sempre, as alegorias morais, ainda 

que por vezes estas não fossem figurativamente representadas. O efémero anuncia 

um mundo novo e escolher sem preconceitos a ilustração dos desejos é servi-los 

melhor, já que uma vez mais se trata de aceder ao universo da beleza, metáfora de 

uma ambição pessoal e política. Neste mundo de artifício, o esoterismo constituía 

apenas mais um jogo social, e o Neoplatonismo – que não passava de um pseudo-

platonismo, associado ao ideal cortês – era uma preocupação elegante. Há que ter 

em conta que na segunda metade de Quinhentos o desidério da precisão 

iconográfica se encontra tanto nas representações de arte religiosa como pagã. 

Algumas das tendências que se reflectem na pintura religiosa, encontramo-las 

                                                 
64 - «Humano capiti cervicem pictor equinam iungere si velit» citado em Cennino Cennini, Il Libro del 
Arte, (trad. espanhola), Akal, 1988, p.11. 
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também na pintura mitológica, em cujp domínio prevalece igualmente o princípio de 

que os motivos devem ser fielmente reproduzidos. É claro que na arte mitológica tal 

verosimilhança é apenas uma parte do conjunto, e a literatura de arte coeva - a 

verdadeira literatura de arte (não os escritos da Contra-Reforma) - não se fecha à 

essência da precisão, considerando que assume valor decisivo na qualidade da 

obra. As imagens mitológicas não foram pintadas para converter, mas antes para 

deleite do observador erudito proporcionando-lhe o prazer intelectual ocasionado 

pelo revisionamento do motivo bem como o prazer estético proporcionado pela obra 

de arte em si e este depende, essencialmente, do rigor plástico e iconográfico do 

artista. Daí que um traço característico das decorações mitológicas na época (em 

Itália, pelo menos!) fosse a presença de um conselheiro literário, ao qual se 

encomendava o controle da correcção das temáticas.   

Quanto às fontes literárias nas quais se inspiravam os artistas encontram-se, 

entre outras, as Metamorfoses de Ovídeo, obra que conheceu diversas versões na 

Europa quinhentista, que muito contribuíram para a sua larga difusão, 

nomeadamente a primeira edição veneziana de 1517, bem como uma outra 

posterior, já ilustrada, editada na mesma cidade em 1563, ou as duas edições 

castelhanas, uma primeira que saiu dos prelos de Bustamante de Antuérpia em 

1545, e a edição de Valladolid, também já ilustrada, datada de 1589. A estas há que 

acrescentar a primeira edição portuguesa, dada à estampa por André de Burgos, em 

Évora, no ano de 1574, embora não fosse ilustrada. Esta obra ovidiana transformou-

se nos inícios de Quinhentos numa das mais publicadas e comentadas das que nos 

legou a Antiguidade, já que os seus temas livres e amados – o amor, a fertilidade, ou 

a fidelidade, entre outros – alimentaram toda uma época desejosa de reconhecer e 

encontrar uma imagem sedutora de um mundo harmonioso que, de alguma forma, 

permitisse ao Homem uma evasão do caos e da insegurança com que se ia 

confrontando no seu quotidiano constituindo, ao mesmo tempo, uma nova fonte de 

renovação estética, num tempo em que os valores da Antiguidade e o mito de uma 

Idade de Ouro perdida e redescoberta lhe davam um novo alento na busca da 

felicidade e o ajudavam a estruturar-se no seio de uma sociedade fortemente 

moralizada. Daí que a opção temática abordada nas Metamorfoses assuma 

inequivocamente um carácter moral, não deixando por isso o conjunto de constituir 

uma alegoria moralizante. O espírito nobiliárquico quinhentista manifesta-se aqui 
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também através do apreço evidenciado pelo encontro com a natureza, fazendo jus à 

simbiose existente entre a Humanidade e o mundo natural, tão proclamada pelas 

diferentes correntes filosóficas humanistas e às quais a aristocracia dava voz 

através das decorações dos seus palácios65. 

Além das Metamorfoses, foram múltiplas as obras que constituíram fonte de 

inspiração para os pintores, podendo citar-se todo um conjunto de publicações 

alusivas à temática mitológica e simbólica que viram a luz durante a Época Moderna. 

Antes, mesmo, do século XV, a Genealogia dos deuses pagãos, da autoria de 

Boccaccio, publicada pela primeira vez ainda em vida do humanista (entre 1360 e 

1375), constituiria um dos primeiros suportes literários com que os artistas poderam 

contar. Mas, seria essencialmente ao longo dos séculos XVI e princípios do XVII que 

este tipo de literatura conheceria verdadeira fortuna, atingindo níveis de divulgação 

absolutamente notáveis. Foi o caso do Emblematum Liber (1531) de Andrea Alciato, 

cuja primeira edição ilustrada surgiria em Lyon em 1549, assim como da obra 

genealógica, Dos deuses dos Gentios, da autoria de Lilio Gregório Gyraldi, dada à 

estampa em Basileia em 1548 ou, ainda, da Imagini degli Dei degli Antichi (As 

imagens dos deuses dos antigos) de Vicenzo Cartari, uma edição veneziana de 

1556, que continha abundantes indicações iconográficas, bem como da Mitologia de 

Natale Conti, cuja primeira edição apareceu em Veneza em 1551 (sendo diversas 

vezes reeditada até 1581). Já no último quartel do século XVI e primeira metade do 

seguinte, a Philosophia Secreta (1585) de Pérez de Moya, a Hierogliphica (1586) de 

Pietro Valeriano, o Tractatus de poesi e pictura ethica humana e fabulosa (1593) de 

António Possevino, a Iconologia (1593) de Cesare Ripa, o Theatro de los Dioses de 

la Gentilidad (1620-23) de Frei Baltasar de Vitoria, o Coelum stellarum christianum 

(1627) de Julius Schiller ou, ainda, a Mythologie (1627) de Jean Baudoin, foram 

outras tantas obras que continuariam a servir de fonte de inspiração aos artistas 

para diversíssimas representações pictóricas. 

 

 

                                                 
65 - Cfr. Cláudia Cieri Via, L’arte delle Metamorfosi. Decorazioni mitologiche nel Cinquecento, ed. 
Lithos, Roma, 2003. 
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1.3.2. – A redescoberta dos grottesche da Domus Áurea e sua 

repercussão nas decorações fresquistas dos palácios quinhentistas 

 

Foi extraordinário o impacto causado por este tipo de decoração, aquando da 

sua redescoberta entre 1480-1490 na Domus Áurea de Nero66, que atraía às ruínas 

do Esquilino – as grotte, de onde a designação de grottesche – artistas, aficionados 

ou simples curiosos, mas não deixava ninguém indiferente. De imediato proliferaram 

as reproduções do vastíssimo repertório dessa stravaganti pitture, de tal maneira 

que no limiar do século seguinte se dispunha já de uma documentação abundante, 

começando a aplicar-se alguns desses fantásticos desenhos caligráficos tiberianos e 

neronianos, sobretudo nas abóbadas e nos enquadramentos. Tratava-se de um tipo 

de decoração absolutamente inovadora, onde se misturam elementos tão diversos 

como atlantes e cariátides, mascarões, troféus, pavilhões, sereias, esfinges, 

pássaros em voo e outros pequenos animais, alguns dos quais se transmutam em 

folhagens, putti, filacteras, enrolamentos de volutas fingidas, figuras de monstros 

que alternam com anjos e temas cristológicos, armas e adereços bélicos, sem 

deixarem de constituir um todo harmonioso, onde à vivacidade das cores se 

acrescenta ainda o brilho do ouro, que passariam a ser vistos como mais uma 

expressão da cultura neoplatónica consonante com uma visão renascentista do 

mundo dotado de uma ordem e uma razão humanísticas.   

Se Filippino Lipi, Pinturicchio ou Signorelli, se contam entre os primeiros a fazer 

uso desses motivos, a verdadeira “reforma” decorativa ocorreria a partir de 1515-

1520, quando Rafael e Giovanni da Udine (e outros colaboradores) começam a 

aplicar sistematicamente nas suas decorações este modelo neroniano, assumindo o 

fenómeno uma tal dimensão que viria a ultrapassar as fronteiras italianas, 

expandindo-se principalmente a partir de dois focos de difusão: as decorações do 

palácio de Fontainebleau, nomeadamente a Galeria de Ulisses pintada por Niccolò 

dell’Abbate (c.1560) sob a direcção de Primaticcio e as gravuras flamengas. 

É extraordinariamente difícil (para não dizer impossível) apurar o significado 

desses elementos decorativos encontrados em alguns monumentos da Antiguidade 

sendo, contudo, bem mais fácil perceber o seu significado nos meios cortesãos da 

                                                 
66 - Sobre as decorações pictóricas da Domus Áurea veja-se de Roberto Luciani e Leandro Sperduti, 
Domus Áurea Neronis Roma, Istituto Poligráfico e Zecca Dello Stato, Roma, 1993.   



 60  
 

Época Moderna67. O grottesche constitui uma tradução estética pelo humanismo do 

tempo, uma forma plástica de expressar uma nova matriz do espaço significando, ao 

mesmo tempo, uma vontade de reagrupar de forma enciclopédica tudo o que o 

homem sabe da natureza, nas suas diversas ordens, à qual ele se junta, reflectindo 

também uma tonalidade erótica que reflecte o gosto por um certo desregramento 

moral, de onde a sua fortuna sobretudo no século XVI, transformando-se quase num 

signo do próprio Maneirismo. Os grotescos e folhagens exprimem acima de tudo um 

sentimento de libertação frente ao mundo real, dominado pela ordem e pelo peso, 

enquanto aqui reina a negação do espaço e a fusão dos elementos. Estamos 

perante o triunfo da insolente proliferação de híbridos, um mundo sem peso nem 

espessura, mistura de rigor e inconsistência, um puro produto do imaginário que nos 

transporta para o mundo do sonho e da fantasia68. 

 

O atelier de Rafael (1483–1520)69 foi, como se disse, um dos centros mais 

fecundos neste domínio e as realizações da última década de vida do mestre 

abundam em variações deste tema70. No entanto, a grandeza da obra da sua oficina 

reside principalmente na elevada qualidade atingida pelo grande número de obras 

produzidas em muito pouco tempo, o que só foi possível com a ajuda dos seus 

colaboradores, que participavam inclusivamente na idealização dos programas a 

desenvolver. Tanto nas Logge do Vaticano como nas villae construídas na cidade ou 

sua periferia – Farnesina, Villa Madama (est.1) – ampliadas e executadas por alguns 

desses colaboradores, o grottesche tornou-se elemento dinâmico de decoração, em 

perfeito acordo com o regresso à Antiguidade, de que Rafael era um dos principais 

defensores e um dos principais agentes.  

Entre os seus colaboradores contam-se alguns nomes incontornáveis na 

difusão e no impacto que este tipo de decoração haveria de ter por toda a Europa. 

Falamos essencialmente em Giovanni Martini da Udine, Giulio Romano e Perino del 

Vaga, responsáveis por dar continuidade à maior parte das obras deixadas por 

acabar aquando da morte do mestre. Todos eles se imortalizaram pelos grandes 

                                                 
67 - Cfr. Philippe Morel, Les Grotesques. Les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin 
de la Renaissance, Flammarion, Paris, 1997. 
68 - Cfr. André Chastel, La Grottesque, Ed. Gallimard, Paris, 1996. 
69 - Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, 1606, Grandi Tascabili 
Economici Newton, 1ª edição 1991, pp. 618-641. 
70 Cfr. Nicole Dacos, Le logge di Raffaello: maestro e bottega di fronte all’antico, Roma, 1977. 
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painéis fresquistas que decoram alguns dos mais belos palácios quinhentistas 

italianos constituídos, frequentemente, pela profusão de grottesche envolvendo 

pinturas mitológicas ou outras em quadri riportati, normalmente debruados por 

decorações de estuque, originando um modelo ornamental que rapidamente 

passaria a fazer parte das decorações de quase todos os palácios quinhentistas.  

Também Francisco de Campos se revelará sensível a este tipo de decoração, 

que aplica nas suas realizações fresquistas, numa demonstração de modernidade e 

bom gosto sem paralelo por esses anos em Portugal. 

 

Quanto a Giovanni da Udine (1487-1561)71, o interesse que as suas obras 

despertaram, prendeu-se inicialmente com o facto de ele ser considerado o fiel e 

perene imitador e principal continuador de Rafael, merecendo desde logo vários 

elogios no século XVI, a começar por Vasari72, que na sua biografia o considera «il 

quale merita di esser lodato fra i maggiori della sua professione (…)»73. O artista-

biógrafo erra ao dizê-lo onze anos mais novo do que o mestre, quando os 

separavam apenas quatro anos de idade, mas acerta quando o refere oriundo da 

escola veneziana de Giorgione. Reconhecemos hoje, também, algumas sugestões 

de Mantegna e Dürer na sua obra, mas foi sem dúvida o trabalho de Rafael que o 

marcou indelevelmente.   

Terá partido para Roma quando contava vinte e oito anos de idade, 

aproximadamente, altura em que se deve ter dado o encontro com o pintor 

urbinense e o ingresso na sua oficina, já não como aprendiz, mas como colaborador, 

pois a verdade é que nas Logge do Vaticano é Giovanni quem se auto-retrata, num 

busto inserido numa mandorla, o que Rafael não permitiria a um mero aprendiz. 

De acordo com Riciardo Averini74, a sua primeira actividade em Roma deve ter 

sido o encargo que lhe foi feito pelo cardeal Carvajal il Peruzzi, que em 1513 pediu a 

renovação da capela de Santa Helena na basílica de Santa Cruz de Jerusalém, raro 

exemplo de decoração a mosaico em Roma, datada do século XVI. Os festões, 

animais, e outros elementos decorativos, quando postos em confronto com os 

                                                 
71 - Sobre a vida e obra do artista veja-se Nicole Dacos et C.Furlan, Giovanni da Udine (1487-1561), 
Udine, 1987. 
72 - Giorgio Vasari, op. cit., pp.1103-1110. 
73 - Idem, ibidem, p.1110. 
74 - Riciardo Averini, Giovanni da Udine, inventore di grottesche e stucchi (separata), Estratto da Studi 
Romani, Ano V, nº1, Gennaio-Febbraio, 1957. 
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festões da capela da sala Psiche da Farnesina são muito similares, embora aqui o 

artista reflicta já outra maturidade estilística, correspondente à sua maior 

experiência. Além do mais, ele é o autor do restauro efectuado em 1531 ao mosaico 

giotesco do Vaticano, o que pressupõe a realização prévia de outros trabalhos neste 

tipo de material. 

Foi, contudo, a descoberta da técnica do estuque branco e a sua qualificação 

nesta técnica de excepcional importância, bem como a criação de um género novo, 

a decoração mista de estuque e grottesche, que o catapultaram para a fama, 

afirmando-se com um crédito inigualável, o que certamente provocou uma viragem 

definitiva na sua carreira. A partir daqui a pintura logrou novas possibilidades, 

passando a sugerir efeitos de chiaroscuro, por exemplo, graças à utilização do 

bianco i nero e do grisaille, que tornam também as suas decorações 

verdadeiramente esculturais, obtendo-se efeitos de tridimensionalidade pictórica 

nunca antes alcançados. 

Sendo um dos principais colaboradores de Rafael, Giovanni esteve envolvido 

nas decorações das Stanze do Vaticano. A famosa crise da Stanza del Incêndio del 

Borgo deve ser encarada como uma primeira ruptura do equilíbrio em cujo fim a 

colaboração era recompensada. O mencionado autor acredita também na sua 

participação na Stanza de Heliodoro, nomeadamente nos frescos alusivos à 

Expulsão de Heliodoro do Templo, atribuindo-lhe o grupo das figuras femininas que 

se colocam perante o pontífice, que associou ao grupo inferior do Juramento de 

Leão III, onde também via a mão de Giovanni da Udine. 

Como se disse já, depois da morte do mestre coube-lhe dar continuidade à 

maior parte das obras no Vaticano, a ele se devendo a maioria das decorações 

pictóricas dos seus palácios, nomeadamente os grotescos e estuques da stufetta 

Bibienna, os da Logetta dos Papas (Júlio II - Leão X) e da Sala dos Pontífices no 

apartamento Borgia. Na Villa Farnesina é da sua autoria o fresco da sala da Psiché, 

bem como diversos estuques e pinturas da Villa Madama, da Villa Giulia e, ainda, do 

palácio Massimo alle Colonne. 

O restauro na década de cinquenta do século XX do palácio Baldassari, a 

Sant’Agostino – cuja decoração deve ter decorrido entre 1516 e 1527,75 

sensivelmente - trouxe de novo à ribalta o nome de Giovanni da Udine, destacando-

                                                 
75 - Idem, ibidem, p. 29. 



 63  
 

se o grande fresco na abóbada de uma sala do primeiro piso, novamente com 

decoração a grottesche. A atribuição ao pintor feita em 1956 por De Campos76, parte 

de uma estreita analogia com a mencionada decoração da stufetta Bibienna no 

Vaticano e com os ornamentos de uma das dependências do Palácio arcebispal de 

Udine, também da sua autoria, embora o palácio Baldassari acuse a intervenção de 

outros colaboradores, provavelmente do seu próprio filho Micillo. Mas, a série mais 

próxima desta e que parece comprovar aqui a sua intervenção, é o conjunto de 

pinturas da Ucelliera de Leão X, uma Loggetta descrita por Bellori no séc. XVIII77, 

que afirma reproduzir todos os animais que o Papa tinha, entre os quais o camaleão, 

o símio, o papagaio, o leão, o elefante e outros mais estranhos ainda, no dizer do 

próprio Bellori. Acontece que o bestiário pintado no centro da abóbada do palácio 

Baldassari, corresponde exactamente a essa descrição e confirma uma indicação de 

Vasari e de Borghini, segundo a qual o pintor udinense pintava os seus cadernos 

com desenhos de animais diversos, manifestando uma especial preferência por 

aves. As restantes pinturas do palácio Baldassare também lhe estão atribuídas, pois 

as quadras mitológicas da stufetta di Messer Melchiorre são muito próximas do 

modo solto e impressionista das decorações do palácio Grimani em Veneza e do 

castelo do Coloredo, uma prestação autografa sua, atestada no seu livro de contas. 

Encontraram-se ainda afinidades entre um outro fresco daquele palácio com um 

fresco da Vila Madama, e com alguns desenhos que se conservam no Museu do 

Louvre e na Biblioteca Laurenziana de Florença, todos da autoria confirmada de 

Giovanni da Udine. 

Se às obras de Roma juntarmos as realizações de Pádua, Veneza, Udine, 

Colloredo e Spilimbergo, facilmente constataremos que o património artístico 

deixado por Giovanni da Udine é o mais vistoso e conseguido do século XVI, tendo 

por isso servido de inspiração a vários outros artistas europeus. 

 

 

 

                                                 
76 - A atribuição foi feita num artigo do jornal, L‘Osservatore Romano, datado de 26 de Fevereiro de 
1956. 
77 - Bellori, Vita di Rafaello, ed, 1751, p. XXXVIII, cit. por Riciardo Averini, op. cit., p. 7. 
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Giulio Romano (1492 ou 1499 -1546)78, filho de artesãos interessados pela 

arte, terá muito novo sido levado pelo seu pai a contemplar a Escola de Atenas, 

pintada por Rafael, seu futuro mestre, o que lhe valeria nos primeiros tempos a 

designação de Giulio de Raffaello da Urbino. Em Roma, o facto de ter vivido perto do 

Fórum ter-lhe-á permitido admirar centenas de vezes a Coluna de Trajano e outros 

monumentos da Antiguidade. O seu fascínio pela herança da Antiguidade era 

indissociável da descoberta do mundo moderno e, para sempre, as duas 

permanecerão imbricadas na sua obra, de tal modo que o seu universo mental 

estará mais próximo do mundo pagão do que cristão e nem sequer procurará 

reconciliá-los, ao contrário dos seus contemporâneos. 

A sua obra é o resultado da simbiose perfeita entre a sua própria ambição 

pessoal e a lição colhida desse mestre exemplar da Renascença, que foi Rafael. O 

desenvolvimento das utopias e o fascínio pelo heroísmo constituem a paisagem 

mental e estética em que se desenvolve a sua arte, uma arte moral e sedutora. 

Depois de quinze anos de cumplicidades, dotado de discernimento, prudente, 

cioso dos seus gostos e sensual nos prazeres, Giulio Romano decidiu fazer da sua 

vida uma obra de arte, já que para ele a arte era ela própria “uma embriaguez da 

vida”. Contudo, apesar de ter sido marcado pela “graça” da obra de Rafael, a sua 

pintura é dominada pelo expressionismo, explorando as temáticas mais fogosas, nas 

quais o sentir das forças da natureza é mais imediato, as violências mais novas, as 

perspectivas mais agitadas, os procedimentos mais explosivos, cedendo sempre ao 

gosto da expressividade. Foi num universo de doutrina de conformidade com a 

natureza, fé no homem e sua vontade, procura da felicidade e conquista da beleza 

que se desenvolveu a arte de Giulio Romano. Sendo ele um dos que louvava Pico 

della Mirândola, a sua ideia de beleza derivou do pensamento neoplatónico (a 

beleza pela beleza, isto é, a “graça”), e era concernente tanto à beleza humana 

como à da natureza, baseado no princípio de que “a beleza é a causa da harmonia e 

esplendor de todas as coisas”. Pintor, desenhador, arquitecto, urbanista, ourives, 

decorador e político, reconhecido pelos seus pares, citado por Shakespeare, 

celebrado por Vasari ou Benvenutto Cellini, pintado por Ticiano (com o qual 

colaborou), chamado pelo Papa que o queria nomear “Perfeito da Fábrica de São 
                                                 
78 - Sobre o artista e sua obra veja-se Gérard-Julien Salvy, Giulio Romano.“Une manière extravagante 
et moderne”, Ed. Lagune, Paris, 1994. 
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Pedro”, foi uma das melhores encarnações do “artista universal”, tal como o 

entendiam os neoplatónicos. 

Uma das primeiras obras executadas ao lado do mestre terá sido a pintura a 

fresco da Stanza de Constantino, no Vaticano, das quais nos dá testemunho 

Vasari79. Tanto pelas suas qualidades picturais como pela sua importância estética, 

estes frescos são indissociáveis dos cartões para as tapeçarias dos Actos dos 

Apóstolos, constituindo uns e outros um verdadeiro laboratório para Giulio Romano, 

embora o mestre (Rafael) seja o autor da maior parte do programa da pintura inicial 

e da concepção geral, mas nela se pressente a mão de Giulio Romano como por 

exemplo, na influência exercida pela Coluna de Trajano, na execução das 

personagens. Esta acumulação de figuras é uma das experiências mais marcantes 

para o artista, que ele vira apenas na Batalha de Anghiari de Leonardo, e que 

repetirá depois inúmeras vezes ao longo da sua obra. 

Embora conste do seu curriculum laboral a colaboração em outros palácios, 

nomeadamente no Palácio Branconio e no Palácio Alberini, sem dúvida que o 

Palácio Te, em Mântua, uma encomenda de Frederico Gonzaga, constitui a nosso 

ver, a obra-prima de Giulio Romano, pelo que lhe dedicaremos um pouco mais de 

atenção. 

O espírito da Renascença penetrou em Mântua através do casamento de 

Francisco II com Isabel d’Este que, após ter realizado uma viagem a França, se 

tornou fervorosa adepta do conhecimento, aliando a curiosidade à erudição, sendo 

tomada de um desejo insaciável de possuir coisas antigas, que se reflectiu nas suas 

vastas colecções de instrumentos musicais, esculturas, moedas e pinturas, reunidos 

no seu magnífico studiolo decorado por Mantegna, Giovanni Bellini e Perugino. 

Giulio Romano chegou a esta cidade em 1524, sendo pouco depois nomeado 

controlador geral das edificações dos Gonzaga e Superior das ruas de Mântua. 

Talvez tenha sido recomendado para o cargo por Baldassare Castiglione, 

embaixador de Guidobaldo de Montefeltro de Urbino, no Vaticano, onde conheceu 

bem a obra de Rafael e dos seus colaboradores. 

O Palácio Te, em Mântua será, talvez, o melhor reflexo de uma sociedade que 

escolheu satisfazer o prazer dos sentidos, permanecendo como um vestígio subtil de 

um sonho artístico e moral, ao mesmo tempo que político, transformando-se na 

                                                 
79  - Giorgio Vasari, op. cit., pp. 866-880.  
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celebração da procura de um desejo inacessível, revelando em si muito orgulho e 

altivez, mas também muito de extraordinário e de loucura. Concebido como cosa 

mentale por excelência, este Palácio foi construído essencialmente como pretexto 

para um novo desenvolvimento decorativo, de onde o contraste que opõe uma certa 

“rudeza” exterior, ao exacerbado refinamento interior. Os trabalhos de decoração do 

palácio foram da inteira responsabilidade de Giulio Romano, embora a sua 

materialização se deva também a uma equipa de jovens artistas dos quais eles se 

rodeou (Gianfrancesco Penni, Benedetto Pagni, Rinaldo Mantovano, entre outros) 

dada a rapidez exigida pela técnica – fresco – e a impaciência do encomendante. A 

escolha dos temas iconográficos dever-se-á a Frederico Gonzaga, como se deduz 

por associação com algumas decorações do seu palácio ducal, como é o caso do 

gosto pelas figuras heráldicas ou outros jogos simbólicos. 

A chamada “Casa das Metamorfoses” é o espaço mais emblemático do palácio 

mantuano. Trata-se de uma sucessão de quartos com casas de banho que 

desembocam no Salão do Sol, que se abre sobre a Loggia das Musas, cuja 

decoração exalta a passagem do tempo, concluindo ciclos decorativos que ilustram 

os prazeres sensuais e os desejos mais eróticos. A sua estrutura irregular é 

dominada pelo Quarto de Ovídio (que foi pintado entre 1527-1528) que rege a 

temática decorativa. Retoma o tema iconológico das Metamorfoses, num estilo 

pompeiano tardio, próximo do pastiche. Esta obra de Ovídio, nos princípios de 

Quinhentos, transformou-se numa das mais comentadas obras que nos legou a 

Antiguidade, e os seus temas livres e amáveis – amor, fertilidade, fidelidade – 

alimentaram toda uma época sedenta de aí reconhecer uma imagem sedutora de 

um mundo de harmonia, tão desejado, ao mesmo tempo que procurava redescobrir 

uma fonte de renovação estética. Nas paredes, inscritos num friso decorado em 

trompe l’oei, quinze pequenos quadros fazem alternar, de um modo contrastado, a 

representação de temas mitológicos com paisagens bucólicas alusivas ao campo 

romano, tratados com uma sensibilidade naturalista, à excepção de um deles onde 

se representa a construção do Palácio Te. 

As cenas das Metamorfoses reclamam-se de uma unidade estética, sendo 

muito inspiradas nos frescos de Rafael, nomeadamente nas Logge das villas 

Farnesina e Madama, assim como nas Logge do Palácio Vaticano. As cenas têm em 

comum o facto de nelas figurarem personagens sobre fundo sombreado, como que 
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anulando a paisagem, para melhor ser tratada nos painéis que lhe são 

exclusivamente dedicados. O conjunto deve ser entendido como um jogo do espírito 

que o autor propõe ao espectador, incitando-o a reconstruí-lo em combinações 

variáveis e livres. 

Este Palácio tem proporções grandiosas pelo que se tornaria exaustivo e de 

menor interesse no contexto desta tese, a descrição pormenorizada de cada um 

desses espaços. Não deixaremos, contudo, de fazer uma brevíssima menção ao 

“Apartamento do Imperador” (assim designado como meio de enfaticamente 

reafirmar o importante papel político dos Gonzaga, que se tinham como “protectores 

dos seus súbditos)’, porque é justamente uma das alas do palácio, onde Giulio 

Romano demonstra de forma magistral as suas excepcionais qualidades pictóricas, 

capazes de se revelar em obras tão diferentes como a “Sala dos Gigantes,” ou os 

“Quartos dos Grotescos” (est.2), das “Cariátides” e dos “Candelabros”. Na primeira, 

em cuja abóbada, inspirada na Teogonia de Hesíodo, o artista preferiu representar o 

momento da revolta destes seres mitológicos contra Júpiter, o furore 

verdadeiramente miguelangelesco conferido às suas massas volumétricas, 

transformam-na numa pintura de rara qualidade, cujo impacto visual não pode deixar 

de impressionar quem nela entra, pelo efeito de cataclismo produzido, em total 

oposição à atmosfera de calma sentida nos três aposentos seguintes, onde a 

delicadeza da figuras representadas nos convida ao intimismo.  

Carlos V foi coroado imperador em Bolonha em 1530 e, nessa altura, foi a 

primeira vez que passou por Mântua, a convite do Duque, e se hospedou no Palácio 

Te, que o maravilhou. Frederico II tentara fazer uma aliança com Clemente VII a fim 

de obter a sucessão dos Sforza no ducado de Milão. Essas visitas destinadas a 

consolidar uma aliança determinante para o futuro da Península Itálica, foram 

ocasião para o Imperador manifestar a sua confiança nomeando Frederico II como 

capitão geral dos exércitos na Itália e elevar o Marquesado a Ducado. Nessas 

festividades celebrativas esteve mais uma vez envolvido Giulio Romano, autor de 

inúmeras arquitecturas efémeras, em cuja invenção não tinha par, de acordo com 

Vasari. 

Além deste, Giulio Romano decorou ainda o Palácio Ducal de Mântua, a pedido 

de Frederico Gonzaga, que era simultaneamente a sua residência oficial e a sede 

governativa do Ducado. Nesse palácio, onde algumas das dependências evocam 
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certos espaços do Palácio Te, o pintor deixou algumas das suas mais célebres 

composições como, por xemplo, a “Galeria dos Mármores”. 

 

Perino del Vaga80, de seu nome próprio Pietro Buonaccorsi (c.1500-

1546/1547), foi outro dos discípulos de Rafael que, segundo Vasari81, após uma 

infância miserável passada em Florença, sua terra natal, dado que perdeu a mãe 

aos dois meses de idade e foi entregue aos cuidados de familiares, acabaria por 

entrar na oficina de um pintor local, Andrea de Ceri, que o entregaria a Ridolfo 

Ghirlandaio para aprender o ofício. Revelou-se desde logo muito bom desenhador, 

de tal modo que, quando em 1515 um outro pintor, de seu nome il Vaga, passou por 

Florença, logo o quis levar consigo para Roma, pela forma como o havia fascinado a 

qualidade dos desenhos do rapaz. Devido à forte ligação estabelecida com este 

pintor, o jovem aprendiz passaria doravante a ser conhecido por Perino del Vaga. A 

verdade é que uma vez em Roma, passava horas a observar e copiar as obras dos 

grandes artistas, nomeadamente de Rafael, que à época decorava as Logge do 

Vaticano que Leão X lhe encomendara, o qual a breve prazo se tornaria o seu 

verdadeiro mestre, depois de reconhecer no jovem qualidades excepcionais. Em 

virtude de o trabalho que tinha em mãos ser de tal modo volumoso, Rafael fez-se 

rodear de diversos ajudantes, já o referimos, admitindo então, entre outros como 

Giulio Romano, Giovanni da Udine ou Francesco Penni, também o jovem Perino o 

qual, quando o mestre morreu foi considerado como um dos seus principais 

colaboradores, apesar da sua juventude, pois contaria com apenas cerca de vinte 

anos de idade. A partir daí não lhe faltaram encomendas em Roma, trabalhando 

essencialmente em igrejas e capelas particulares, até que um surto de peste assolou 

a urbe e o obrigou a partir para Florença, mas a chegada da peste também a esta 

cidade, fê-lo regressar novamente à Cidade Eterna, onde se casaria com a irmã de 

Francesco Penni. 

Após a crise que aí se instalou, na sequência do Sacco de 1527, começaram 

as dificuldades inerentes à falta de encomendas, de tal modo que acabaria por 

aceitar a proposta de Niccola Veneziano, um gentil-homem ao serviço do Príncipe 

Dória, de Génova, que o convenceu a acompanhá-lo. Perino foi tão bem recebido 
                                                 
80 - Sobre este artista veja-se Elena Parma, Perin del Vaga, L’anello mancante, Ed. Sagep, Roma, 1ª 
edição, 1986. 
81 - Gérard-Julien Salvy, op. cit., pp.889-909. 
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pelo príncipe genovês, ele próprio um amante e apreciador das artes, que em 1528 

fundava já uma “escola de pintura” em Génova. No Palácio Dória, situado junto à 

porta de San Tommaso, realizou alguns daqueles que foram já considerados por 

alguns historiadores como os seus melhores trabalhos, aí recriando algumas das 

decorações fresquistas, ornatos com motivos de grottesche e em estuque, similares 

aos aplicados no Vaticano.  

Em Génova trabalhou ainda para outros senhores, mas as saudades de Roma 

fizeram-no regressar, acabando por ser contratado pelo Papa Paulo III (antes 

cardeal Alexandre Farnese) para servir não apenas a Cúria papal, como também a 

Casa Farnese, privilégio que manteve até à morte, que o colheu precocemente. 

Além destes, que nos mereceram algum destaque em virtude da importância 

assumida pela sua obra no contexto europeu contam-se, naturalmente, muitos 

outros de mérito igualmente reconhecido, entre os quais referiremos apenas a título 

exemplificativo, os pintores que intervieram num importante espaço mandado 

construir em Roma em meados da centúria, o Oratório da Confraria del Gonfalone 

(Arciconfraternidade del Gonfalone), cujas decorações são já da responsabilidade de 

artistas da geração seguinte. Este novo oratório fora mandado construir em 1554-

1555 pelos membros da mencionada Confraria, dedicado a São Pedro e São Paulo, 

em substituição de um outro, anteriormente destruído (est.3). Sagrado em 1551, o 

novo espaço religioso foi devastado por um incêndio apenas quatro anos volvidos, 

reiniciando-se a sua construção logo em 1555. No entanto, as decorações pictóricas 

só foram retomadas em 1568 e arrastaram-se até 1584. Comissionadas pelos 

respectivos confrades, todos eles membros das mais ilustres famílias, naturais ou 

residentes em Roma (caso do filho do embaixador de Portugal, D. Luís da Silva), as 

pinturas que decoram as suas paredes foram encomendadas a alguns dos melhores 

artistas da época, entre os quais merecem destaque Jacopo Bertoja, Lívio Agresti, 

Marco Pino, Marcantonio del Forno, entre outros, pinturas estas que viriam a exercer 

grande influência sobre a maioria dos pintores maneiristas europeus do último terço 

do século XVI. 
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2 – A Flandres na transição da Ars Nova para o “Maneirismo de 

 Antuérpia” 

Inicialmente, as ligações artísticas entre a Península Itálica e o resto da Europa 

limitaram-se a influências meramente ocasionais, mas a partir do segundo quartel da 

centúria de Quinhentos estes contactos intensificaram-se nos dois sentidos, 

conduzindo à abertura da Itália ao “modo da Flandres” e à adopção por parte de 

alguns flamengos do “modo de Itália”, o que tornou, nas palavras de Eugénio 

Battisti82, «o Norte clássico e a Itália nórdica», pretendendo com isto dizer-se que em 

ambos os países se rompeu com a tradição estabelecida, sofrendo influências 

recíprocas. A infiltração de algumas características do Norte europeu na Itália, 

forneceu novas armas ao anti-classicismo, enquanto os pintores neerlandeses, pelo 

contrário, se sentiam fascinados pelo sentido mais harmónico, clássico e 

proporcionado da arte, que era ditado a partir de Itália.  

 

 

2.1 – As condições político-económicas favoráveis ao desenvolvimento 

artístico flamengo 

 

O processo de unificação política dos territórios constitutivos dos antigos 

Países Baixos, ocorrido aquando do casamento de Filipe, o Temerário (Duque de 

Borgonha e filho do Rei de França, D. João II) com Margarida de Male (filha e 

herdeira do Conde da Flandres) permitiu a formação de uma nova unidade política 

que gozava de inquestionáveis vantagens estratégicas exploradas sem grandes 

custos, desde que o Mediterrâneo se unira ao Mar do Norte e ao Báltico por terra e 

mar, confluindo todas as rotas mistas na Flandres. As suas cidades, agora no fulcro 

do novo eixo económico, transformavam-se num verdadeiro centro de comunicações 

expandindo rapidamente as suas influências nas regiões envolventes. Na verdade, a 

falta de unidade política e a ausência de fronteiras impediu que esta entidade se 

limitasse ao seu marco territorial, contribuindo para o sucessivo incremento das suas 

transacções sociais e económicas. É certo que o poder aristocrático se foi nutrindo 

                                                 
82 - Eugénio Battisti, Renascimento e Maneirismo, Ed.Verbo, 1984, p.212. 
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do apoio nobiliário e eclesiástico, mas a lógica sistémica da economia urbana ia-se 

expandindo de forma reticular. Por outro lado, o perfil contratual da Flandres, 

aplicado tanto às relações institucionais como aos particulares, reforçava a 

estabilidade e a prosperidade das cidades e seu entorno aumentando o poder do 

patriciado urbano e o seu peso específico na correlação social e política de forças. 

As pretensões dos Duques de Borgonha de criar um reino próprio com 

instituições centralizadoras foram sempre goradas, pois as cidades flamengas e as 

suas instituições foram pensadas para fomentar os interesses económicos antes dos 

políticos, e as relações paritárias sobrepuseram-se a qualquer tipo de subordinação. 

Os núcleos mercantis e artesanais, sem serem independentes, gozaram sempre de 

uma muito maior autonomia, o que tornou os flamengos mais individualistas e 

empreendedores, sendo neste caso favorecidos também porque não tinham 

fronteiras definidas como um Estado, embora apresentassem as características 

próprias de uma nação. É claro que no século XVI a designação de Flandres e 

flamengos passou a generalizar-se não apenas aos habitantes daquela região, mas 

englobava a Frísia, os Países Baixos, o Brabante, a Zelândia, o Luxemburgo, o 

Hainaut e a Flandres propriamente dita, que era apenas uma dessas regiões. Por 

outro lado, embora não fosse um país e apesar da sua heterogeneidade política, 

constituída como um mosaico de principados, ducados e bispados, a verdade é que 

era vista de fora como se de um país se tratasse. 

Apesar da passagem dos Países Baixos para a soberania dos Habsburgo ter 

introduzido algumas tentativas de subordinação dos súbditos flamengos – 

particularmente com Maximiliano, casado com Maria de Borgonha, que procurava 

desenhar um projecto regencial e participar no conglomerado imperial – encontrou 

sempre a sua feroz oposição. Pelo contrário, o aumento da expansão territorial 

pressupôs um forte aumento dos mercados com as vantagens da protecção militar e 

institucional, o que conferiu ainda maior personalidade à área flamenga. 

Também o desenvolvimento do sistema financeiro, assim como as facilidades 

de pagamento e de transporte, foram factores não despiciendos no desenvolvimento 

das relações artísticas com as cidades flamengas. Por outro lado, além das 

respectivas cortes europeias, nobres e prelados tinham cada vez mais o desejo de 

se igualar a elas, adquirindo oratórios, pinturas, esculturas, objectos de ourivesaria e 
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livros na Flandres, tudo isso contribuindo para reforçar o seu incremento artístico 

que, por seu turno, favorecia a sua expansão económica. 

 

 

2.2 - O desenvolvimento dos mercados de arte nos Países Baixos 

 

O estudo publicado em 1976 por Lorne Campbell83 sobre o mercado de arte 

nos Países Baixos nos séculos XV e XVI veio clarificar uma série de questões sobre 

o assunto, tendo contribuído também para um aumento da investigação 

interdisciplinar em torno das relações entre arte e economia naquela época.  

Como é sabido, havia grandes ateliers artísticos em várias cidades que 

produziam não apenas por encomenda, mas tendo já em vista a exportação. Foram 

de tal modo incrementadas as relações económico-artísticas das diversas regiões da 

Europa com a Flandres que, ao chegar ao século XVI, existiam já diferentes tipos de 

mercados de arte. Por um lado, existia uma arte de altíssima qualidade, na qual se 

incluíam quase sempre os altares pintados e esculpidos, e que resultava 

maioritariamente de encomendas específicas feitas pelas elites sociais e certas 

instituições locais e estrangeiras. Por outro, desenvolvia-se simultaneamente um tipo 

de produção distinta, destinada a ser vendida no mercado aberto que, apesar da sua 

menor qualidade, atraía as mais diversas clientelas, podendo falar-se em verdadeira 

produção em série destinada a um mercado internacional. 

Com a transferência do eixo económico mundial do Mediterrâneo para o 

Atlântico no século XVI, Antuérpia passou a ser o principal centro do comércio 

ocidental substituindo-se a Bruges que, no século anterior, desempenhara esse 

papel. Ao novo centro mercantil afluíam todas as produções artesanais locais, desde 

os tecidos de algodão, sarjas e tapeçarias da Flandres e do Brabante, às telas da 

Holanda, retrosarias de Bois-le-Duc, vidros, peixes salgados da Flandres, da 

Zelândia e da Frísia, transformando-o numa verdadeira vitrine que espelhava a 

diversidade do comércio daquelas regiões. 

Esta prosperidade mercantil não poderia deixar de ter um enorme impacto no 

exterior afluindo a Antuérpia também as especiarias trazidas pelos portugueses do 
                                                 
83 - Citado por Filip Vermeylen, “The Commercialization of Art: Painting and Sculpture in Sixteenth-
Century Antwert”, Early Netherlandish Painting at the Crossroads. A critical Look at the Current 
Methodologies, cit, p. 46. 
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Oriente, os metais preciosos da Europa Central, os cereais do Báltico, o açúcar das 

Canárias, os vinhos da França e do Reno, as sedas e os veludos da Itália, os queijos 

de Gouda, a cerveja de Haarlem, em suma, uma infinidade de produtos, muitos dos 

quais eram depois reexportados para outros portos da Europa, África, Ásia e 

América. Esta concentração e desenvolvimento comercial transformaria a cidade 

também no principal centro financeiro e beneficiou, mais ainda, a expansão das 

indústrias de luxo, nomeadamente da pintura. As origens do que pode ser 

considerado um verdadeiro boom no mundo artístico testemunhado pela cidade nas 

primeiras décadas do século XVI, têm que ser entendidas no contexto da ascensão 

de Antuérpia ao mais importante centro comercial a Norte dos Alpes. 

Antuérpia atraía cerca de 10 000 estrangeiros, seduzidos sobretudo pelo 

comércio e finança, pois só entre os mercadores, eram para cima de um milhar os 

que aí tinham residência permanente. Além desses, porém, cativava ainda muitos 

artistas e quadros intelectuais em busca de patrocínios e visibilidade, entre os quais 

poderão citar-se nomes como os de Albrecht Dürer, Quentin Metsys, Tomás Moro, 

ou Erasmo, por exemplo. Nas notas tomadas por Albrecht Dürer, precisamente, 

aquando da sua viagem aos Países Baixos realizada em 1520/1521, afirmava que 

pessoas pertencentes a todos os grupos sociais antuerpianos pareciam estar 

interessadas na produção artística, desde os príncipes e clérigos, aos mercadores, 

músicos, estalajadeiros, militares, etc84. Os artigos sumptuosos e objectos artísticos 

eram, na verdade, reclamados por uma clientela rica constituída pelas diversas 

cortes, que reuniam não apenas os príncipes como toda uma aristocracia que os 

rodeava, mas também pela presença de um clero riquíssimo e cultivado, que levara 

já no século anterior ao aperfeiçoamento nessas regiões de novas técnicas artísticas 

(a pintura a óleo, o uso de novos pigmentos, etc) e à exigência de novos produtos, 

caso dos retábulos esculpidos para embelezar as suas igrejas. 

Por outro lado, esta afluência de gentes das mais variadas origens mantinha os 

artistas a par das últimas novidades e requisitos internacionais, ao mesmo tempo 

que a própria localização geográfica da urbe favorecia o afluxo de novos pigmentos 

e outros produtos exóticos que poderiam ser usados nas artes, em particular na 

pintura, conferindo-lhe características únicas, muito apreciadas em toda a Europa. 

                                                 
84 - Claire Billen, “Les Flandres. Histoire et géographie d’un pays qui n’existe pas”, Fiamminghi a 
Roma, 1508-1608, Catálogo de Exposição (coord. Nicole Dacos), Bruxelas, 1995, p.52. 
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Enquanto a nova metrópole oferecia aos artistas novos encomendantes, 

aligeiravam-se os rígidos regulamentos corporativos medievais, favorecendo-se a 

produção para o mercado aberto e o comércio de obras de arte. A ausência de uma 

tradição própria nesta cidade beneficiou o eclectismo artístico, e o seu ritmo 

acelerado de vida e cosmopolitismo despertaram o gosto pela novidade.  

A maturidade do mercado artístico que teve lugar entre 1490 e 1520, 

correspondeu à primeira fase da sua expansão. Catalizadoras deste rápido 

crescimento foram as feiras de arte – Jaarmarkten - que se realizavam duas vezes 

por ano, com a duração de seis semanas, que ofereciam uma oportunidade ideal 

para os produtores (artistas) locais oferecerem os seus produtos aos grandes 

mercadores internacionais que procuravam essas feiras. Pelo facto de assim se 

estabelecer uma convergência cronológica na procura internacional em Antuérpia, o 

custo dos transportes era reduzido ao mínimo. 

A importância destas feiras de arte é sublinhada por alguns testemunhos 

coevos, caso de Pero Tafur, um aristocrata andaluz, que ficou verdadeiramente 

impressionado quando as visitou, ainda em 1435, afirmando que ali se vendiam as 

mais belas mercadorias que existiam à superfície da terra, expressão que não difere 

muito da que foi utilizada já no século seguinte pelo secretário do cardeal italiano 

Luigi d’Aragon que, em 1517, proclamava que as feiras de arte antuerpianas 

representavam o maior mercado da Cristandade. 

Na verdade, entre 1530-1540 atingiram um tal grau de desenvolvimento estes 

mercados que, não apenas semestralmente e durante as seis semanas da sua 

ocorrência mas ao longo de todo o ano, exigiam uma enorme operatividade em seu 

torno por parte dos artistas, vendedores e outros envolvidos. Recorde-se que, além 

do mais, um factor chave no negócio da arte era a sua relação com outras 

infraestruturas comerciais, às quais se impunha um avançado estado de 

desenvolvimento, nomeadamente a Bolsa e o porto da cidade. Não será por acaso 

que em 1540 o principal mercado de pintura se transferirá para uma das galerias 

superiores da Nova Bolsa da cidade.  

Isto levava a Antuérpia não apenas compradores, como muitos outros artistas 

oriundos de diversas cidades, nomeadamente das províncias do Norte, de tal modo 

que Lodovico Guicciardini, feitor florentino residente em Antuérpia, observava já na 

sua Descrittione di tutti i Paesi Bassi publicada em 1566 em Antuérpia,  que havia 
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cento e vinte e quatro ourives e trezentos pintores e escultores naquela cidade 

(reportava-se o autor à década de sessenta), isto é, aproximadamente o dobro dos 

padeiros e o triplo dos carniceiros, de acordo com a mesma fonte! Graças aos 

liggeren (registos das guildas que agrupavam os artistas) chegaram até nós 

centenas de nomes de pintores flamengos que aí trabalhavam no século XVI, 

sugerindo a lista dos membros da Guilda de São Lucas, um efusivo crescimento do 

número de ingressos entre 1460 e 1520, registando-se um afluxo de pintores, 

escultores, impressores, que eram eles próprios a condicio sine qua non do 

crescimento e expansão dos mercados de arte antuerpianos. Sintomático deste 

desenvolvimento cultural foi também o incremento simultaneamente operado no 

mundo editorial, com destaque para a oficina de Plantin que, em meados do mesmo 

século ocupava cento e sessenta trabalhadores. 

Esta abundância de criatividade concentrada numa só cidade levaria Karel Van 

Mander a considerá-la no seu Het Schilder-boeck (O Livro dos Pintores), que 

publicou em Haarlem em 1604, como a “mãe de todos os artistas”. É evidente que 

por si só, a presença destes artistas não seria suficiente para transformar Antuérpia 

numa grande metrópole artística mas, para além deste factor, outros se conjugaram 

contribuindo para a elevação da cidade a essa categoria. Poucos artistas eram 

empregados e assalariados (como acontecia preferencialmente na Itália ou em 

Portugal) trabalhando a maioria por conta própria, o que lhes dava uma muito maior 

liberdade para seguir a sua própria iniciativa e criatividade pessoal, mais consonante 

com as exigências de um mercado aberto. Essa liberdade permitia-lhes depois 

responder de uma forma mais adequada às diversas condições do mercado como, 

por exemplo, a determinadas mudanças ao nível estético ditadas pela “moda”, assim 

como lhes garantia maior capacidade de dar resposta à exigência de certos produtos 

de grande especificidade. Todas estas alterações precipitaram a emergência de um 

novo movimento artístico que viria a ser apelidado de “Maneirismo de Antuérpia” 

cuja difusão e impacto exercido sobre a grande maioria dos pintores flamengos viria 

a adquirir contornos que o transformariam, justamente, numa espécie de fenómeno 

de “moda”85.  

                                                 
85 - Cfr. José Pierre, Introduction a la Peinture. Les Primitifs flamands et hollandais, Ed. Somogy, 
1985, pp. 28-35. 
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Nascido simultaneamente em diversos ateliers, o “Maneirismo de Antuérpia” 

expandiu-se com alguma celeridade, surgindo essencialmente como uma tentativa 

de dar forma à nova consciência subjectiva que se impôs na arte a partir da crise 

figurativa de c.1480, pela irrupção de um trabalho expressionista sobre os seus 

meios de formulação, isto é, tornou-se a imagem eloquente da tomada de 

consciência da subjectividade pessoal existente em cada obra de arte. A consciência 

de si subjectiva, que é a essência do antropocentrismo humanista, não se realiza já 

numa nova constituição do objecto, mas procura desesperadamente apoderar-se 

dele partindo de um ponto de vista extrínseco, que não se traduz numa identidade 

espontânea da consciência e da imagem sendo, antes, dotada de uma irremediável 

ambiguidade já que, antes de ser, ela significa. Esta nova concepção da imagem 

pressupôs o contacto com a arte italiana, traduzindo-se numa maior abertura aos 

referentes artísticos veiculados a partir desta Península do Sul da Europa. 

Além das feiras de arte existiam em Antuérpia diversas panden, que eram uma 

espécie de combinação entre uma feira de saldos e galeria, constituindo uma 

exposição permanente, onde artistas e negociantes podiam alugar um espaço com 

possibilidade de venda e aquisição diária. Estas “galerias” são consideradas as mais 

avançadas instituições dedicadas ao mercado de arte na Europa Moderna86. Na 

primeira metade do século XVI calcula-se que entre catorze a dezasseis panden 

funcionavam em Antuérpia, o que pressupõe a produção de uma enorme quantidade 

de objectos artísticos destinados a este mercado aberto, bem como o elevado nível 

atingido pela sua comercialização. 

A mais famosa de todas elas era a Onser Liever Vrouwen Pand, proeminente 

galeria de venda de retábulos e pinturas que existia já desde 1460, à qual a própria 

Guilda de São Lucas conferiu privilégios especiais na venda destes objectos 

artísticos, vindo a atingir o seu auge em meados do século XVI. Para se ter a noção 

da importância e expansão atingida por este tipo de mercado, mencionaremos o 

facto de a partir de 1540 ter passado a existir uma galeria destas só para os pintores 

– a schilders-pand87 – com mais de cem stands, que substituiu completamente o 

tradicional mercado dos quadros que se fazia desde 1460 na Kerksplats, ao lado da 

catedral. Além da exposição permanente e do novo espaço ser muito maior, 
                                                 
86 - Filip Vermeylen, op. cit., p.49. 
87 - Cfr. Filip Vermeylen, Art and Economics: The Antwerp Art Market of the Sixteenth Century, Ph. D. 
diss., New York Columbia University, 2000, pp.207-212. 
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referimos já anteriormente que o facto de se localizar no edifício da Bolsa também 

não foi despiciendo no incremento das vendas. 

Nestes espaços, além das obras completas, vendiam-se também muitas outras 

inacabadas, o que tornava o seu preço muito mais apetecível. Na realidade, o tempo 

de feitura para um retábulo, por exemplo, era no mínimo de seis meses a um ano, 

possivelmente mais tempo, até. Ora, acontecia frequentemente que os mercadores 

estrangeiros acorriam à cidade por um período limitado de tempo, normalmente só 

enquanto duravam as feiras, o que não lhes permitia esperar que os artistas 

acabassem as suas obras. Assim, contendo elementos o mais comuns possível, 

estas obras podiam ser adquiridas por um qualquer comprador que depois as 

mandava acabar a seu gosto, acrescentando-lhes com frequência elementos 

pessoais como retratos, brasões ou outras insígnias, santos protectores, etc. 

conferindo-lhes um carácter único e personalizado. Normalmente os trípticos 

constituíam as pinturas que mais se adequavam a esse efeito, cujos volantes 

ficavam então por acabar, para que aí cada comprador pudesse posteriormente 

inserir esses elementos a seu gosto. O fenómeno, porém, não se restringia à 

pintura, pois frequentemente também os altares esculpidos combinavam um corpo 

standard com algumas cenas e componentes que depois podiam ser acrescentados 

e personalizados por outros artistas locais. Os altares esculpidos em Antuérpia, 

Bruxelas e Malines tinham uma espantosa recepção em toda a Europa, desde as 

regiões do Báltico (actual Alemanha e Polónia), à Escandinávia, Itália, França, 

Inglaterra e Escócia e, mais ainda, na Península Ibérica, tendo em Espanha 

principalmente como destino as muitas capelas particulares, enquanto em Portugal 

eram maioritariamente fruto de encomendas clericais destinadas às grandes igrejas. 

É claro que muitos desses retábulos se caracterizavam pela repetição de modelos 

sujeitos a uma pré-fabricação de algumas partes, havendo uma especialização 

mínima entre os artistas envolvidos. 

Ao contrário do que se passou com a pintura, que diversificou os seus géneros, 

a escultura não se soube adaptar às novas exigências do mercado e às alterações 

estilísticas ditadas pelas alterações de gosto, pelo que os grandes altares esculpidos 

que haviam tido tanto sucesso no século XV e princípios do seguinte, deixaram de 

ser procurados a partir de meados de Quinhentos. Não obstante um certo esforço 

feito pelos artistas no sentido de incorporar mais elementos renascentistas na sua 
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decoração, procurando torná-los mais atractivos, deixariam definitivamente de estar 

em voga. 

Embora a maior parte da produção antuerpiana, tanto escultórica como até 

pictórica, com vista ao mercado aberto fosse standardizada, concebida para agradar 

a uma infinidade de clientes, pelo que prevalecia um número limitado de temas, não 

se reproduzindo nada de muito complicado que pudesse eventualmente desagradar 

aos compradores, mantinha níveis muito razoáveis de qualidade. A respectiva guilda 

instituía um apertado sistema de controle de qualidade relativamente às peças aí 

vendidas, sendo necessariamente certificadas com um selo antes de serem postas à 

venda constituindo-se, assim, uma garantia de autenticidade, ao mesmo tempo que 

se certificava o seu valor.  

A produção de atelier era quase “semi-industrial”, é certo, aplicando-se 

processos e estratégias que permitissem reduzir os seus custos, pelo que, além da 

colaboração dos diversos artistas, os mestres recorriam sobretudo ao trabalho de 

múltiplos assistentes, mas também ao uso de modelos, possuindo ricas colecções 

de gravuras e desenhos e recorrendo frequentemente à técnica de decalque, o que 

lhes permitia duplicar os mesmos motivos. Sabemos ainda que alguns artistas 

produziam directamente para estes vendedores de obras de arte, repetindo assim 

diversas composições. Assim, por exemplo, o mercador de arte Antonio de Palermo 

tinha um certo número de pintores que trabalhavam só para ele88 e Van Mander 

afirma que Hieronymus Cock era um dos que encomendava gravuras, desenhos, 

pinturas a óleo e aguarelas a outros artistas, para depois ele próprio as vender. Uma 

das consequências deste tipo de mercado foi a diversificação dos géneros 

pictóricos, surgindo então outras tipologias como resposta aos incentivos desta 

procura muito mais alargada, como as paisagens, cenas de mercado e outros 

temas, abrindo caminho às naturezas mortas e outros, que se tornarão os géneros 

dominantes na centúria seguinte. Outra das temáticas que conheceu maior fortuna 

nestes meios foi a Adoração dos Reis Magos, que terá tido uma difusão inaudita, 

justamente porque evocava a viagem, um tema que tinha bastante procura entre os 

mercadores estrangeiros, vindos eles próprios de paragens longínquas e revendo-

se, de alguma forma, na viagem empreendida pelos Magos. Se repararmos 

atentamente, a maioria das Epifanias dos maneiristas antuerpianos transporta-nos 

                                                 
88 - Filip Vermeylen, “The commercialization of Art…”, cit., p. 52. 
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para um quotidiano mercantil, surgindo frequentemente bagageiros que transportam 

mercadorias acompanhando os protagonistas da cena. 

Foi, sobretudo, no segundo terço do século XVI, no auge do “Maneirismo de 

Antuérpia” que o número de obras de arte exportadas atingiu o seu cume, 

encontrando na Península Ibérica o seu principal destino, como no-lo confirma o 

volume dos embarques registados no porto de Antuérpia que, só para a pintura nos 

apresenta um valor de 48 embarques registados entre 1543-1545 para esta 

Península, seguidos de 25 para a Inglaterra, 22 para a Alemanha e 11 para a Itália, 

contando-se um total de 24 embarques para os restantes países. De tal modo se 

desenvolveu esta verdadeira “indústria” de produção e exportação artística, que 

todos os trâmites envolventes adquiriram contornos de grande sofisticação. Assim, 

os documentos relativos a estas transacções continham elementos relativos não só 

à obra de arte, como os detalhes do preço, os meios de pagamento, o tipo de 

embalagem em que a obra era exportada, o meio de transporte (quase sempre 

marítimo), etc. Além disso, existia um certificatieboeken onde eram registadas todas 

as obras exportadas por via marítima, no qual figurava a assinatura do vendedor.  

Verificou-se, na verdade, ao longo do século XVI um espantoso incremento das 

encomendas tanto ao nível da esfera religiosa como laica. Influentes mercadores e 

autoridades civis revelavam-se cada vez maiores consumidores de arte na maior 

parte dos centros urbanos europeus e a contínua proliferação de Ordens e 

instituições religiosas muito contribuiu para isso também. Do mesmo modo seriam 

determinantes nessa estimulação da produção artística as diversas reformas 

religiosas que tiveram lugar dentro e fora da Igreja Católica Romana, sendo de 

salientar o importantíssimo papel desempenhado pela Contra-Reforma Católica no 

incremento das encomendas, cujo número aumentou exponencialmente a partir de 

então. Este facto não anulava a produção de obras de arte de altíssima qualidade, 

feita só por encomenda, na qual trabalhavam os artistas de primeira plana, também 

sediados em Antuérpia, nomeadamente os pintores Quentin Metsys, Joaquim 

Patinir, Pieter Bruegel, Frans Floris, entre outros, embora Pieter Bruegel, por 

exemplo, tenha iniciado a sua carreira justamente como um pintor “comercial”. 

A pintura e a escultura não constituíam os únicos objectos artísticos que eram 

vendidos nos Países Baixos para toda a Europa, pois também o eram as tapeçarias, 

livros iluminados, entre outros. O comércio das tapeçarias, em concreto, sustentava 
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uma verdadeira “indústria” que representava um importante segmento da economia 

das Províncias do Sul neerlandesas. O facto de em Antuérpia haver também um 

tapissierspand, é prova cabal que o seu volume de negócios assim o justificava. 

Entretanto, outras cidades, nomeadamente Bruges, tentaram estimular também 

as exportações, tendo para o efeito aberto no século XVI uma galeria para venda de 

artigos de luxo (inspirada no modelo da sua predecessora antuerpiana aberta em 

1482), cujas rendas pagas pelos artistas eram relativamente baixas. Contudo, não 

fazia parte da sua tradição produzir para um mercado aberto na medida em que o 

sistema patronal garantia um número suficiente de encomendas aos artistas 

brugenses, que sempre haviam trabalhado para os Duques da Borgúndia e toda a 

sua entourage, a que se juntavam alguns ricos mercadores e uma poderosa 

cleresia.  

No entanto, em virtude do declínio registado ao longo do século XVI, no último 

terço da centúria também aqui teve lugar alguma produção em série, provocada não 

tanto pelo crescimento da procura mas, antes, como resposta ao incremento do 

mercado aberto que se desenvolvia sobretudo em Antuérpia.  

Em suma, poder-se-á concluir que num espaço de tempo relativamente curto o 

mercado de arte antuerpiano se transformou no mais moderno da Europa, 

apresentando todas as características de uma produção proto-industrial. As obras de 

arte, sobretudo pinturas e retábulos eram produzidos em série, a sua distribuição no 

mercado era feita essencialmente através das panden onde eram procuradas pelos 

negociantes que depois as faziam chegar a uma clientela internacional e os 

consumidores procuravam preferencialmente este tipo de obras já feitas. Nas 

províncias do Sul dos Países Baixos, onde tradicionalmente se produzia por 

encomenda, no século XVI também se verificou um esforço de adaptação às novas 

forças do mercado, mais sensível a nível da produção e distribuição de tapeçarias, 

por exemplo. Assim, em cidades como Oudenaarde, passaram a ser produzidas em 

série versões mais baratas das tapeçarias de Bruxelas, destinadas justamente a um 

mercado mais alargado. 
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3 – As mutações ocorridas na Espanha no dealbar de 

 Quinhentos e sua repercussão no devir artístico 

Para além da Flandres e Itália, enquanto pólos dinamizadores das novas 

tendências estéticas, confirma-se a existência de outros centros artísticos que, por 

influência dos primeiros, registaram também um desenvolvimento considerável. É o 

caso da Espanha recém unificada, estabelecendo-se simultaneamente um eixo 

Sevilha-Lisboa, responsável pelo incremento estilístico então operado na Península 

Ibérica e que justifica o percurso inovador dos melhores artistas coevos nesta região 

da Europa. 

Não obstante desde os finais da Idade Média se ter estabelecido uma 

importante ligação comercial entre Burgos e Bruges, motivada essencialmente pelo 

comércio da lã e tecidos, a verdade é que durante o século XVI se registou um 

importante crescimento da navegação entre as costas da Flandres e de Espanha89 

favorável à importância adquirida pelas comunidades e consulados respectivos em 

ambos os territórios. Desenvolveram-se particularmente as comunidades 

espanholas com residência em Bruges, Antuérpia e Middelburg, enquanto muitos 

foram os flamengos que procuraram as novas terras do Sul da Península. A peculiar 

situação do jovem reino espanhol unificado em 1496 pelos Reis Católicos, 

iniciadores de um processo político que conduziria, por um lado, à formação do 

maior Império colonial conhecido até então e, por outro, ao desenvolvimento das 

suas hegemónicas ambições mundiais, marcou profundamente o desenvolvimento 

da cultura peninsular durante a centuria de Quinhentos. 

Também neste caso as políticas matrimoniais determinaram, por diversas 

vezes, o curso da História. A aliança de maior êxito fora a de Maximiliano I que, ao 

desposar Maria, a princesa herdeira de Borgonha, anexou aos bens dos Habsburgo 

o Ducado e o franco Condado de Borgonha, assim como uma parte da actual 

França, da Bélgica e dos Países-Baixos. Pelo casamento do seu filho Filipe, o Belo, 

com Joana, a Louca (filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão) em 1496, os 

Habsburgo converteram-se em reis de Espanha, a qual dominava já parte da 

                                                 
89 - Raymond Fagel, “España y Flandres en la época de Carlos V: um império político y económico?”, 
España y las 17 províncias de los Países Bajos, una revision historiográfica (XVI-XVIII), Universidad 
de Córdoba, Córdoba, 2002, p. 521. 
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Península Itálica e vastos territórios ultramarinos. Foi justamente com a chegada a 

Espanha deste Arquiduque austríaco, que trazia consigo a etiqueta e os gostos 

áulicos da Casa de Borgonha, que se assistiu a uma radical mudança nos costumes 

e na mentalidade da corte espanhola90.   

À falta de uma coerência política e étnica em toda a Monarquia, é a religião 

católica que se converte em factor de unidade entre os seus diversos territórios, 

legitimada por um “título” conferido pelo pontífice. A defesa da verdadeira religião 

transformar-se-á num processo de fortalecimento do poder monárquico, acabando 

por converter as heresias em rebeldia e, considerando automaticamente os rebeldes 

como hereges, factor este que muito contribuiu para a configuração da ideia de 

“Espanha”. É precisamente enquanto forma propagandística dessa unidade 

religiosa, ameaçada pela ainda remanescente presença muçulmana nas terras 

recém-adquiridas e cada vez mais pelas novas ideias protestantes que vão 

ganhando força e adeptos pela Europa, que a arte adquire uma importância crucial 

nos novos domínios. 

A abertura do novo reino peninsular ao exterior foi, tal como em Portugal, 

orientada sobretudo de acordo com dois vectores diferentes, resultando da 

conjugação de uma peculiar simbiose entre a narratividade flamenga e o gosto pela 

monumentalidade italiana. Como demonstração da contemporaneidade desta 

diversidade estética, basta citarmos a coexistência no mesmo local de autores como 

Fernando Gallego e Pedro Berruguete, Juan de Flandres e Juan de Borgonha, Filipe 

Vigarny e Bartolomé Ordónez, ou Diego de Siloé e Alonso Berruguete, apenas para 

mencionarmos alguns dos vários exemplos que poderiam ser apontados. 

Em Castela, os artistas focalizavam-se sobretudo nas regiões do Norte 

europeu - Países Baixos, antes de mais, mas também França e Alemanha - cujas 

influências chegavam essencialmente por via dos gravados de Lucas van Leyden, 

Martin Schöngauer e Albrecht Dürer, como meio de acompanharem as últimas 

tendências estéticas. 

 

 

                                                 
90 - Cfr. Gema Muñoz Garcinuño, “La Casa de Ofícios de Aranjuez”, Cuadernos de Arte y Iconografia, 
Madrid, Tomo II, nº23, Madrid, 2003, pp. 77 a 231. 
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3.1 – O mecenatismo régio: poder, saber e prazer 

 

Inexoravelmente marcado por estas influências flamengas o mecenatismo régio 

foi um dos mais favoráveis à chegada de obras de arte e de artistas flamengos, com 

particular incidência na primeira metade do século XVI. De resto, o melhor 

testemunho relativo ao mecenato régio e à preocupação com as artes demonstrados 

neste reinado foi o deixado pelo alemão Jerónimo Münzer, que percorreu entre 

1494-1495 grande parte da Península Ibérica acompanhado de mais três jovens de 

Nuremberga, da qual deixou um magnífico relato, intituladoViaje a España91. Na 

altura o país começava justamente uma época de esplendor artístico, preocupando-

se cada vez mais a realeza, a Igreja e a nobreza, com a protecção das artes e da 

cultura. Disso mesmo nos dá conta o mencionado cronista-viajante, ao afirmar que 

após a conquista de Granada, o casal régio se consagrou afincadamente à religião, 

restaurando igrejas antigas, edificando outras novas e fundando ou dotando 

inúmeros mosteiros92. Este incremento que se outorga à arquitectura e respectivas 

obras de arte (que, à época, eram ainda consideradas elementos adjacentes 

daquela), é perfeitamente revelador da nova atitude dos monarcas perante as 

formas artísticas, que adquirem doravante uma vincada função política e 

comemorativa.  

Foi, sem dúvida, em Castela que a recepção dos modelos nórdicos encontrou o 

seu mais propício campo de expansão, sobretudo através da presença de artistas 

tão afamados quanto Juan de Flandres ou Michel Sittow93, chamados na qualidade 

de retratistas para se colocarem ao serviço dos Reis Católicos, acabando também 

por servir uma plêiade de aristocratas que gravitavam em torno dos círculos 

cortesãos. No entanto, o fenómeno artístico adquiriu tal projecção a nível nacional 

que, para além desses, outros lhes seguiriam as pisadas, podendo citar-se entre os 

artistas de primeira plana noutras áreas os nomes dos escultores Rodrigo Alemão e 

Vigarny ou o do iluminador Ludolfo de Saxónia, a título exemplificativo.  

                                                 
91 - O título original era Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et Alemaniam e parece 
que a sua missão era mostrar a admiração de Maximiliano I pelos Reis Católicos e pela sua função 
política e religiosa. 
92 - Menéndez Pidal, História de España. La Cultura del Renacimiento (1480-1580), Tomo XXI, 
Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1999, p. 450. 
93 - Ainda que nascido na Estónia, o artista adquiriu a sua formação artística em Bruges. 
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A magnificência régia expressava-se também através da introdução do gosto 

pelo coleccionismo, destacando-se o apreço pelas obras de tapeçaria – entre as 

quais se incluem já algumas de temática profana como cenas mitológicas ou 

cortesãs - e pela pintura flamenga, pela qual a rainha Isabel, sobretudo, manifestava 

um enorme interesse, ainda que em certos casos seja um pouco difícil separar o 

valor artístico que lhe era atribuído da função devocional que a mesma cumpria. É 

sabido, por exemplo, que a monarca orava perante um políptico pintado por Juan de 

Flandres constituído por mais de quarenta pequenos painéis, cujo realismo pictórico, 

quase miniatural, apelaria certamente ao seu piedosismo.  

O mesmo se poderia dizer dos célebres códices iluminados que tanto ela como 

alguns elementos da sua corte possuíam e admiravam com certeza, nomeadamente 

o Breviário de Isabel a Católica (British Library), oferecido à rainha por Don 

Francisco de Rojas, que contou com a participação de alguns dos melhores artistas 

flamengos coevos como Gérard David, entre outros, pelo qual os Reis Católicos 

nutriam particular admiração. 

No entanto, apesar deste manifesto apreço pela arte flamenga, a Espanha 

abria também as portas às novidades do classicismo italiano, como o evidencia o 

estreitamento de contactos da regiões mediterrânicas com a Península Itálica, 

iniciados ainda no último quartel de Quatrocentos com a chegada a Valência dos 

pintores italianos Francesco Pagano e Paolo de San Leocadio, que se patenteiam já 

em obras de artistas da primeira geração quinhentista, como Pedro Berruguete – 

resultado, seguramente também, da sua passagem por Itália – e em outros pioneiros 

da nova estética levantina, nomeadamente em Vicente Maçip e, mais ainda no seu 

filho, Juan de Juanes. Esta tendência italianizante só pode ser explicada através do 

impacto exercido pelas diversas obras do italiano Sebastiano del Piombo importadas 

pelo embaixador Jerónimo de Vich (c. 1521), que alterarão o discurso plástico 

destes dois pintores nas décadas subsequentes, sendo particularmente notória no 

primeiro a evolução para uma estética onde o movimento, o drama e a acção 

determinam já o sentido composicional das suas obras. 

Juan de Juanes (1510-1579) tornar-se-á o melhor representante de uma outra 

corrente maneirista desenvolvida a partir do Concílio de Trento, ou seja, de uma 

outra geração de artistas que poderemos apelidar de seguidores do Maneirismo 
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“contra-reformado”. Adquirindo a sua formação inicial com seu pai94, terá estado em 

Itália em meados do século, denunciando a sua pintura influências dos grandes 

mestres do início do Cinquecento, nomeadamente Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio 

e Miguel Ângelo mas, sobretudo, dos seus conterrâneos Pedro de Rubiales e de 

Gaspar Becerra, também aí estadeantes e cujas obras exerceriam grande impacto 

na sua produção revelando-se, em particular, bastante sensível ao ambiente 

moralista de Becerra95 (sobre o qual nos pronunciaremos um pouco mais adiante).   

Embora contemporâneo de Francisco de Campos (coincidentemente morreu 

apenas um ano antes dele), não consideramos que Juan de Juanes tenha exercido 

uma influência directa no nosso artista, quer em virtude de não terem convivido em 

Espanha (pelo menos após o regresso de Itália do artista espanhol), quer porque 

este último evoluiu claramente no sentido do decoro tridentino, desenvolvendo uma 

pintura devocional, que se destinava a apelar ao piedosismo popular, ao contrário de 

Campos. Apesar de uma certa italianização, patente por exemplo no gosto pelas 

arquitecturas que jamais abandonará, ou do apreço manifesto pelos temas 

mitológicos transformados embora, em alegorias moralizantes, Juan de Juanes não 

mais se afastou de uma pintura consentânea com os ditames da mais pura 

exigência contra-reformista, que lhe granjeou o pedestal da fama, de tal modo que 

Palomino o elogiaria pela “honestidade” das suas composições. Não obstante a sua 

fidelidade aos princípios tridentinos, não deixou de ser um dos precursores a trilhar a 

via da italianização no país vizinho. 

Além dos pintores citados, também a presença de escultores italianos como 

Fancelli, activo em Sevilha e em Granada, onde foi responsável pelos monumentos 

funerários dos próprios Reis Católicos, que executou em 1517, bem como a de 

Bartolomé Ordoñez, aí activo de 1516 a 1520, ano em que a morte o surpreendeu 

quando ainda executava os sepulcros de Filipe, o Belo, e Joana de Castela, 

explicam a simultânea abertura ao italianismo, em Espanha. Após a morte da rainha 

Isabel, ocorrida em 1504 e, apesar do rei viúvo ter recuperado o poder graças ao 

                                                 
94 - O pintor Vicente Maçip foi bastante importante entre os da sua geração, mas manteve-se activo 
sobretudo na Província de Valência. 
95 - Cfr. Gonzalo Redín Michaus, Pedro Rubiales, Gaspar Becerra y los pintores españoles en Roma, 
1527-1600, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofia y Letras, 
Departamento de Historia y Teoria del Arte, 2005. 
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apoio do Imperador Maximiliano (não obstante os esforços envidados por seu genro 

Filipe, no sentido da governação), em termos artísticos o seu reinado - que exerceu 

até 1516, ano do seu falecimento - foi marcado por um certo abrandamento 

comparativamente com as décadas anteriores. Foi já no reinado de seu neto, Carlos 

de Gand (futuro Imperador Carlos V) que Espanha prosseguiu na via da 

modernização italianizante.  

Na assimilação desta nova linguagem estética têm muita influência as questões 

de índole comercial, política e cultural. A afirmação de um mais moderno sentido de 

Estado absolutista, associa-se também a uma maior preocupação com a cultura e 

ao seu uso como instrumento de controle do aparelho de Estado. A arte e a cultura 

formavam, pois, parte essencial das estratégias de apresentação de um poder 

político forte, de signo autoritário, no novo Império espanhol.  

Isto levou, quer a corte, quer a aristocracia, a aproximar-se dos modelos 

italianos, cujas formas pareciam mais aptas a simbolizar e representar o conteúdo 

político do poder absoluto, contribuindo para um certo devir da praxis artística 

quinhentista no sentido da aceitação definitiva do classicismo no ambiente cortesão 

de Carlos V e D. Isabel de Portugal. Parecendo viver de olhos postos em Roma e 

revelando uma crescente abertura face às novidades que daí chegavam, o 

Imperador encarregava-se de escolher os artistas mais próximos das novas 

correntes estéticas italianas. Além disso, fez-se rodear a si próprio de conselheiros 

que traziam ares de renovação, como foi o caso de Baldassare de Castiglione, um 

dos grandes humanistas italianos e autor de uma das mais célebres obras do tempo, 

Il Perfecto Cortegiano, cuja leitura era obrigatória para qualquer membro da 

aristocracia europeia coeva. 

Filho de Filipe, o Belo, e da princesa D. Joana, Carlos recebera em 1506, por 

ocasião da morte do pai, a herança dos avós paternos (Maximiliano e Maria de 

Borgonha) isto é, o Arquiducado da Áustria e o vínculo ao trono do Sacro Império 

Romano Germânico mas, em 1516, ano em que morreu D. Fernando de Aragão, 

viria a reivindicar também a herança espanhola dos avós maternos (em virtude de 

sua mãe ser considerada incapaz de reinar) tornando-se então rei de Espanha 

(Carlos I). O domínio de todos estes territórios aos quais havia que anexar as 

respectivas dependências americanas e os antigos reinos de Aragão, Nápoles e 

Sicília, constituiriam assim um grandioso Império que se tornaria dominante à escala 
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europeia e mundial no século XVI. Carlos I seria eleito Imperador em 1519, após a 

morte do Imperador Maximiliano, sob a designação de Carlos V, cujo protagonismo 

viria a ter repercussão na vida política e religiosa de toda a Europa mas, sobretudo, 

no desenvolvimento cultural e artístico do Império espanhol. 

Nesse sentido se incluem as medidas tendentes à centralização do poder, 

inserindo-se neste âmbito o desenvolvimento de uma arte áulica, em que se 

recuperava a iconografia da Antiguidade e o novo governante era festejado à 

maneira de um Imperador romano. Exemplo disso é a construção do Palácio de 

Granada, um dos principais símbolos do poder imperial, qualificado pelo próprio Frei 

Prudêncio de Sandoval, um dos cronistas de Carlos V, como edifício romano, que 

não castelhano96, assim como a construção de outros aposentos régios em palácios 

e conventos, que contribuiu fortemente para a autoconstrução de uma imagem do 

poder majestático do monarca na qual, tanto ele como seu filho, Filipe II, se 

empenharam bastante.  

A representação do poder real deveria, ainda, ser realçada por meio de uma 

adequada e luxuosa forma de apresentação, na qual as jóias e os objectos 

preciosos tinham um papel importante a cumprir. O século XVI foi um dos momentos 

de maior esplendor no que à ourivesaria, joalharia e todo o tipo de artes decorativas 

se refere. As principais cortes europeias competiam nas encomendas e trocas de 

presentes, que deveriam corresponder à ideia de magnificência que, na Europa se 

traduziu em boa parte, por um renovado interesse pelo mundo clássico. Considerado 

como uma virtude, o conceito aristotélico de magnificência (tal como o havia definido 

o próprio Aristóteles na sua Ética a Nicómaco), passaria a ser frequentemente 

adoptado no dealbar da Época Moderna, surgindo já em humanistas como Bocaccio 

ou Petrarca, pelo que se torna recorrente no desenvolvimento do esplendor 

decorativo cortesão da segunda metade do século XVI. Doravante, as noções de 

magnificência, preciosismo e habilidade técnica passarão a estar intimamente 

ligadas, passando a considerar-se a produção artística com uma função moral e 

edificante.  

Carlos V foi, na realidade, o verdadeiro iniciador das colecções reais, sendo um 

ambicioso patrocinador das belas artes, nas quais via um meio efectivo de promover 

                                                 
96 - Cfr. M. J. Cantera y M.A. Zalama (coord.), Carlos V y las Artes. Promoción Artística y Família 
Imperial, Junta de Castilla y Léon y Universidad de Valladolid, Salamanca, 2000. 
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o seu poder político. Assim se compreende a importância adquirida no seu reinado 

pelo retrato, pintado e esculpido, associado a uma imagem de poder, que conferiram 

particular notoriedade a escultores como Leone e Pompeo Leoni, ou a pintores como 

Ticiano, que conheceu em 1529 em Parma97 através do Duque de Mântua, 

Frederico Gonzaga, o qual se tornaria pouco depois e até à morte do Imperador, um 

dos artistas preferidos da sua corte, vindo depois outros como António Moro ou 

Alonso Sánchez Coello, a ganhar proeminência no reinado de Filipe II.   

Foram excepcionalmente ricas as cortes destes dois monarcas, em cujas 

colecções abundavam magníficas peças de tapeçaria, ourivesaria, joalharia, 

armaria, etc. Se uma das virtuosidades exaltada na pintura era a do fascínio 

provocado pelo ilusionismo perspéctico, aqueles que se dedicavam às artes 

decorativas procuravam elevar-se socialmente chamando a atenção para a nobreza 

dos materiais que trabalhavam e para o virtuosismo da execução técnica, 

participando deste modo na polémica acerca da importância das artes, ao lado dos 

arquitectos, escultores e pintores. 

 

 

3.2 - A encomenda nobiliárquica 

 

As transformações ocorridas nos princípios da Época Moderna vão provocar 

uma evolução da ideia que as pessoas têm de si mesmas e, sobretudo, do seu 

papel na vida da sociedade. Existe uma certa mobilidade social que desencadeará 

um afã no sentido de adquirir, defender ou acrescentar o papel de cada um, até ao 

ponto em que já não interessa tanto o que se é mas, sobretudo, o que se aparenta 

ser, cujo objectivo é participar das honras nobiliárquicas e dos privilégios daí 

decorrentes.  

A imagem de esplendor e aristotélica virtude associada à magnificência, não 

deixou indiferentes os públicos mais eruditos destes estratos sociais, nos quais o 

desejo de consagração social aumentará o gosto pelo bem vestir, pela ostentação 

de jóias caras, de casas com interiores luxuosos, num processo de emulação 

                                                 
97 - Miguel Falomir Faus, “Imágenes de poder y evocaciones de la memoria. Usos y funciones del 
retrato en la corte de Felipe II”, Felipe II, un monarca y su época.Un príncipe del Renacimiento (Cat. 
de Exposição), Madrid, 1998, p. 209. 
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constante dos estilos e formas da realeza. Foram diversas as famílias nobiliárquicas 

do país vizinho que desempenharam um papel significativo no desenvolvimento de 

uma certa atitude protectora relativamente às artes, em geral, que se manifesta no 

gosto desenvolvido por outros géneros artísticos e, sobretudo, pelas obras de arte 

de cariz antiquizante. Entre os vários exemplos que poderiam ser mencionados, 

citem-se o do terceiro Duque de Alba, cujo gosto pela aquisição de obras de arte 

flamengas e italianas causou um verdadeiro fascínio no meio, o dos Marqueses de 

Villafranca, ou o da Marquesa de Cenete, Dona Mencia de Mendoza e seu sobrinho 

Don Diego Hurtado de Mendoza. Além destes, não se pode menosprezar a 

importância do já referido embaixador Vich, um dos maiores importadores de 

pinturas de Sebastiano del Piombo, bem como o do famoso secretário de Carlos V, 

D. Francisco de los Cobos, aficionado amante de obras do mesmo autor veneziano, 

assim como de Ticiano e Miguel Ângelo,98 que muito contribuiriam para a difusão 

das novas tendências artísticas na Península Hispânica. 

 

 

3.2.1 - O gosto pelo coleccionismo 

 

Ao longo do séculos XV e XVI vai-se desenvolvendo, ainda que de uma forma 

discreta e não generalizada, o gosto pelo coleccionismo também entre a 

aristocracia. Merecem destaque neste contexto o Comendador-Mor de León, um dos 

primeiros a manifestar um grande interesse pelo novo gosto “ao moderno”, isto é, à 

maneira da Península Itálica, o do coleccionador Don Martín Gurrea y Aragón ou, 

ainda, o do primeiro Duque de Alcalá, cuja estância em Nápoles rapidamente o 

converteu num coleccionador de antiguidades, a maioria das quais adornavam o seu 

palácio sevilhano99, coleccionismo esse a que daria continuidade o seu sucessor, o 

Duque de Villahermosa (terceiro Duque de Alcalá) que se transformaria, além do 

mais, num dos primeiros eruditos neste terreno. 

Apesar de não se tratar de um fenómeno generalizado, como dito ficou, não se 

esgota nos exemplos mencionados o apreço artístico demonstrado pela aristocracia 

                                                 
98 - Bustamante Garcia, “Valores y Critérios Artísticos en el Siglo XVI Español”, El Arte en las Cortes 
de Carlos V y Felipe II , Actas de las IX Jornadas de Arte, C.S.I.C., Madrid, 1999, p.31. 
99 - Cfr. V. Lléo Cañal, “El jardín arqueológico del Primer Duque de Alcalá”, Fragmentos, 11, Madrid, 
1987, pp. 21-32.  
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espanhola de Quinhentos. Curiosamente, ao contrário do que se passou no seio da 

família real, a apreensão pela aristocracia do valor representativo do retrato foi bem 

mais tardia, sendo necessário esperar pelos finais da centúria para que 

começassem a aparecer em alguns palácios ducais as galerias de retratos familiares 

(casos do citado Duque de Villahermosa, do Duque do Infantado, ou do Duque de 

Osuna), género que só granjearia maior desenvolvimento no século seguinte com as 

inúmeras encomendas feitas a El Greco, Alonso Sánchez Coello ou Pantoja de la 

Cruz, vindo a atingir um dos seus pontos culminantes com Diego Vélazquez. 

 

 

3.2.2. - O Palácio como lugar idílico e símbolo de poder 

 

Embora a construção e decoração de novos palácios nobiliárquicos não tenha 

conhecido a mesma expansão aquém da cordilheira dos Alpes, onde o 

desenvolvimento cultural e artístico, em particular, registava algumas diferenças face 

à realidade transalpina, em Espanha são também dignos de menção alguns 

exemplos mais notáveis. É o caso dos palácios do referido Secretário de Carlos V, 

Francisco de los Cobos, cujas decorações murais ficaram a cargo da parceria 

constituída pelo italiano Júlio Aquiles e o flamengo Alejandro Maigner, também eles 

discípulos de Rafael e de Giovanni da Udine, propositadamente trazidos de Itália 

para decorarem os seus palácios de Úbeda (sua terra natal) e de Valladolid. 

Concluídos os trabalhos para Francisco de los Cobos, aqueles dois artistas partiriam 

para Granada, onde realizariam as decorações mitológicas do Toucador da Rainha 

no Palácio do Alhambra (1539-1546) atribuindo-lhes o crítico de arte espanhol 

seiscentista, Francisco Pacheco100, a responsabilidade pela introdução em Espanha 

do gosto pelos grottesche e pela pintura mitológica.  

O melhor exemplo dos palácios quinhentistas decorados em Espanha é, 

contudo, o Palácio do Viso do Marquês, mandado edificar pelo Marquês de Santa 

Cruz, D. Álvaro de Bazán, o mais destacado membro da marinha espanhola ao 

serviço de Carlos V e Filipe II (tendo inclusive participado na Batalha de Lepanto). O 

Marquês decidiu construir uma mansão ao estilo dos palácios genoveses do século 

                                                 
100 - Francisco Pacheco, Arte de la Pintura. Su antiguedad y grandeza, II, Lisboa, 1619 [ed.comentada 
de Bonaventura Bassegoda y Hugas, Ed. Cátedra, Madrid, 1990, p. 42]. 
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XVI, num pequeno povoado situado em pleno coração da Mancha, o Viso (Ciudad 

Real), idealizando-a como um retiro para a sua velhice, ao modo de um autêntico 

locus amoenus, imitando o gosto que a aristocracia italiana nutria pelas suas villae 

retiradas dos centros urbanos. As obras de edificação começaram por volta de 1560, 

a cargo do arquitecto Juan Bauttista Castello (il Bergamasco) que esteve também ao 

serviço de Filipe II no Escorial. O “Viso do Marquês” é, além do mais, o expoente 

máximo da pintura fresquista e mitológica em Espanha, sendo um dos melhores da 

Europa, onde podemos encontrar cerca de 8.000 metros quadrados de abóbadas 

revestidas a pintura a fresco. Estas decorações pictóricas ter-se-ão iniciado cerca de 

1575, prolongando-se até 1590, sensivelmente, nas quais se podem identificar três 

diferentes ateliers de pintores: dois de origem italiana, um dos quais era dirigido pelo 

mesmo Bergamasco, laborando um outro sob a égide da família Perolli e, ainda um 

terceiro, no qual se destaca o pintor de origem cordovesa César Arbasia, cujo traço 

se identifica perfeitamente na pintura de retrato101. 

No que se refere aos programas decorativos desenvolvidos a fresco nos 

interiores palacianos, merecem uma referência especial os do Palácio do Infantado 

em Guadalajara, pertencente à família Mendoza, que havia recebido em tempos dos 

Reis Católicos, o Ducado do Infantado. O Palácio foi mandado construir pelo II 

Duque, D. Iñigo López de Mendoza, a partir de 1480. Foram, no entanto, as obras 

de remodelação ordenadas pelo V Duque do Infantado e levadas a cabo a partir de 

1570, que o transformariam num dos pioneiros na adopção do modelo cultural 

italiano. Mais uma vez se incumbiu um pintor oriundo dessas paragens, Rómulo 

Cincinatto, de executar o programa pictórico do palácio, tarefa que levou a cabo de 

1578 a 1580, transformando-o num dos melhores exemplos de utilização da 

mitologia na pintura.  

Rómulo Cincinatto (1580-1597/1600) encontrava-se já em Espanha desde 

1567, para onde fora a pedido de Filipe II, a fim de decorar várias salas do Alcazar 

Real de Madrid e do Mosteiro do Escorial.102 São evidentes as influências neste 

pintor do seu mestre italiano Franceso Salviati, assim como as de Vasari, cujas 

pinturas fresquistas o artista deve ter conhecido bem antes da sua deslocação à 

                                                 
101 - António R. Navarrete Orcera, La mitologia en los palácios españoles, UNED, Madrid, 2005, 
pp.38-39. 
102 - Julián Zarco Cuevas, Pintores italianos en San Lorenzo El Real, de El Escorial (1575-1613), 
Instituto de Valência D. Juan, Madrid, 1932. 
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Península Ibérica. Foi tal o impacto produzido pelos seus frescos no Palácio de 

Guadalajara, que tradicionalmente lhe estavam atribuídas também as decorações 

fresquistas da capela funerária de D. Luís de Lucena, natural desta cidade, célebre 

humanista espanhol, homem de refinado gosto italianizado que privou na Cúria 

papal, onde foi médico pontifício, sendo certamente ele próprio o autor do programa 

pictórico da capela, que as recentes intervenções de restauro103 vieram beneficiar. 

Apurou-se, no entanto, serem as mesmas obra de outros dois pintores italianos, 

Pietro Morone (um discípulo de Perino del Vaga) e Pietro Paolo de Montalbergo104, o 

que veio, uma vez mais, confirmar a afluência de pintores italianos à Península 

Ibérica. Tratando-se de um espaço sagrado a temática não é, obviamente, 

mitológica. A abóbada é inteiramente dedicada a temas bíblicos retirados do Antigo 

Testamento, recorrendo-se à narração seriada de episódios do Êxodo e do Livro dos 

Reis, que rendem simbolicamente tributo à Sabedoria e à Justiça. Além da 

inspiração compositiva e temática das pinturas deste espaço funerário105 nas da 

Capela Sistina, denunciam também um paralelo com o programa salomónico que 

decora os tectos da Biblioteca, da Sala Capitular e da Cela do Prior do Escorial, com 

cuja feitura coincide cronologicamente. 

Em Sevilha, é digna de uma breve menção a Casa de Pilatos (assim designada 

no século XIX pela semelhança com o pretório de Pilatos em Jerusalém), cujos 

primeiros proprietários foram os Marqueses de Tarifa, principais responsáveis pela 

difusão do gosto renascentista na cidade do Guadalquivir. O Marquês, D. Fradique 

Enriquez, aquando da sua peregrinação a Jerusalém em 1520 atravessou a Itália, 

tendo então oportunidade de apreciar as muitas obras de arte da Renascença pelas 

quais ficou fascinado, acabando por difundir o novo gosto entre a elite aristocrática 

sevilhana, e transformando o seu palácio no mais representativo do novo estilo. 

Poder-se-iam citar diversos outros palácios, entre os quais o do Marquês de 

San Adrián, em Tudela, ou o Palácio Guarás, em Tarazona, cujas decorações 

fresquistas ficaram a cargo do mencionado Pietro Morone ou, ainda, alguns palácios 

                                                 
103 - Após o restauro, as pinturas seriam reveladas ao público pela primeira vez em 2005, mas a 
humidade que afecta o espaço arquitectónico obrigou a uma nova intervenção, abrindo 
definitivamente ao público em Março de 2006. 
104 - Cfr. Lucía Varela Merino, “La venida a España de Pietro Morone y Pietro Paolo de Montalbergo: 
las pinturas de la capilla de Luis de Lucena, en Guadalajara”, Boletín del Museo e Instituto Camon 
Aznar, vol. LXXXIV, 2001, pp. 175-184; 
105 - Apesar de ser concebido para esse fim, a morte de D. Luís de Lucena em Roma impediu a sua 
sepultura nesta capela. 
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da Extremadura como os de Trujillo e de Cáceres. Não é, porém, nosso objectivo 

fazer uma enumeração exaustiva das novas edificações ou decorações palacianas 

levadas a cabo na Espanha quinhentista, mas tão só demonstrar o ímpeto 

construtivo e decorativo que dominou a sua aristocracia, impulsionada de certo 

modo, pelo furor construtivo que caracterizou os reinados de Carlos V e, em 

particular, de seu filho, Filipe II, que pessoalmente se empenhou em dotar o reino de 

alguns dos seus melhores palácios, desde o Escorial ao Alcázar de Madrid, aos 

palácios de El Pardo, de Aranjuez, Segóvia, Valsaín ou Toledo106, para onde 

chamou muitos dos melhores artistas italianos da época. 

Merecem, sem dúvida, uma especial referência as pinturas palacianas 

desenvolvidas em Itália e em Espanha por Gaspar Becerra (c.1520-1568), um artista 

natural de Baeza (Jaén), que completou a sua formação em Itália conseguindo, 

mesmo, o reconhecimento da crítica italiana durante a sua estância em Roma (1544-

1557). Não existe qualquer referência à sua actividade artística anterior à ida para 

Roma. Sendo filho de um pintor regional, Antón Becerra, o qual foi encarregue de 

avaliar um retábulo de Pedro Machuca na Catedral de Jáen, quem sabe se não terá 

sido precisamente um eventual contacto com este pintor toledano, ele próprio um 

italianizado, que fez despertar no jovem Gaspar o desejo de também ele se deslocar 

a Roma? Além disso, apesar da sua juventude, é provável que tivesse alcançado já 

alguma notoriedade trabalhando junto de seu pai, facto que lhe pode ter granjeado o 

favor de um mecenas, quiçá algum embaixador ou prelado que, eventualmente, 

tenha decidido levá-lo consigo até à cidade dos papas.107   

Desconhecendo embora as circunstâncias que envolveram a sua partida, 

documenta-se aí pela primeira vez em 1544, data em que ingressa na Confraria de 

São Lucas local sendo provável, no entanto, que à semelhança do que acontecia 

com a maioria dos pintores, o andaluz tenha chegado a Roma algum tempo antes de 

se inscrever na Confraria dos pintores, trabalhando junto de algum artista italiano e 

praticando o grotesco e a pintura de esgrafito, segundo Rafael e Polidoro. Assim o 

parece corroborar o facto de em 1546 integrar a equipa de Vasari que terá solicitado 

a sua colaboração para o ajudar na pintura dos frescos da Stanza dei Cento Giorni 

(Sala dos Cem Dias) do Palácio da Cancilleria, o que aconteceria certamente só 

                                                 
106 - Cfr. M. Morán Turina e Fernando Checa, Las Casas del Rey, Madrid, 1968. 
107 - G. Redín Michaus, op. cit.,p..169-171. 
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depois de o pintor espanhol ter provas dadas nesse domínio. Colaborou também 

com Francesco Salviati na Capela do Pallio onde, além da pintura a fresco, teve 

oportunidade de se ensaiar nas decorações com estuque. Pouco depois foi 

colaborador de Daniel da Volterra na execução dos frescos da abóbada da Capella 

della Rovere da igreja de S. Trinità dei Monti, assim como na pintura de um friso com 

a História de Baco no Palácio Farnese e em outras obras comissionadas àquele 

seguidor de Miguel Ângelo. Terá trabalhado também com Giulio Mazzoni nas 

decorações fresquistas do Palácio Capodiferro.  

Depois destes trabalhos de colaboração, o andaluz estaria já em condições de 

receber as suas próprias encomendas, como o atesta o encargo da realização de 

uma custódia para a igreja de San Giacomo degli Spagnoli, entre 1550-1551 pelo 

elevado preço de 290 escudos de ouro108, templo para o qual continuaria a trabalhar 

nos anos seguintes, sob o mecenato de entidades diversas. É também da sua 

autoria uma Descida de Cristo ao Limbo, que se conserva nos depósitos do Castel 

Sant’Ângelo, mas que foi pintada para a referida igreja dos espanhóis.  

Estadeava ainda em Roma quando em 1556 se casou com Paula Velázquez, 

também de origem espanhola sendo este, porém, o último ano em que ali se 

documenta. Deduz-se ter partido de Itália entre 1556-1557, uma vez que em 

Dezembro deste último ano se encontra já em Burgos109, regresso este motivado, 

quiçá, pela tensão de relações entretanto estabelecida entre o Papa Paulo IV e 

Filipe II, que não deixavam os espanhóis em condições muito confortáveis de 

trabalho, numa época em que, convém não esquecer, a Cúria papal continuava a 

ser o maior e melhor encomendante na Cidade Eterna. Por outro lado, a nova 

situação familiar pode tê-lo impulsionado a regressar à pátria, onde eventualmente 

terá querido estabelecer-se para constituir família, encetando uma vida 

aparentemente mais estável.  

Em Espanha, a fama adquirida em Itália granjear-lhe-ia importantíssimas 

encomendas, transformando-se no pintor oficial de Filipe II, cujo êxito se ficou a 

dever ao facto de a sua concepção estética se revelar muito próxima da de Miguel 

Ângelo, constituindo a alternativa perfeita para expressar os ideais do monarca, isto 

é, traduzir as ideias de heroísmo, grandeza e dignidade requeridas para representar 
                                                 
108 - Idem, ibidem., pp.198-199. 
109 - A. Barrón, M.P.Ruiz de la Cuesta, “Diego Guillén, imaginero burgalés (1540-1565)”, Artigrama, 
10, 1993, pp.235-290, citado por G. Redín Michaus, op. cit.,p.178. 
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os temas artísticos nos seus palácios reais. Contam-se entre os seus trabalhos mais 

notáveis, as decorações fresquistas realizadas no Palácio de El Pardo, situado nas 

imediações de Madrid, a principal obra que o imortalizou110. Este palácio, mandado 

construir por Carlos V sobre um velho castelo-fortaleza dos Trastâmara, em 1543, 

estava praticamente concluído uma década e meia depois, desenvolvendo-se a 

campanha decorativa do seu interior entre 1561 e 1568, constituída essencialmente 

por pinturas murais de tipo arquitectónico nas salas mais importantes. A 

incorporação, a partir de 1563, no grupo responsável pela mesma (do qual faziam já 

parte o flamengo António Pupiler e o italiano Pelegríno Tibaldi) de Gaspar Becerra, 

recém chegado de Itália, ao qual se deve atribuir também a criação do novo 

programa iconográfico, conduziu a uma alteração total no plano ornamental do 

palácio. Os novos postulados estéticos constituiriam uma verdadeira revolução no 

panorama artístico espanhol, graças à introdução de programas decorativos de 

índole romana, com pinturas de «buon fresco» integradas num conjunto de motivos 

de grottesche pintados e de molduras e tarjas em estuque talhado e dourado. Entre 

os colaboradores de Becerra surgem claramente mencionados em documentação 

coeva os pintores Gaspar de Hoyos e Susarte, contando-se certamente entre eles 

também o seu irmão, Juan Becerra, o pintor valesoletano Jerónimo Vasquez, e os 

toledanos Bartolomé del Rio Bernis e Francisco de Espinosa111. 

Além destes, são ainda dignos de nota alguns ciclos decorativos desenvolvidos 

em Granada ou os do Palácio de Oriz, em Navarra (actualmente destacados e 

expostos no Museu de Navarra)112, bem como os do Palácio de Alba de Tormes. 

Apesar de contemporâneo de Francisco de Campos, não é provável que 

alguma vez os dois artistas se tenham encontrado, pois os anos de passagem do 

pintor neerlandês por Espanha, devem ter coincidido maioritariamente com a 

permanência do primeiro em Roma mas, de um certo ponto de vista, existem 

algumas afinidades entre eles no pioneirismo que lhes coube na adesão à nova 

estética em Espanha e Portugal, respectivamente. Já no século XVI, Juan de 

                                                 
110 - Sobre as decorações fresquistas realizadas por Becerra no Palácio do Pardo, veja-se Cármen 
Garcia-Frias Checa, Gaspar Becerra y las Pinturas de la Torre de la Reina en el Palácio de El 
Pardo.Una nueva lectura tras su restauración, Património Nacional, Madrid, 2005. 
111 - Idem, ibidem, pp.52-54. 
112 - Cfr. Maria Concepción Garcia Gaínza, Museo de Navarra. Renacimiento y Barroco, Gobierno de 
Navarra, 1998, pp. 142-157. 



 96  
 

Arphe113 reconhecia em Gaspar Becerra um dos principais responsáveis pela 

importação de uma nova maniera em Espanha, papel que a nosso ver, foi em boa 

parte desempenhado por Campos no tocante à pintura portuguesa, revelando-se 

também este um verdadeiro precursor da modernidade entre os homens da sua 

geração. A principal diferença entre eles é que, enquanto Becerra teve oportunidade 

de estar em Itália e contactar directamente com as fontes dessa nova estética, o 

pintor luso-flamengo apreendeu-a essencialmente por via indirecta, através das 

gravuras e reproduções das obras que por lá se faziam, de muitas outras que 

seguramente chegavam a Portugal por via da importação e, naturalmente também, 

do contacto com alguns artistas que aí se deslocavam. O ponto de encontro entre as 

obras destes dois pintores não se verifica tanto na pintura de cavalete como ao nível 

das decorações fresquistas pressentindo-se, em particular nas pinturas mitológicas 

da Sala Oval do Palácio dos Condes de Basto, em Évora, o recurso a um mesmo 

tipo de fontes iconográficas e ideológicas que terão servido de fonte de inspiração a 

algumas obras de Becerra. 

                                                 
113 - Cfr. J. de Arphe y Villafañe, De Varia Commensuración, Sevilha, 1585, [Ed. Valladolid, 2003]. 
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4 - O estatuto social dos artistas e o conceito de liberalità 

4.1 – Dos sistemas de organização laboral à nobilitação dos artistas 

 

O aumento de encomendas de obras de arte no século XV vai favorecer a 

ascensão estatutária dos artistas, passando de uma condição que os igualava aos 

artesãos, ao nível de um trabalhador intelectual livre. Não foi, contudo, pacífica esta 

alteração social, que contemplou primeiro os arquitectos, depois os pintores e, 

finalmente, os escultores. 

No início do Quattrocento os artistas estavam sujeitos ao regime dos oficiais 

mecânicos, tendo que submeter-se às regras dos grémios (no caso italiano), guildas 

(no Norte da Europa), ou corporações (na Península Ibérica), como qualquer outro 

artesão, não sendo o talento que os habilitava a trabalharem como artistas 

profissionais, mas um curso de instrução prática, feito em oficinas, baseado nos 

mesmos princípios dos restantes artesãos. Eram-lhes exigidos rudimentos de leitura, 

escrita e aritmética e, depois da sua aquisição entravam então na oficina de um 

mestre onde completavam entre oito a dez anos de aprendizagem, passando por 

fases diversas na realização de tarefas. Assim, por exemplo os pintores, 

começavam por aprender a preparar tintas e pincéis, materiais de suporte, imprimir 

gravuras, passando só depois à aquisição de conhecimentos de pintura 

propriamente ditos. O jovem aprendiz era confiado ao mestre da oficina, em cujo 

contrato constava não apenas o seu nome, naturalidade e morada, como outros 

dados relevantes relativos à sua pessoa para reconhecimento do seu valor, 

especificando-se ainda o tempo de aprendizagem e a vinculação de ambas as 

partes, ao seu cumprimento. Quanto à idade de ingresso do aprendiz era variável, 

mas ocorria normalmente na adolescência. Estes eram tratados pelos seus mestres 

com a mesma familiaridade como se fossem seus «criados» sendo esta, 

frequentemente, a designação que se usa nos contratos de aprendizagem, ditos 

também de servidão114, em virtude de a sua actividade profissional ser considerada 

justamente uma espécie de prestação de serviços ao dito mestre, entre os quais se 

incluíam muitos outros tipos de ajuda, para além da aprendizagem profissional. Para 

                                                 
114 - Cfr. Elenco documental, doc.nº 2: Contrato de servidão do aprendiz Gonçalo Garcia com 
Francisco de Campos. 
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adquirirem o respectivo grau dentro da sua arte, tinham que ser examinados, 

requisitos estes que se estipulavam nas ordenações que regulamentavam o 

ofício115. No entanto, nem sempre esse facto implicava a abertura de uma oficina 

autónoma, em virtude das dificuldades económicas com que se confrontavam. No 

século XV, na maioria dos casos europeus documentados, ainda era comum pedir 

ao artista um fiador para garantir o cumprimento do contrato, justamente por serem 

conhecidas as suas limitações financeiras. 

A fim de organizar-se e proteger os seus interesses, as corporações cujo 

símbolo representativo eram as “Bandeiras” gremiais, tendiam a instituir também 

confrarias que se colocavam sob a égide do seu santo protector, tendo as dos 

pintores a invocação de São Lucas. 

De acordo com alguns historiadores116 foi justamente o desaparecimento das 

guildas o responsável pelo alvorecer do Maneirismo, na medida em que possibilitou 

uma maior liberdade criativa aos artistas, embora esta seja, quanto a nós, uma 

explicação demasiado redutora para a emergência de um estilo tão rico quanto este. 

A situação estatutária dos artistas começou, efectivamente, a alterar-se nos finais do 

século XV, manifestando-se no aumento dos honorários, mas é claro que há que 

estabelecer diferenças entre os diversos centros artísticos europeus. Esta foi a 

realidade na Itália, para o que muito contribuiu seguramente o facto de a Cúria papal 

se ter tornado o mais importante cliente no mercado de arte, aumentando 

significativamente o número de encomendas.  

Sem dúvida que a autonomia da consciência do artista e da arte é uma das 

grandes conquistas da cultura burguesa das cidades do Renascimento. A posição 

de destaque reservada aos artistas nas cortes era decorrente das funções atribuídas 

às artes plásticas na representação do soberano, tendo a participação das artes na 

manifestação da aura do príncipe contribuído para consolidar o desejo dos artistas 

de verem ser reconhecido ao seu ofício uma forma de actividade “superior”. 

Um dos atributos que se procurava associar ao trabalho artístico era a ideia de 

prazer, tentando desvinculá-lo das actividades lucrativas. Defendia-se a ideia que, 

                                                 
115 - Para o caso português veja-se Francisco Marques de Sousa Viterbo, Notícia de Alguns Pintores 
Portuguezes e de outros que, sendo Estrangeiros, exerceram a sua arte em Portugal [extracto da 
História e Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, 2ª Série, Classe de Ciências Morais, 
X, 1], Typographia da Academia Real das Sciências, Lisboa, 1903, Cap. XXXIII, pp. 28-31. 
116 - Jacob Burckhardt, The civilization of the Renaissance in Italy, The New American Library of World 
Literature, Inc., New York, 1960. 
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se um dom concedido por Deus e pela natureza não podia ser pago, de onde não 

poder ser adquirido, já a aquisição de um determinado número de regras e técnicas, 

essas sim, poderiam tornar realizável a concretização de uma virtude inata. Deste 

modo se procurava associar ao artista não apenas a virtù e o ingenium mas também 

a sciencia, a técnica da execução, que resulta de uma aprendizagem. Cada vez 

mais se defendia o primado segundo o qual «Ars sine sciencia nihil est», isto é, uma 

arte que não se apoia num saber, retrocede para a situação de amadorismo 

artesanal.117 Na verdade, já Cennino Cennini, no seu Il Libro dell’arte, designava a 

pintura como um produto da ciência.  

Autores há que defendem que a emancipação dos artistas se deve, de facto, à 

sua aliança com os humanistas118, em virtude de os monumentos artísticos e 

literários da Antiguidade constituírem, aos olhos destes, uma unidade indivisível, 

colocando artistas e poetas clássicos lado a lado e, por inerência, os 

contemporâneos também mas, a verdade é que os humanistas se limitaram a 

confirmar os artistas numa posição que eles próprios já haviam conquistado graças 

à existência de um mercado favorável, pois o reconhecimento social de um novo 

estatuto para os artistas derivou apenas de os seus serviços serem necessários, o 

que tornava a sua profissão imprescindível. Em suma, o respeito que eles ganharam 

resultou, em última análise, da sua cotação no mercado, muito mais do que do 

reconhecimento da nobreza da sua arte. 

A “revolução intelectual” que obrigou os artistas a reverem a sua própria 

concepção do mundo, colocou-os numa situação de grande vulnerabilidade porque, 

se por um lado procuravam fugir às forças que os oprimiam, por outro, sentiam-se 

despedaçados pela liberdade que os deixava sem defesa contra o caos que 

ameaçava destruir toda a ordem estabelecida. A teoria da arte esforçava-se por 

devolver às actividades artísticas o estatuto de artes liberais, estabelecendo com as 

restantes uma analogia que se fundava nos conceitos de ingenium e inventio, 

conferindo-lhe um estatuto intelectual que as libertaria da submissão ao regime 

corporativo. Leonardo da Vinci, por exemplo, no seu tratado sobre a pintura, 

empenhou-se em provar que a pintura e a poesia têm a mesma natureza e estão em 

                                                 
117 - Martin Warnke, O Artista da Corte. Os antecedents dos artistas modernos, (trad. brasileira) Ed. 
Universidade de São Paulo, 2001, p.69. 
118 - Albert Dresdner, Die Entstehung der Kunstkritik, 1915, citado por Arnold Hauser, op. cit., p.84. 
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condições análogas de produção, numa tentativa de reabilitar o estatuto do pintor, 

guindando-o ao nível dos poetas. 

Frequentemente os artistas eram estimulados a ir para as cortes devido à 

maior liberdade criativa que aí lhes era facultada. Enquanto os clientes das cidades 

eram extremamente cuidadosos em não transgredir as tradições pré-estabelecidas, 

procurando-se uma conformidade apropriada, nas cortes, pelo contrário, buscava-se 

a novidade e uma originalidade diferenciadora. Aí se privilegiavam as formas novas 

e exclusivas, contra os conteúdos convencionais, tentando os artistas atrair a 

atenção dos cortesãos, justamente pela originalidade das suas obras. Não é por 

acaso que Leonardo da Vinci se acolhe sob a protecção, primeiro de Ludovico 

Sforza, em Milão e, depois, do rei de França, Luís XII (onde permanecerá até ao fim 

dos seus dias sob a protecção de Charles d’Amboise), ou Giulio Romano a de 

Ludovico Gonzaga, em Mântua, entre tantos outros exemplos que poderiam ser 

mencionados. 

Na Itália, o antagonismo entre a conformidade com a regra e a sua ausência, 

entre a disciplina e a liberdade encontram expressão na transformação da ideia de 

Academia. As primeiras Academias surgem como meio de emancipação dos artistas 

das guildas, porque todos os seus membros acabariam por se ver libertos das 

obrigações gremiais impostas por aquelas. Mas as Academias procuravam também 

ser instituições educadoras, facultando a instrução aos artistas119. Eram instituições 

extremamente organizadas e hierarquizadas, e as relações professor-aluno 

perfeitamente definidas. Uma das primeiras foi a Academia del Disegno fundada em 

Florença em 1561 pelo Grão-Duque Cosimo I de Médicis, por instigação de Vasari, 

na qual só eram admitidos alunos detentores de uma base cultural bastante sólida, 

honra conferida só a 36 artistas independentes e criadores. O Grão-Duque e Miguel 

Ângelo eram capi da instituição, sendo o seu presidente Vincenzo Borghini. O ensino 

era teórico-prático, sendo ministrado quer nas salas da Academia, quer nas oficinas 

dos próprios mestres/professores. 

O reconhecimento de uma certa dignidade das actividades artísticas 

conduziria, também, à nobilitação dos próprios artistas. As primeiras formas 

habituais a que os artistas podiam ter acesso foram as nomeações de familiaris e de 

“valet de chambre” (que, entre nós, assumiria a designação de camareiro), títulos 

                                                 
119 - Cfr. Nicolaus Pevsner, Academies of Art, 1940. 
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honoríficos que não pressupunham a pertença à nobreza, mas traziam prestígio aos 

artistas e os deixavam mais próximos dos seus protectores. Qualquer dos títulos 

significava que o artista era elevado a uma condição que o integrava na família 

doméstica, encarregada do bem-estar do rei (ou príncipe). Mais do que uma elevada 

conotação intelectual, o seu portador estabelecia sobretudo uma relação de 

confiança com o rei (ou protector) A sua nomeação exigia um juramento especial, 

estava vinculada a remunerações adicionais (que se acumulavam ao salário de 

pintor) e desvinculava o artista automaticamente das obrigações gremiais. 

Escapando os produtos da virtude – obras de arte – ao estabelecimento de um valor 

comercial, as obras não eram pagas à peça (como acontecia com a restante 

clientela) pois se considerava que as mesmas eram oferecidas por esse artista ao 

rei como um produto individual, espiritual e inalienável, que assim se dirigia à 

liberalitas do príncipe. Este, por sua vez, retribuir-lhe-ia com outros presentes essa 

generosidade, mas não lhe pagava, efectivamente, por cada obra realizada.120 À 

medida que vamos avançando no tempo, torna-se mais frequente a concessão de 

títulos nobiliárquicos aos artistas, justamente como forma de recompensa, ao 

mesmo tempo que se estreitam os vínculos estabelecidos entre estes e o rei. No 

século XIV documentam-se poucos casos de nobilitação oriundos deste estrato 

social e, todos aqueles de que há notícia para o século XV, se reportam 

exclusivamente a Itália. No século XVI confirmam-se cerca de sessenta concessões 

de títulos de nobreza a homens ligados às artes, recaindo cerca de dois terços das 

mesmas na segunda metade da centúria.121 Nem sempre é fácil estabelecer com 

precisão o grau atribuído na hierarquia nobiliárquica, podendo consistir apenas essa 

doação na atribuição de um brasão de armas embora, na maioria dos casos, 

correspondesse à concessão do título a entrada para uma Ordem de Cavalaria. Os 

privilégios auferidos de acordo com a concessão do título, variavam muito de região 

para região. A possibilidade de ascensão à nobreza incutiu de tal modo uma nova 

visão da arte e dos artistas, que Vasari nas suas Vite apresenta um grande número 

de casos em que salienta o espírito nobre como uma condição inata aos respectivos 

artistas, virtude essa que os compelia ao exercício da prática artística, cujo primeiro 

e último objectivo era a fama e a honra, e nunca o dinheiro. 

                                                 
120 - Martin Warnke, op. cit., p. 216. 
121 - Idem, ibidem, p.228. 
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Na Itália do Cinquecento ocorreu, de facto, uma grande mudança, pois aí os 

mestres famosos já não precisavam da protecção dos seus patronos para fazer valer 

a sua arte. Lembremos o caso de Rafael que residia no seu próprio palácio em 

Roma, privava com príncipes, cardeais, banqueiros e humanistas, preparando-se 

para casar com a sobrinha do cardeal Bibienna, e levando uma vida como qualquer 

aristocrata da época, bem como o de Ticiano que, ao ser nomeado por Carlos V 

cavaleiro, viu ser-lhe conferido o título de Conde do Palácio Laterano, tornando-se 

membro da corte imperial. 

Miguel Ângelo, então, atingiu um estatuto de notoriedade sem precedentes, 

dando-se ao luxo de dispensar honras públicas, títulos e distinções. Não o fez por 

snobismo mas porque estava verdadeiramente convencido de que o seu génio 

artístico derivava de uma força sobre-humana mas, este facto, elevou-o 

verdadeiramente à condição de divino, epíteto pelo qual foi designado pelos seus 

pares. Com ele, atingiu-se verdadeiramente a emancipação do artista, que lhe 

adveio do estado de «divina mercê» do qual auferia, que o transformou num 

verdadeiro génio, isto é, já não era apenas a sua arte, mas o próprio homem que se 

tornava objecto de veneração. O conceito de génio evoluiu, então, da ideia da 

realização efectiva, à mera capacidade de criar, isto é, do trabalho propriamente 

dito, à pessoa do artista, enfim, da avaliação da obra realizada, à da mera intenção e 

ideia. A filosofia da arte passaria a fundar-se na concepção subjectivista da arte 

baseada na ideia do génio, de onde o apreço pelo esboço, pelo fragmento, ou pela 

obra inacabada, características que justamente se aplicam a uma boa parte da 

produção miguelangelesca. 

Esta realidade, contudo, não foi vivida da mesma forma em toda a Europa 

onde, apesar da progressiva libertação dos artistas do sistema gremial, poucos eram 

aqueles que gozavam das prerrogativas inerentes à condição de uma verdadeira 

liberalità. 
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4.2. – A realidade portuguesa 

 

Em Portugal a realidade era substancialmente diferente da italiana. 

Isto não significa que, no início do século XVI, alguns pintores europeus não se 

movessem, ainda, no marco de organizações gremiais de tradições tardo-

mediévicas, mas isso aconteceu de um modo particular na Península Ibérica, onde a 

sua libertação face ao sistema gremial e corporativo foi bem mais tardia do que 

além-Pirinéus. Na centúria de Quinhentos, entre nós, qualquer pintor, de óleo como 

de têmpera, estava sujeito ao rígido sistema gremial e corporativo. Basta mencionar 

que o Regimento dos Oficiais Mecânicos da Cidade de Lisboa de 1539, continuava a 

integrar os pintores de óleo. Imiscuídos neste regime oficinal terão estado dezenas 

de ignotos pintores que trabalhariam em regimes de constante associação, como os 

que em Évora se associavam aos pintores flamengos Francisco Henriques122 e Frei 

Carlos123, professo no Convento do Espinheiro, bem como em Coimbra, à oficina do 

dito “Mestre do Sardoal”, (sabendo-se hoje que o mestre era Vicente Gil, depois seu 

filho Manuel Vicente),124 cuja actividade foi continuada ainda pelo seu sucessor 

Bernardo Manuel. 

Nos meios mais pequenos, por exemplo, era frequentemente o carácter 

periférico dos ateliers que ditava a regionalização das empreitadas. 

O associativismo entre pintores portugueses foi uma realidade, tal como 

aconteceu com as guildas flamengas ou as compañias espanholas, conduzindo 

necessariamente à perpetuação de um certo colectivismo e anonimato das obras de 

arte125. De uma forma geral a profissão desenrolava-se em círculos bastante 

próximos, acabando os pintores por ligar-se familiarmente a outros artistas. Vejam-

se, por exemplo, as relações familiares do pintor Jorge Afonso126, cunhado do 

                                                 
122 - Cfr. Fernando António Baptista Pereira, Francisco Henriques, um pintor em Évora no tempo de D. 
Manuel I (coord. Cat. Exposição), CNCDP, Évora, 1997. 
123 - José Alberto Seabra Carvalho, “Frei Carlos e o outro. Proposições sobre a pintura da oficina do 
Espinheiro”, Do mundo Antigo aos Novos Mundos.”, cit., pp.154-169. 
124 - Cfr. Myron Malkiel-Jirmounsky, Escola do Mestre do Sardoal, Realizações Artis, s/d e Pedro Dias 
(coord), Vicente Gil e Manuel Vicente, Pintores da Coimbra Manuelina, Cat. de Exposição, Câmara 
Municipal de Coimbra, 2003. 
125 - Merecem destaque os estudos desenvolvidos sobre esta matéria por: Franz-Paul Langhanz, As 
Corporações de Ofícios Mecânicos, Subsídios para a sua História, vol. II, Lisboa, 1946; Myron-Malkiel 
Jirmounsky, Pintura à sombra dos Mosteiros, Lisboa, 1957, Vítor Serrão, O Maneirismo e o Estatuto 
Social dos Pintores Portugueses, Lisboa, IN/CM, 1983. 
126 - Luís Reis Santos, Jorge Afonso, Realizações Artis, Lisboa, 1966, p.6. 
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também pintor Francisco Henriques127, do pedreiro Marcos Pires e do carpinteiro 

Pêro Anes. Aquele pintor viria a casar uma das filhas com um dos seus discípulos, 

Gregório Lopes128, tornando-se também tio de outros oficiais do seu atelier, 

nomeadamente Cristóvão de Figueiredo129 e Garcia Fernandes130 e, ainda, do 

escultor João de Ruão131 que casaria, por sua vez, com outra das filhas de Pêro 

Anes. Já na segunda metade de Quinhentos, encontramos uma outra dinastia de 

pintores, associada à oficina do “Mestre de Romeira”, por nós identificado com 

Ambrósio Dias.132  Nesta oficina sediada em Santarém, na qual trabalhava também 

seu irmão Simão Dias, o mestre dava continuidade ao trabalho encetado por seu pai 

Henrique Dias (colaborador de Diogo de Contreiras), perpetuando-se a actividade 

artística na família no século seguinte, através de Luís Álvares Montês, filho do dito 

Simão Dias.  

O facto de serem maioritariamente oriundos dos estratos inferiores da 

sociedade, vinculados a um grupo marcado pelo estigma artesanal, impedia que os 

artistas ocupassem lugares chave na organização social ou que auferissem de 

quaisquer privilégios, sendo absolutamente excepcionais casos como o da 

nobilitação do pintor régio Gregório Lopes, a quem o monarca conferiu em 1520 o 

título de Cavaleiro do Hábito da Ordem de Santiago133, por instigação de D. Jorge de 

Lencastre, Mestre da Ordem Militar dos Espatários, para a qual o pintor trabalhara. 

Relativamente aos “contratos de servidão”, a realidade não se alterou 

substancialmente durante toda a Época Moderna, como confirmou Vítor Serrão 

através da análise de diversos contratos deste tipo ao longo desse período,134 tendo 

constatado que ainda em 1732, o contrato de aprendizagem acordado entre o pintor 

                                                 
127 - Francisco M. de Sousa Viterbo, op. cit.,I, pp.54-67.  
128 - Luís Reis Santos, Gregório Lopes, Realizações Artis, Lisboa, 1954, p.6. 
129 - Idem, Cristóvão de Figueiredo, Realizações Artis, Lisboa, 1960, p.6 
130 - Idem, Garcia Fernandes, Realizações Artis, Lisboa, 1957, p.6. 
131 - Prudêncio Quintino Garcia, João de Ruão. Documentos para a biografia de um artista da 
Renascença, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1913, doc. nº 122. 
132 - Maria Teresa Desterro, O Mestre de Romeira e o Maneirismo Escalabitano, 1540-1620, Ed. 
Minerva, Coimbra, 2000 e Idem, “A oficina escalabitana do Mestre de Romeira (Ambrósio Dias)”, Do 
Gótico ao Maneirismo. A Arte na Região de Mafra na Época dos Descobrimentos, (Cat. de 
Exposição), CMM, Mafra, 2000, pp.116-119. 
133 - J. de Oliveira Caetano, “Gregório Lopes, pintor régio e cavaleiro de Santiago – algumas reflexões 
sobre o estatuto social do pintor no séc. XV e inícios do séc. XVI”, As Ordens Militares em Portugal e 
no Sul da Europa, Actas do II Encontro sobre Ordens Militares, Ed. Colibri, Câmara Municipal de 
Palmela, 1977, p.73. 
134 - Vítor Serrão, O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses, cit., pp. 190-204 e 293-
307. Idem, André de Padilha e a pintura quinhentista, entre o Minho e a Galiza, Ed. Estampa, Lisboa, 
1998; Idem,”O escultor maneirista Gonçalo Coelho”, Museu, IV Série, nº7, 1998. 
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covilhanense José Botelho de Albuquerque e o aprendiz Gregório Ferreira Póvoa,135 

era feito nos mesmos termos que os contratos estabelecidos nos séculos anteriores. 

As condições gerais desse aprendizado eram as seguintes: a sua duração podia 

variar entre os três e os nove anos, sendo em média de cinco; a idade do aprendiz 

situava-se entre os catorze e os dezasseis anos (havendo casos em que até já era 

mais velho); este tinha obrigação de servir o mestre tanto na arte que aprendia, 

como noutras tarefas servis; o ensino da dita arte incluía modalidades diversas 

relacionadas com a mesma, desde a preparação dos materiais, numa primeira fase, 

à possível colaboração com o mestre, numa fase final, entre outras136. 

Outra conclusão que se tira da análise dos casos documentados é que os 

diversos mestres recebiam frequentemente aprendizes oriundos de diversas partes. 

Basta mencionarmos o exemplo de Francisco de Campos, para nos 

circunscrevermos ao artista que constitui o principal objecto de estudo deste 

trabalho, para constatar que um dos seus aprendizes, Gonçalo Garcia, era originário 

de Mondim (Lamego) sendo certamente a fama do mestre que o atraiu até ao seu 

atelier lisboeta. Além deste, outros terá havido, certamente, dos quais infelizmente 

os documentos não nos falam, uma vez que boa parte da documentação se perdeu 

em virtude das catástrofes que foram assolando os arquivos e da incúria a que foi 

sendo relegado o nosso património histórico.  

Salvo algumas excepções, continuou a ser frequente entre nós o anonimato 

dos pintores, já que a maioria não tinha o hábito de assinar as obras – exemplos 

como o de Vasco Fernandes137 denunciam o orgulho individual e profissional do 

artista, mas são esporádicos em Portugal. Repare-se que o próprio Francisco de 

Campos só colocaria a sua assinatura numa fase muito avançada do seu percurso, 

malogradamente para nós, apenas na última pintura que executou (decoração da 

Sala Oval do Palácio dos Condes de Basto). Por esta razão, um dos obstáculos com 

que se confrontam os historiadores de arte no tocante à identificação dos artistas, é 

a caracterização das obras conjuntas, resultantes das parcerias que se estabeleciam 

com relativa frequência, sobretudo quando as encomendas eram maiores, razões 

                                                 
135 - Idem, “Um contrato de ensino de pintura em Castelo Branco em 1732”, A Cripto-História de Arte. 
Análise de Obras de Arte Inexistentes, Livros Horizonte, Lisboa, 2001, pp.201-214. 
136 - Idem, ibidem, pp. 209-211. 
137 - Sobre Vasco Fernandes e a sua obra veja-se Dalila Rodrigues, Modos de Expressão na Pintura 
Portuguesa. O Processo Criativo de Vasco Fernandes (1500-1542), Tese de Doutoramento 
apresentada à FLUC, Coimbra, 2000 e Idem, Grão Vasco, Aletheia Editores, Lisboa, 2007. 
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que explicam por que continuamos a adoptar designações que derivam dos locais 

para onde se executaram determinadas obras, casos do chamado “Mestre de 

Abrantes” ou do “Mestre de Arruda dos Vinhos”, a falarmos de “escola” quando é 

possível estabelecer algum paralelismo com algum mestre ou, simplesmente, a 

manter o anonimato relativamente a outras pinturas. Por outro lado, se há artistas ou 

“escolas” que marcam inexoravelmente a arte de determinados focos regionais 

temos, ainda, que ter em conta a itinerância dos pintores que conduz, por vezes, à 

dispersão geográfica das suas obras, o que acontece, tanto mais, quanto mais 

reconhecido e valorizado é o seu trabalho. É justamente o que se passa com 

Francisco de Campos, justificando-se deste modo a existência de trabalhos seus em 

zonas tão distintas do nosso país como a Beira Litoral, a Estremadura, o Alentejo ou 

o Algarve. 

Cada vez mais as associações anteriormente referidas tendem a dar lugar a 

parcerias pontualmente firmadas, associando-se os seus intervenientes apenas para 

a realização de determinados trabalhos ditados por razões de especificidade laboral, 

embora fosse também um modo de granjear mais clientela, pois só assim seria 

possível desenvolver diversas obras em simultâneo. A comprová-lo documentam-se 

as parcerias estabelecidas entre pintores tão importantes quanto o próprio pintor 

régio, Gregório Lopes, que se compromete com Cristóvão de Figueiredo, Garcia 

Fernandes e André Gonçalves a terminar as pinturas do Tribunal da Relação de 

Lisboa, incompletas em virtude da morte de Francisco Henriques, ou a que aquele 

mesmo pintor estabeleceu com Garcia Fernandes e Cristóvão de Figueiredo que 

eram «compadres e amigos e companheyros em as obras que fazem e comem e 

bebem juntos»138, para a pintura do retábulo da igreja de São Julião de Setúbal,139 

parceria esta que lhes granjearia o epíteto de “Mestres de Ferreirim”140, uma vez que 

os voltaremos a encontrar trabalhando em conjunto para o dito mosteiro.  

Não obstante a crescente importância que assume a noção de liberalidade e 

individualização do artista e da obra de arte lá por fora, ao longo da segunda metade 

de Quinhentos e, ainda, na centúria seguinte, continuam a ser regulares as parcerias 

que juntam os pintores portugueses. Em meados do século é a vez de Brás 

Gonçalves se associar a Gaspar Dias para executarem a pintura do sacrário da 
                                                 
138 - F.M. Sousa Viterbo, op. cit., I, p.62 
139 - Idem, ibidem, pp.85-87 
140 - Vergílio Correia, Pintores portugueses dos séculos XV e XVI, Coimbra, 1928, pp.82-84,  
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capela do Sacramento da Sé de Lisboa,141 e, já no último quartel do século, 

documentam-se as associações estabelecidas entre Domingos Fernandes e Lucas 

Soares (pai e filho) para cumprirem um contrato de execução de um fresco numa 

das capelas do claustro da Sé bracarense,142 bem como a de Jácome de Puga com 

Bento de Padilha para pintarem e dourarem um retábulo destinado ao Mosteiro de 

São Francisco de Noya143. O próprio Diogo Teixeira144 (precisamente um dos 

autores do pleito de liberalidade dos pintores enviado a D. Sebastião no ano de 

1577145) por diversas vezes se juntou a outros artistas para dar resposta aos 

numerosos encomendantes que solicitavam os seus serviços. Fê-lo não apenas com 

seu genro António da Costa, mas também com Cristóvão Vaz e com Belchior de 

Matos146, seu continuador. Casos há, é certo, em que apesar das parcerias 

estabelecidas, o trabalho é completamente autonomizado, de que é exemplo 

paradigmático a feitura do retábulo-mor da igreja de Nossa Senhora da Luz, em 

Carnide, uma obra realizada precisamente por Diogo Teixeira e Francisco 

Venegas147, também ele pintor régio. Mas aqui as suas participações são de tal 

modo individualizáveis que o próprio Venegas assina os seus painéis, numa 

reivindicação autoral bem reveladora da consciência do seu estatuto. Estamos, 

porém, já em 1590! 

Outro factor que concorria para a criação destas associações, era o facto de as 

obras serem de tal modo grandiosas que só um trabalho colectivo poderia responder 

eficazmente e em tempo útil às necessidades dos comitentes. A título exemplificativo 

citaremos uma outra parceria que o pintor régio que acabamos de mencionar 

(Francisco Venegas) fez com Diogo Teixeira e, desta vez também com Domingos da 

Costa, para decorarem conjuntamente o tecto do corpo da igreja do desaparecido 

Hospital Real de Todos-os-Santos, em Lisboa. Um outro caso relaciona-se com a 

encomenda feita em 1613 pela Misericórdia do Porto de doze telas alusivas à Paixão 
                                                 
141 - Vítor Serrão, “O retábulo da Capela do Sacramento da Sé de Lisboa e os seus autores (1541-
1555)”, Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, nº 93, 1º tomo, 1998, pp. 5-31. 
142 - Vítor Serrão, André de Padilha e a pintura quinhentista entre o Minho e a Galiza, cit., p.288. 
143 - Idem, ibidem, pp. 178-179. 
144 - Cfr. Adriano de Gusmão, Diogo Teixeira e seus colaboradores, Realizações Artis, Lisboa, 1955. 
Maria Augusta Araújo, O pintor lisboeta Diogo Teixeira  e o Maneirismo no Norte de Portugal (1591-
1623), Dissertação de Mestrado Policopiada, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
1995. 
145 - Cfr. Vítor Serrão, O Maneirismo e o estatuto social dos pintores, cit., pp. 270-271.  
146 - Cfr. Vítor Serrão, Belchior de Matos, pintor das Caldas da Rainha, 1595-1628, (Cat. de 
Exposição), IPPC, Caldas da Rainha, 1981. 
147 - Cfr.Vítor Serrão, História da Arte em Portugal.vol.7, O Maneirismo, cit., pp. 63-66 e 71-72. 
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de Cristo, que juntou os portuenses Francisco Correia, Inácio Ferraz de Figueiroa, 

Diogo Oliveira e Domingos Lourenço Pardo considerados, à época, «os pimtores de 

maior consideração»148 na cidade. 

Outro exemplo paradigmático das muitas parcerias que se prolongaram já pelo 

século seguinte, é o de Domingos Vieira Serrão149 e Simão Rodrigues150, dois 

artistas da última geração do Maneirismo contra-reformado português, que 

frequentemente se associavam a fim de darem cumprimento a um sem número de 

solicitações, num tempo em que a urgência catequética imposta pelos ditames 

tridentinos privilegiava a celeridade na resposta dos artistas. De facto, Simão 

Rodrigues caracteriza-se sobretudo pelo fa presto das suas execuções, mais do que 

pela qualidade das mesmas. Além de todas estas situações, havia ainda os casos 

dos pintores de menores recursos, para os quais as associações eram o único meio 

possível de levar a cabo determinados compromissos, principalmente quando a sua 

vastidão assim o exigia. Em Évora pode citar-se o exemplo de José de Escobar, 

pintor fresquista que estabeleceu parcerias com pelo menos nove pintores151 a fim 

de cumprir as numerosas encomendas decorativas de vastas igrejas e santuários da 

Arquidiocese. 

Em suma, se é verdade que na segunda metade do século XVI, em 

determinados focos artísticos se começou a verificar uma progressiva ruptura 

relativamente a certos esquemas tradicionais, o que permitiu uma maior liberalidade 

da arte da pintura, só no século XVII é que os pintores de óleo em Portugal (e não 

ainda os de têmpera) se viram finalmente libertos das obrigações face ao 

“regimento” da respectiva Bandeira gremial, o que diz bem da situação retardatária 

que se vivia em relação à maioria dos centros artísticos europeus. 

 

 

 

                                                 
148 - Vítor Serrão, André de Padilha e a pintura quinhentista, entre o Minho e a Galiza, cit., p.288. 
149 - Ana Paula Garcia, Domingos Vieira Serrão, pintor da Contra-Maniera em Portugal entre decoro e 
conformismo, Dissertação de Mestrado Policopiada, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 1996.   
150 - Cfr. Adriano de Gusmão, Simão Rodrigues e seus colaboradores, Realizações Artis, Lisboa, 
1957. 
151 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI. Os maneiristas António 
de Oliveira e Júlio Dinis de Carvo”, Revista Mvsev, IV Série, nº 11, 2002, p.46. 
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4.3. – A tratadística e a sua influência no desenvolvimento das artes  

 

O triunfo do ideário humanista, através da afirmação das Litterae Humaniores e 

das Liberales Artes permitiu não apenas o nascimento de uma nova teoria estética e 

artística, como a consagração do interesse pelos achados arqueológicos. 

A tratadística da Época Moderna152 teve subjacentes os pressupostos teóricos 

vitruvianos, que constituiriam a principal base de sustentação da arquitectura 

clássica. A obra de Vitrúvio, De Architettura (20 a.C.) teve cópias sucessivas a partir 

do século XV – Roma (1486); Florença (1522); Roma (1544) - tendo havido algumas 

edições ilustradas como a de Fra Giocondo que saiu em Veneza em 1511 e, depois 

sucessivamente, em 1513 e 1523 em Florença, sendo a de Cesare Cesariano, 

intitulada Di Lúcio Vitruuio Pollione de Architectura Libri Dece, que foi dada à 

estampa em Como em 1521, justamente uma das que maior difusão conheceu. O 

autor interpreta ingenuamente a arquitectura romana do século I a.C., à luz dos 

princípios que orientam a arquitectura da Lombardia de princípios do século XVI, 

fazendo os seus comentários ao texto em notas aparte. Apesar disso, a edição, em 

grande formato e muito ilustrada, teve um enorme sucesso em toda a Europa, sendo 

desde cedo bastante utilizada pelos artistas. 

Em 1541 o Cardeal-Infante D. Henrique encarregava também o matemático 

Pedro Nunes de fazer uma tradução da obra para português.153 Na própria Itália, já 

na segunda metade do século XVI continuavam a fazer-se edições deste tratado, 

como a de Daniele Barbaro (1567) que contava com desenhos de Palladio. 

A produção de outros tratados de arquitectura desenvolveu-se a partir do 

século XV, motivada pela necessidade sentida por alguns arquitectos de explicar 

Vitrúvio e aplicar os seus preceitos arquitectónicos. Surge, assim, o notável tratado 

de Leon Battista Alberti - De Re Aedificatoria - que, apesar de escrito entre o final 

dos anos trinta e 1452 (ano em que foi apresentado ao papa Nicolau V), só foi 

publicado pela primeira vez em Florença em 1486 (e impresso em Paris apenas em 

1512). Este tratado, apesar de não conter ilustrações, teve o mérito de ser o primeiro 

a regressar ao tema desde Vitrúvio, ao qual se seguiriam outros, da autoria de 

                                                 
152 - Sobre este assunto veja-se Dora Wiebenson, Architectural theory and practical from Alberti to 
Ledoux, Architectural Publication Inc, 1ª ed. 1982.  
153 - Sylvie Deswarte-Rosa, “Francisco de Holanda”, A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo 
de Camões , cit., p.484. 
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António Averlino “Filarette” – Trattato dell’architettura (1460-1464) – de Francesco di 

Giorgio Martini – Trattato d’architettura civile e militare (1480-1501) – os quais, 

embora ilustrados, permaneceram por publicar, de onde o seu reduzido impacto ou, 

ainda, o tratado de Francesco Mario Grapaldi - De Partibus Aedium (Parma, 1494). 

Não obstante a proliferação de tratados arquitectónicos, outras obras houve 

que, apesar de não se inserirem no âmbito da tratadística haveriam de exercer muito 

mais influência, em particular sobre os pintores, do que alguns dos tratados 

referidos. Foi o caso da Hypnerotomachia Poliphili de Fra Francesco Colonna, um 

poema cavalheiresco amoroso escrito em latim, grego e italiano e ricamente 

ilustrado, saído dos prelos de Aldo Mannuzio, em Veneza (1499), que revela um 

total fascínio pela Antiguidade, onde o autor se deleita na descrição minuciosa de 

edifícios e ruínas da Roma antiga, à medida que vai contando as aventuras e 

desventuras dos protagonistas, Poliphilus e Polia. Esta fábula onírica converter-se-ia 

num verdadeiro tratado filosófico-arquitectónico, tornando-se célebre essencialmente 

pelas suas gravuras, que serviriam de fonte de inspiração a dezenas de artistas ao 

longo de toda a Época Moderna. Em 1509 seria a vez de Fra Lucca Pacioli publicar, 

também em Veneza, a Divina Proportione, que tinha alguns capítulos apensos sobre 

arquitectura.  

Para além da propagação destas obras, a própria Espanha contou com a 

publicação de um tratado sobre arquitectura renascentista, Las Medidas del Romano 

necessárias a los oficiales que quieren seguir las formaciones de las Basas, 

Columnas, Capiteles y otras piezas de los edifícios antiguos, escrito por Diego de 

Sagredo e dado à estampa em Toledo em 1526, o primeiro tratado renascentista 

não italiano que foi publicado na Europa. Neste tratado o autor exprimiu o problema 

da introdução de uma nova terminologia, uma nova gramática e sintaxe 

arquitectónica chegando, por exemplo, a reproduzir um desenho com tradução de 

expressões técnicas usadas por Vitrúvio, reiterando que o significado das 

arquitecturas clássicas residia no seu vigor geométrico154. 

Sagredo era natural de Burgos, mas cursara um bacharelato na Universidade 

de Alcalá de Henares, onde certamente assistiu a algumas lições de mestres como 

                                                 
154 - Cfr. Diego de Sagredo, Las Medidas del Romano necessárias a los oficiales que quieren seguir 
las formaciones de las Basas, Columnas, Capiteles y otras piezas de los edifícios antiguos, Toledo, 
Remón de Petras, 1526], [ed. fac-símile de Medidas del Romano, col. Juan de Herrera, dir. Luís 
Cervera Vera, Albatros Ediciones, Valência, 1976]. 
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Nebrija, Herrera ou Ramirez. Em 1517 documenta-se como capelão do Cardeal 

Cisneros, incorporando a sua Casa. A ausência de notícias entre os anos de 1518 e 

1522 levou Fernando Marías e António Bustamante155 a considerar a hipótese de o 

autor ter feito uma viagem a Itália. A partir de 1522 encontrá-lo-emos ao serviço da 

catedral toledana. É natural que por essa época tenha escrito o seu tratado, que 

dedicaria a Don Alonso de Fonseca (nomeado Arcebispo de Toledo no último dia do 

ano de 1523, embora só tenha tomado posse efectiva do cargo em 1525). Nesta 

cidade, além de outros serviços clericais o tratadista trabalhou, pelo menos durante 

um quinquénio, como desenhador e responsável pela construção de arquitecturas 

efémeras, tanto de monumentos destinados a festividades religiosas (Semana 

Santa, Corpo de Cristo, entre outras) como seculares, por exemplo algumas 

entradas reais. Não se lhe conhece, contudo, qualquer ligação à construção de 

verdadeiros edifícios arquitectónicos, nem parece que as pessoas das suas relações 

as tivessem, pois os seus amigos são preferencialmente artistas associados às artes 

figurativas e decorativas, como o pintor León Picardo, Cristóbal de Andino, ligado à 

construção de gradeamentos, e o escultor Filipe de Vigarny. Há também que 

entender as suas motivações artísticas no contexto da clientela para a qual 

trabalhou, nomeadamente o Cardeal Cisneros, o Arcebispo Fonseca e, ainda, o 

Bispo burgalês Rodriguez de Fonseca, embora não seja possível determinar com 

exactidão se o seu tratado modificou, ou não, o gosto estético dos três sobreditos. 

A verdade é que o tratado de Sagredo teve imensa fortuna, sobretudo na 

Península Ibérica onde conheceu seis edições, três espanholas e três portuguesas, 

embora todas elas fossem escritas em castelhano. À primeira edição toledana de 

1526, seguiram-se as três edições lisboetas, saídas em 1541 e 1542, 

sucessivamente, dos prelos de Luís Rodrigues156, livreiro de D. João III, activo em 

Lisboa de 1539 a 1549, em torno do qual se aglutinaram os humanistas André de 

Resende, João de Barros, Damião de Góis, Garcia de Resende, Pedro Nunes, e 

outros. As impressões saídas em Portugal reanimaram o mercado espanhol, de tal 

modo que em 1549 saía uma 2ª edição dos prelos de Juan de Ayala, novamente em 

                                                 
155 - Fernando Marías y Agustin Bustamante (Introduccion), Medidas del Romano, por Diego de 
Sagredo, Madrid, 1986, p.14. 
156 - Este Luís Rodrigues foi muito importante na renovação humanística, a ele se devendo a 
renovação do estilo dos gravados dos livros ao introduzir motivos e frontispícios de estilo 
renascentista, que passarão a substituir os alemães utilizados até então.  
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Toledo, a que se seguiria uma terceira, publicada em 1564 por Juan de Ayala Cano 

(provável sobrinho do anterior). 

O sucesso das Medidas del Romano foi tão grande que a obra foi traduzida 

para francês, embora as edições francesas tenham alterado o título e tenham 

“transformado” o livro, não tanto numa obra para “oficiais mecânicos”, mas em algo 

de tipo humanístico, com um certo pendor vitruviano. 

Apesar das três edições portuguesas, o impacto do tratado na arquitectura foi 

escassíssimo em Portugal, revelando-se muito mais influente ao nível da pintura, 

pela reprodução de alguns elementos que aí se contêm. Também neste aspecto, 

Francisco de Campos seguiu a tendência geral, encontrando-se em dois exemplos 

da sua obra pictórica remanescente, uma clara inspiração em trechos 

arquitectónicos aí reproduzidos. 

Sebastiano Serlio revelar-se-ia um nome incontornável no contexto da 

tratadística quinhentista, tal a importância assumida pelo seu tratado Tutte L’Opere 

d’Architettura et Prospectiva, cujas ilustrações rapidamente se tornariam 

imprescindíveis na obra da maioria dos artistas, além de que foi o primeiro tratado 

escrito sobre arquitectura moderna totalmente independente da obra de Vitrúvio, 

reduzindo praticamente a teoria vitruviana a algumas definições ilustradas. 

Nascido em Bolonha em 1474, Serlio adquiriu a sua primeira formação como 

pintor, até que foi para Roma onde se aperfeiçoou junto de Peruzzi, artista versado 

em diversas artes, entre as quais a arquitectura, vindo a tornar-se o principal mentor 

do tratadista. Depois do Sacco de 1527, Serlio partiu para Veneza, embora se 

deslocasse com alguma frequência à Cidade Eterna, onde continuamente 

aprofundava a sua formação. Em Veneza passou a integrar o círculo de artistas que 

gravitava em torno de Pietro Aretino, entre os quais Ticiano e Jacopo Sansovino.  

A obra que imortalizou Sebastiano Serlio foi publicada em sete Livros, nos 

quais trabalhou até morrer, sendo os primeiros cinco volumes editados em tempos 

diferentes, desde 1537 até 1555. Escrita em língua vernácula, está dividida em 

sectores específicos associados a temas arquitectónicos, seguindo a sua publicação 

uma ordem de acordo com uma pré-determinação do autor, que ele clarifica 

aquando da publicação do primeiro volume, o Livro IV, seguindo-se depois os 

volumes III, I e II e, finalmente, o V. O seu Livro VII só seria publicado em 1575. O 
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Livro VI nunca foi publicado, mas sobrevivem duas versões manuscritas e uma série 

de xilogravuras. 

O Livro IV157 foi dado à estampa em Veneza, em 1537, quando Serlio contava 

já 62 anos de idade, sendo patrocinado por Ercole d’Este, Duque de Ferrara. Foi tal 

o sucesso da primeira edição, que depois se publicariam uma segunda e uma 

terceira, desta vez já graças ao apoio de Alfonso d’Avalos, o embaixador de Carlos 

V na cidade dos canais. Neste livro, dedicado às cinco Ordens arquitectónicas 

traduziu com fundamentos cristãos a significação metafórica atribuída por Vitrúvio às 

ordens canónicas, quando as relacionou com os géneros humanos, masculino e 

feminino. Assim, para Serlio, a paragona estabelece-se agora com as entidades do 

mundo cristão, ou seja, considera a ordem jónica apropriada para santos cuja vida 

tenha sido dura e terna, bem como para as santas que tenham levado uma vida 

matronal, já que neste aspecto, está de acordo com Luca Pacioli ao crê-la dotada de 

uma certa melancolia. Já a Ordem coríntia - que para Vitrúvio representava a 

delicadeza feminina, adequando-se por isso aos templos dedicados às deusas - é 

considerada, de acordo com esta interpretação cristã, uma Ordem destinada a 

templos dedicados à Virgem e aos santos também. No entanto, atendendo ao facto 

de ser a Ordem mais bela e mais rica, rapidamente ultrapassaria estes limites, 

porque digna de ser eleita para qualquer tipo de igreja. Não foi, contudo, 

absolutamente original esta associação feita por Serlio entre as Ordens e uma certa 

espiritualidade cristã, inspirando-se seguramente em alguns artistas do círculo de 

Bramante, o primeiro a associar a Ordem dórica de San Pietro in Montorio à 

virilidade e heroicidade do apóstolo158. 

Seguidamente solicitou (através do seu amigo e protector Aretino) junto do 

embaixador francês em Veneza, Lazare de Baïf, o apoio de Francisco I de França, 

que financiou a publicação do Livro III, em 1540. Este Livro III foi também publicado 

nessa cidade italiana, e o seu teor debruçava-se sobre monumentos antigos. Serlio 

identificava a grandeza arquitectónica com o Império de Augusto, embora 

                                                 
157 - Cfr. Sebastiano Serlio, Regole generalidi architectura sopra le cinque maniere de gli edifici, cio è 
thoscano, dórico, iónico, corinthio et compósito, com gli essempi dell’antiquita, che, per la magior 
parte concordano com la dottrina di Vitruvio. Tercero y Quarto Libro de Architectura, Toledo, Ivan de 
Ayala, 1552, ed. fac-símile de Tercero y Quarto Libro de Architecturs de Sebastian Serlio traducido 
por Villalpando, Toledo, Ivan de Ayala, 1582, [col. Juan de Herrera, dir. Luís Cervera Vera, Alabastros 
Ediciones, Valência, 1977].  
158 - L. Müller, El ornamento icónico y la arquitectura, 1400-1600, Madrid, 1985, pp.70-72. 
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considerasse que os “tempos modernos” rivalizavam com a Antiguidade em termos 

arquitecturais, dando como exemplo das mais grandiosas obras do seu tempo, a 

Villa Madama, da autoria de Rafael, o Poggio Real, concebido por Giuliano da 

Maiano e o Tempietto de São Pedro, da autoria de Bramante. Neste Livro III definia 

também o papel supervisor da arquitectura em relação com o desenho e a pintura, 

defendendo o permanente contacto entre o arquitecto, o desenhador e o pintor. 

Pouco depois, Serlio mudou-se para França, instalando-se na corte, ao ser 

nomeado como primeiro pintor e arquitecto de Fontainebleu onde produziu, entre 

1541 e 1550, uma série de desenhos para obras régias ou de outros membros da 

corte. Projectou também campos militares para Francisco I, quer no Piemonte, quer 

na Flandres. Durante a sua estadia em França realizou ainda muitos outros 

projectos para particulares, como o palácio do irmão de Ercole d’Este, o eclesiástico 

Hipólito d’Este, que ficaria conhecido pela designação de “Grand Ferrara” e que se 

tornaria o principal modelo da arquitectura doméstica palaciana francesa. É ainda 

durante a sua permanência em França que se publicam em Paris os Livros I e II, no 

ano de 1545, conhecendo ambos uma edição bilingue, italiana e francesa.  

Em 1547 publicou, ainda em Paris e uma vez mais numa edição bilingue, o 

Livro V, produzido durante a sua estância em Fontainebleu, alusivo aos projectos de 

doze templos. Mas nesse mesmo ano, com a ascensão de Henrique II ao trono de 

França, Serlio foi substituído nas suas funções por Philibert de l’Orme, mudando-se, 

então, para Lyons (seguindo, talvez, Hipólito d’Este) onde um antiquário e 

negociante de obras de arte mantuano, Jacopo Strada, se aproveitou da sua velhice 

e decadência para se apropriar do Livro VII de Architettura (e talvez também do VI), 

que viria a publicar muitos anos mais tarde (Livro VII, 1575). Apesar de o 

Extraordinário Libro não integrar inicialmente este esquema, acabaria por ser dado à 

estampa em Lyons, em 1551, sendo o último volume a ser publicado em vida do 

autor. 

De acordo com Serlio159, a leitura dos sete livros assemelhava-se a um 

percurso constituído por vários patamares num processo de didáctica revelação, 

onde cada livro era como que um degrau que ia elevando o leitor numa ordem 

lógica, que seria a seguinte: primeiro, as definições euclidianas de geometria 
                                                 
159 - Cfr. Sebastiano Serlio, Tutte L’Opere d’Architettura et Prospetiva, translated from the Italian with 
an Introduction and Commentary by Vaughan Hart and Peter Hicks, Sebastiano Serlio on 
Architecture, Yale University Press, New Haven and London, 1978, p.XXVI. 
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compreendendo o ponto, a linha e o plano; segundo Serlio o quadrado é o plano 

perfeito, sendo as restantes figuras geométricas deformações da primeira, chegando 

a comparar o poder das formas puras ao poder de Deus. Em segundo lugar, 

debruça-se sobre as formas tridimensionais da Natureza, representadas através da 

teoria da perspectiva; para Serlio a perspectiva linear é uma conquista romana, que 

identifica com a descrição vitruviana de scenografia, pelo que defende que a 

aplicação da perspectiva não é relativa apenas à pintura, mas considera que 

influencia a própria arquitectura da Renascença. Em terceiro, estuda a 

personificação arquitectónica da forma perfeita reflectida no Panteão, que considera 

um “exemplo arquitectónico,” e nos monumentos idealizados da Antiguidade. O 

quarto patamar desta aprendizagem é para ele constituído pelas regras das Ordens, 

progredindo da Toscana até à Compósita, como se evidencia nas antigas ruínas e 

no texto de Vitrúvio, demonstrando a progressão matemática das suas proporções. 

Em quinto lugar, Serlio debruça-se sobre o uso das Ordens em templos inventados 

por si próprio, para o que, partindo do Panteão, faz uma adaptação da “maneira 

antiga” aos restantes onze edifícios que apresenta. Em sexto, estuda o uso das 

Ordens em projectos de habitações domésticas, partindo das casas mais simples 

até às grandes construções palacianas. Conclui, por fim, com o sétimo patamar, no 

qual o autor se refere a problemas práticos com que o arquitecto se pode defrontar, 

para os quais apresenta diversas soluções. 

Detectam-se influências neoplatónicas nesta obra, por exemplo quando o autor 

defende a primazia das formas cúbicas, ou na natureza emblemática das ilustrações 

que se encontram no Livro II, bem como no conceito de “linha oculta” por ele 

defendido nos Livros I e II, além das referências à harmonia Pitagórica, que também 

surgem no Livro I, e no V, entre outras. 

Este tratado de Sebastiano Serlio foi a obra que melhor divulgou não apenas o 

conhecimento sobre a herança da Antiguidade, como os próprios ideais do 

Renascimento em toda a Europa, tendo uma expansão que não conheceu limites, 

divulgando-se igualmente em países católicos e protestantes, por exemplo, ao 

contrário de outros. 

Sem dúvida que o tratado de Serlio viria a consagrar a tipologia dos 

subsequentes tratados de arquitectura. Assim, Giacomo Barozzi da Vignola, 

consolidaria a teoria das cinco Ordens, criada por Serlio, num tratado publicado em 
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Roma no ano de 1562, Regole delle cinque ordini d’architettura, mas que não teria o 

mesmo sucesso que o anterior. Quanto a Andrea Palladio, viria a copiar o formato 

do tratado serliano numa obra publicada em 1570, onde publicitava o seu próprio 

trabalho, anexando ilustrações ao texto. 

O granadino Lázaro de Velasco,160 filho de Jacopo florentino, foi também uma 

figura eminente da Espanha quinhentista que, para além da sua actividade 

eclesiástica (foi clérigo e teólogo), dedicou uma boa parte da sua vida às artes, 

trabalhando intensamente como iluminador ao serviço da Igreja (c.1550-1584) e 

interessando-se também por arquitectura, daí ter sido o primeiro tradutor da obra de 

Vitrúvio para castelhano. 

Embora o interesse pelas estruturas arquitectónicas constituísse uma das 

questões básicas para qualquer artista, era problemático estabelecer conexões com 

as ordens da arquitectura picta. Era uma prática quotidiana entre os pintores o 

manuseamento de estampas com reproduções de obras arquitectónicas e ordens 

individualizadas, circulando por toda a Europa ocidental um considerável aparato 

gráfico com um vasto repertório das ordens e outros elementos arquitectónicos161. 

Além disso, os desenhos dos achados arqueológicos da autoria de Francesco di 

Giorgio, Giuliano da Sangallo, Bernardo della Volpaia, Fra Giocondo, Bramante, 

Rafael, Baldassare Peruzzi e António da Sangallo, contribuíam mais ainda para 

aumentar o interesse não apenas pelos objectos antiquizantes, como pelos 

elementos arquitectónicos. 

Agostinho Veneziano, por exemplo, foi um dos gravadores que mais se dedicou 

à realização de estampas com representação dos novos repertórios decorativos, que 

integravam já as ordens canónicas. Além de reproduzir em muitas delas detalhes 

ornamentais das ruínas de Roma, em 1528 o artista gravou uma colecção de 

estampas baseadas em desenhos de Sebastiano Serlio, onde se representavam as 

várias ordens arquitectónicas, com a respectiva base, capitel e entablamento. 

Mas nem só a arquitectura constituiu objecto de interesse para os tratadistas 

Modernos. Léon Baptista Alberti revelar-se-ia um dos pioneiros no domínio da 

                                                 
160 - Sobre a sua vida e obra veja-se Ângulo Iñiguez, “Miniaturistas y pintores granadinos del 
Renacimiento”, Boletin de la Real Academia de la História, I, 1945, pp.162-163 e também José M 
Goméz-Moreno Calera, “El licenciado Lazaro de Vélasco, pintor de libros y arquitecto. Aproximación a 
su biografia y obra”, Boletin de Arte, nº 10, 1989, pp. 75-92 
161 - Ana Ávila, “Los ordenes en la arquitectura pintada del Renacimiento hispânico”, Boletin de Arte, 
nº 11, 1990, Departamento de História del Arte, Universidad de Málaga, pp. 33-59. 
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pintura, à qual dedicou um tratado intitulado De Pictura (1435/1436), onde explana 

também a nova teoria científica da arte, defendendo a nobilitas desta forma de 

expressão artística, e a ideia da liberalidade do artista, que se distingue do artesão 

mecânico pelo ingenio e pela mens, chegando à definição do Doctus Pictor. Este 

será um homem que se enquadra no conceito do Homem Universal renascentista, 

que domina as disciplinas fundamentais e deve estar familiarizado com todas as 

formas de saber relacionadas com a arte, sobretudo a História, a poesia e a 

matemática162. 

Também o tratado do francês Jean Pélerin Viator, De Artificiali perspectiva 

(1505) deu um importante contributo para a definição da pintura como uma ciência, 

porque sujeita a um conjunto de regras perspécticas, equiparando-a em dignidade a 

outras disciplinas como a Retórica ou as ciências matemáticas.  

Entretanto, cada vez mais tratadistas e artistas vieram defender a mesma ideia 

de liberalidade do artista, associando-a ao ingenio e ao afecto163, casos de Paolo 

Pino, nos seus Dialoghi di Pittura (1548), quando afirmava «A pintura pode ser 

denominada uma ars liberalis, pois a ela é dada a liberdade de criar o que bem 

quiser»164 ou Ludovico Dolce, no Dialogo della Pittura (1557). Também Pontormo 

enaltecerá a nobreza da arte da “divina” pintura ao defender a fatiches dell’ arte e 

della mente a ela associadas, no seu Il Libro Mio (1555/1557), sem esquecermos, 

naturalmente, a defesa da arte da pintura feita por Francisco de Holanda no seu Da 

Pintura Antigua (1548). 

 

                                                 
162 - Anthony Blunt, La Teoria de las Artes en Italia (del 1450 a 1600), Ed. Cátedra, 2ª Edição, 1956,  
p.13. 
163 - Erwin Panofsky, Estudos de Iconologia. Temas Humanísticos na arte do Renascimento, Ed. 
Estampa, Lisboa, 1982, pp 119-124, 153 e ss. 
164 - Citado em Martin Warnke, op. cit., .239. 
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5- As fontes espirituais do repertório iconográfico: da Devotio

 Moderna à Rhetorica Christiana 

5.1 – As fontes medievais da cultura artística 

 

Os recentes estudos desenvolvidos sobre a cultura devocional desenvolvida a 

partir dos finais da Idade Média no Norte da Europa, têm trazido à luz elementos 

reveladores de uma realidade distinta daquela que se supunha existir então, na qual 

tanto o texto como a imagem devocional constituíam parte integrante de uma prática 

de devoção, onde cada um destes meios servia de suporte ao outro na sua 

capacidade de apelar à oração e demais práticas religiosas. A compreensão deste 

postulado torna-se extraordinariamente relevante na abordagem da obra de arte, se 

tivermos em conta que muitas das imagens devocionais, pinturas sobretudo, mais 

não eram do que uma forma de retórica visual na qual os detalhes iconográficos 

assumiam a primazia enquanto elementos chave da descodificação da mensagem. 

 Independentemente das correntes filosóficas perfilhadas pelos diversos 

artistas ou das suas inclinações mais, ou menos, pessoais, no que concerne aos 

ideais estéticos de beleza, podemos encontrar uma série de textos que serviriam de 

inspiração a todos eles, vindo a exercer uma influência transversal a diferentes 

períodos e contextos, de tal modo se tornaram iconologicamente importantes 

sobretudo no domínio da arte religiosa.  

Um desses textos, talvez o mais divulgado no mundo cristão, foi a Legenda 

Áurea de Jacques de Voragine. O primeiro manuscrito apareceu por volta de 1260, 

por mão do seu autor, um clérigo que professou na Ordem de São Domingos e 

chegou a ser Arcebispo de Génova. A repercussão desta Legenda Sanctorum foi de 

tal modo alargada, que mais de dez mil manuscritos viram a luz do dia tornando-se, 

com a Bíblia, no livro mais copiado e lido de todos os países da Cristandade, vindo a 

adquirir a designação de Legenda Áurea porque se considerou, à época, ser o seu 

conteúdo “de ouro”, tal a importância que lhe foi conferida. Conhecendo vários 

acrescentos e recompilações posteriores, tornar-se-ia uma obra muito completa 

reveladora de amplos conhecimentos, que não esconde a formação universitária em 

Bolonha do seu autor e as múltiplas viagens que realizou. Jacques de Voragine teve 
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que manusear todas as produções literárias cristãs anteriormente publicadas, desde 

os diversos textos bíblicos, do Génesis ao Apocalipse, ou seja, do Antigo e do Novo 

Testamento, incluindo também os textos apócrifos, aos escritos dos Doutores da 

Igreja e outros Santos Padres (São Tomás de Aquino, São Dionísio, o Areopagita, 

Santo Isidoro de Sevilha, para mencionar só alguns) e ainda os textos de inúmeros 

pregadores, como Stephanus de Borbone, São Bernardo, São João Crisóstomo, 

Máximo de Tours, São Pedro Damião, São Pedro Crisólogo, entre muitos outros.165 

Curiosamente não há qualquer menção a autores profanos. 

O livro relata as vidas de cento e sessenta santos e respectivas histórias 

maravilhosas, os seus milagres e martírios, mas também alguns dos episódios das 

vidas de Maria e de Cristo. Inicialmente tornou-se na fonte iconográfica primacial 

utilizada pelos iluminadores, de tal modo que nos finais do séc. XV, os Mestres 

Jacques de Besançon e François, fizeram uma magnífica ilustração de uma edição 

francesa da obra, cuja tradução se ficou a dever a Jean de Vignay166, da mesma 

forma que os pintores do Renascimento fizeram dela uma fonte de inspiração 

imprescindível. A obra constituía uma forma de doutrinação onde a ortodoxia das 

posições teológicas, sobretudo no que dizia respeito à figura de Cristo e ao Mistério 

da Santíssima Trindade, representava uma resposta urgente às necessidades 

pastorais e catequéticas do momento correspondendo, simultaneamente, à 

finalidade de habilitar os pregadores e hagiógrafos para melhor exercerem a sua 

função de formadores de consciências. Ao mesmo tempo, satisfazia a curiosidade e 

o desejo de aprender mais sobre as coisas sagradas, sentidos pelos fiéis letrados, 

impulsionados pela fé e proselitismo cristão para uma vivência de alcance 

marcadamente escatológico. 

Pela sua evidente matriz dominicana integrava-se na mesma linha de produção 

hagiográfica que naquele século dera origem a outras compilações, como a 

Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum, de Jean de Mailly, o Speculum 

historiale, de Vicente de Beauvais, o Liber epilogorum in gesta Sanctorum, de 

Bartolomeu de Trento ou, as Vitae Sanctorum, do também dominicano Rodrigo de 

Cerrato. 

                                                 
165 - Aníbal Pinto de Castro, “A Legenda Áurea ou «As mil e uma noites» da Cristandade”, Tiago de 
Vorágine, Legenda Áurea, 2 vols, Ed. Civilização, Porto, 2004, pp.21-22. 
166 - Diane de Selliers, Jacques de Vorágine, Legenda Áurea, 2 vols, Ed. Civilização, Porto, 2004, p. 
44. 



 120  
 

5.2. – A importância da Devotio Moderna e do Neoplatonismo 

 

No dealbar da Idade Moderna, apesar do recurso quase sistemático às obras 

medievais vão também surgindo, a nível europeu, outros textos que constituiriam 

como que um novo género literário que alcançou grande fortuna no século XVI, 

denominado Rethorica Christiana, que é basicamente a adaptação à doutrina cristã 

e sua figuração sagrada, das regras clássicas da narrativa. Assim, assistiu-se à 

produção de uma série de textos devocionais escritos em língua vernacular, 

destinados a estimular a oração e a meditação não apenas de religiosos como de 

leigos, acontecendo frequentemente que alguns deles, originariamente destinados a 

comunidades eclesiásticas, acabavam por ser copiados e adaptados a novas 

audiências laicas.  

As correntes piedosas da Devotio Moderna induziam nos artistas a 

preocupação com o estabelecimento de uma relação particular e íntima entre o fiel e 

a imagem, provocada pela contemplação directa da visão ou cena bíblica. Sendo a 

Devotio Moderna um movimento reformador de rejeição da piedade cristã confinada 

ao rito, que colocou a ênfase na introspecção, no exame de consciência, na leitura 

da Bíblia (traduzida para vernáculo) e simplicidade da piedade pessoal, a imagem 

assumia cada vez mais importância no estabelecimento desta nova espiritualidade. 

A ideia compreendia não só a adequação das expressões e dos gestos ao 

momento, mas também das posturas e atitudes, de modo a provocar uma devoção 

imediata. É, na verdade, o valor eloquente e retórico do gesto, convidando o 

espectador a entrar no espaço sagrado da obra de arte que conduz, essencialmente, 

à exaltação devocional, já que o impacto exercido pelas artes se fará muito mais 

através do olhar do que pelo intelecto.  

Nos Países Baixos, onde o pensamento estava profundamente ligado à 

concretização das coisas através da imagem, que se transformava na sua própria 

expressão, a especulação filosófica e o pensamento abstracto, que não fosse 

teológico ou ético, nunca atraíram os espíritos, por isso era inevitável que se fossem 

multiplicando os “manuais” dedicados a este género de pintura, sobretudo na 

centúria de Quinhentos, colocando-se o recente mundo da imprensa rapidamente ao 

serviço da doutrinação cristã.  
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Um dos livros mais difundidos entre os adeptos da Devotio Moderna foi, Hier 

Beghint een Devoet Boecskijn van der Bereydinghe ende Vercieringhe onser 

Inwendiger Woeninghen (Aqui Começa um Livro de Devoção na Preparação e 

Decoração da Habitação do nosso Coração), da autoria de Hendrick Mande167. Nele 

se compara a alma ao interior de uma casa, que deve ser limpa, arranjada e 

preparada exactamente como se de um aposento se tratasse, dando indicações 

precisas no tocante aos objectos e mobiliário decorativos que se tornam verdadeiras 

alegorias das virtudes morais, indispensáveis para o encontro nupcial com o Senhor. 

Cada um dos objectos nele descritos assume um significado preciso na expectativa 

de que este “Casamento Místico” possa ter lugar naquela “suite nupcial”. É 

justamente este tipo de texto literário que se transforma na fonte inspiradora da 

maior parte das pinturas alusivas a alguns dos momentos mais importantes da 

história salvífica de Cristo, desde a sua concepção até à morte. Estas imagens onde 

cada um dos objectos representados se transformava numa evocação teológica e 

moral, serviam de instrumentos de auto-fortalecimento espiritual, através da 

meditação e da própria visualização simbólica das virtudes espirituais168. A imagem 

tornava-se emblemática, porque estava ao serviço de um determinado significado, o 

que nos leva a compreender a fortuna que conheceu na época, não apenas a 

representação imagética, como também as representações alegóricas do teatro de 

mistérios. Era, pois, inevitável que os artistas em contacto com esse mundo retórico 

que representava a cultura da época sob a sua forma mais popular, sofressem a 

influência destes modos de pensar literários.  

Mas não foi só nas regiões do Norte europeu que este tipo de literatura 

conheceu fortuna. Na Península Itálica foi sobretudo a tradição neoplatónica a 

principal responsável pela consagração da imagem como uma alternativa às 

deficiências da escrita. Pico della Mirândola, no seu Heptaplus, dado à estampa em 

1489, considerava já a imagem como uma forma de revelação, retomando a citação 

bíblica do «Et verbum caro factum est» (o Verbo encarnou), isto é, a palavra tornou-

se imagem169. 

                                                 
167 - Reindert Falkenburg, “The Householdof the Soul: Conformity in the Merode Triptych”, Early 
Netherlandish Painting at the Crossroads. A Critical Look at Current Methodologies, cit., pp.6-7. 
168 - Sobre este assunto veja-se também J.B.Bedaux, The Reality of Symbols. Studies in the 
Iconology of Netherlandish Art 1400-1800, The Hague and Maarssen, 1990. e Reindert Falkenburg, 
The Fruit of Devotion, cit.. 
169- Nuno Saldanha, cit., p. 55.  
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O desejo de representar a beleza está intimamente ligado ao desejo de elevar 

a pintura (e a escultura) à condição de artes liberais, de que haviam sido excluídas, 

baseando-se no postulado de que a beleza é a causa da harmonia e esplendor de 

todas as coisas. Nesta perspectiva, o primado da obra de arte plástica será mais 

facilmente assegurado e o tema do olho reflectindo a beleza do universo 

transformar-se-á numa das questões centrais da reflexão, originando discursos 

inflamados ao ponto de se reivindicar para a vista um dos meios privilegiados do 

conhecimento metafísico porque capaz de entender a beleza, procurando-se 

promovê-la ao nível de sentido nobre, em companhia do ouvido – a música 

substituindo-se à poesia - e da imaginação.  

Sobretudo por influência do Neoplatonismo, assumindo neste contexto 

particular importância Baldassare Castiglione, por exemplo, impôs-se uma ideia 

metafísica de Belo cedendo lugar, paulatinamente, este desejo inflamado de atingir a 

beleza, ao desejo mais amplo de busca da harmonia, que só a obra de arte pode 

traduzir, por um lado, assim como restituir ao mundo, por outro. A obra de arte 

transforma-se num eco do mundo, sublimado certamente, mas fiel à sua natureza e 

ao seu registo que tende ao sobre-humano, à proximidade com Deus. O artista 

inspirando-se com humildade na obra divina, deve “reconstruir” um universo em 

íntimo acordo com o cosmos, cabendo-lhe a ele porque também é participante da 

divindade enquanto criatura de Deus, a tarefa de recriar a construção divina, já que 

esta lhe oferece um arsenal infinito de formas, mas que ele não deve limitar-se a 

seguir como modelos (imitar). O artista tem obrigação de se afastar da morna 

imitação para se colocar de acordo com uma harmonia universal superiormente 

definida não podendo, pois, as obras de arte ser simulacros ou consideradas como 

tal. Nesta lógica, o jogo dos símbolos disciplina a vontade de apreender o universo 

na sua complexidade e dá uma razão de ser à beleza, induzindo o seu culto, porque 

é ela que dá sentido ao caos. É evidente que numa linguagem neoplatónica, beleza 

e amor são sinónimos – porque se fala sobretudo em beleza de alma - conduzindo 

um à exaltação do outro e sem nunca imitar, transformando-se o amor na via 

privilegiada de aceder ao ideal. Por essa razão, a mitologia constitui um dos meios 

mais eloquentes de exaltação das melhores virtudes, as que propõem ao homem 

uma vivência que ultrapassa os problemas do quotidiano para se aproximar dessa 

dimensão sobrenatural. 
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6 – A semiologia da imagem  

6.1 – Entre a objectivação da forma e a projecção dos sentido 

 

Sob as suas diversas formas a imagem adquire, no século XVI, uma presença 

táctil esquecida desde a Antiguidade, ao mesmo tempo que se opera, sob o signo da 

beleza na qual se objectiva a nova subjectividade, um distanciamento que rejeita o 

realismo mais directo do Quattrocento. Ao afirmar o seu carácter ideal e subjectivo, a 

imagem adquire um novo estatuto fundado sobre a nova concepção da forma como 

espectáculo, perdendo um pouco da sua substância para ganhar um carácter, de 

alguma forma, exibicionista. A enfatização estilística passa do plano ao volume – 

plástico e espacial – enquanto um processo de interiorização substitui a concepção 

directa da acção pelo regresso da consciência sobre a sua própria subjectividade.  

Estes desenvolvimentos não poderiam deixar de trazer uma profunda 

transformação na natureza das relações entre a imagem e o espectador170. É que no 

Maneirismo há uma concepção basilar veiculada em todos os domínios da cultura: 

cada momento da vida tende, na realidade, a erigir-se em espectáculo para os 

outros, a constituir-se num papel jogado perante os outros, e com eles. O cerimonial 

aristocrata espanhol, que desde meados do século dita o tom na Europa, é a 

expressão mais visível desta concepção da forma, como estilização consciente da 

intersubjectividade. O mundo das formas é visto como uma criação consciente do 

homem, logo, uma realidade eminentemente cultural que, para conservar um valor 

universal e objectivo, carece de uma garantia, o reconhecimento de um modelo cuja 

autoridade seja incontestada. Essa será a função da cultura Antiga e, em termos 

artísticos, da arte dos grandes mestres que serão julgados como seus iguais – 

Rafael e Miguel Ângelo – cujas obras passarão a constituir como que uma 

linguagem reconhecida culturalmente. 

Na pintura, objectivando o ideal em formalismos, os maneiristas acentuam 

através desta intelectualização a distância da imagem face ao outro, o que os leva 

                                                 
170 - A este propósito veja-se David Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and 
Theory of Response, Paperback, 1991.   
 

 



 124  
 

frequentemente, como meio de sobrepor a imagem ao objecto, a reencarnar o seu 

significado formal, tornado abstracto por força de uma sobrecarga realista que, vindo 

em segundo lugar, é forçosamente analítica e não se pode fundir integralmente na 

totalidade original da forma. De onde esta dualidade interna da imagem, espartilhada 

entre a objectivação da forma e a projecção de sentidos que adquire para o 

espectador, que mais não é que o reflexo da cisão da consciência do artista 

maneirista entre o eu e o outro, o ser para si, e o ser para os outros. 

A imagem deixa de ter um significado meramente extrínseco para se tornar 

expressão de convicções pessoais perante a vida. A pintura, em particular (bem 

como a gravura) contribuem para a decomposição de um universo fixista 

relativamente às imagens, já que a partir de agora elas se tornarão modos de 

aproximação originais e pessoais de visualizar determinados significados morais e 

conquistar novos aspectos do visível. 

Quanto às relações da pintura com o pensamento humanista no tocante à 

imagem especificamente religiosa, continua a constituir uma das referências 

essenciais da discussão plástica no século XVI171. A Europa de princípios de 

Quinhentos estava completamente desenganada no tocante à corrupção da Igreja e 

olhava para a nova centúria com grandes ânsias de renovação espiritual, desejo 

este patente nos escritos de Erasmo, Lutero e outros humanistas cristãos, sendo a 

maioria deles concordantes quanto ao reconhecimento de um valor didáctico da 

imagem. 

No Norte-europeu, de uma forma geral as correntes reformadoras opõem-se ao 

culto das imagens e ao seu uso para fins rituais ou votivos quer através dos textos 

erasmianos, quer dos reformadores Lutero e Calvino que desenvolverão um olhar 

cada vez mais crítico e reticente face ao significado das imagens. Martinho Lutero é, 

contudo, o mais moderado entre os reformadores. Considerando que as imagens, 

como todas as coisas exteriores, são destituídas de valor intrínseco, acaba por 

tolerar o seu uso nas igrejas e chega, mesmo, a encorajar as ilustrações bíblicas, o 

que dará origem ao aparecimento de uma iconografia luterana172.  

                                                 
171 - Cfr. J. Huizinga, Le Déclin du Moyen Age, (trad. francesa), Ed. Payot, Paris, 1948. 
172 - Calvino será mais radical, opondo-se às representações imagéticas religiosas sem que, no 
entanto, alguma vez condene as imagens de carácter profano, defendendo o valor semântico da 
imagem na unidade estética da representação. 
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É, contudo, extraordinariamente difícil, senão impossível, deduzir a partir das 

obras de arte o pensamento religioso de um determinado artista, em virtude da 

grande diversidade de pontos de vista quanto à realidade de certas intenções 

simbólicas. Por outro lado, este tinha que ir de encontro aos desejos do 

encomendante, mais do que satisfazer as suas próprias intencionalidades. Além 

disso, na primeira metade do século XVI as pessoas ainda não viviam divididas em 

dois mundos diferentes, sob este aspecto, de modo que de uma forma geral 

participavam de um mesmo clima religioso. 

 

 

6.2. – A Contra-Reforma Católica e a nova relação com a imagem 

 

Só no terceiro quartel da centúria, a maior difusão das correntes ideológicas 

hostis às imagens religiosas acabaria por conduzir a posições extremadas de 

iconoclastia, que se traduziriam em 1566 na destruição em poucas semanas de 

centenas de esculturas, retábulos e vitrais, vindo a constituir, em associação à 

oposição ao poder espanhol, a origem da cisão entre as províncias do Norte e do 

Sul, contribuindo para a autonomização das primeiras.  

Pelo contrário, nos países católicos como Portugal e Espanha manifesta-se 

uma decisiva opção pelas imagens enquanto meio persuasor, catequético e 

propagandístico da doutrinação cristã. Retomando os já mencionados princípios 

defendidos pelo estagirita, agora adaptados à filosofia cristã, a magnificência era 

considerada adequada aos gastos considerados honrosos, como o eram também 

entendidas as despesas relativas a Deus, nomeadamente as oferendas e objectos 

de culto e todas as coisas concernentes ao Sagrado, o que contribuiu largamente 

para o incremento da actividade artística. Tal opção acarretou, porém, o acentuar do 

dilema entre dar continuidade a um modelo nórdico, caracterizado por uma 

emotividade exacerbada, e o apelo dominante por um sentido mais harmónico, 

clássico e proporcionado, que era ditado a partir de Itália.  

É o próprio Francisco de Holanda que nos confirma esta visão dicotómica que 

vinha dominando os meados do século, no seu “Diálogo I” – Diálogos em Roma - a 

propósito da resposta dada por Miguel Ângelo à Marquesa viúva de Pescara, Vitoria 

Colonna, quando esta o interroga sobre «que coisa é o pintar de Flandres», ao que o 
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artista terá retorquido: «a pintura da Flandres satisfará, senhora, geralmente, a 

qualquer devoto mais que nenhuma de Itália, que lhe nunca fará chorar uma só 

lágrima, e a de Flandres muitas. (…) Pintam em Flandres propriamente para 

enganar a vista exterior. (…) E tudo isto, ainda que pareça bem a alguns olhos, na 

verdade é feito sem razão nem arte, nem simetria nem proporção, sem advertência 

do escolher nem despejo, e finalmente sem nenhuma substância nem nervo. (…) 

Somente às obras que se fazem em Itália podemos chamar quase verdadeira 

pintura, e por isso à boa chamamos italiana (…)»173.   

No entanto, ao fazer a demonstração da origem divina da pintura Holanda, 

prudentemente, em vez de recorrer à tradução latina de Hermes Trimegisto feita por 

Marsílio Ficino no Pimander, prefere utilizar como fonte o Civitates Dei de Santo 

Agostinho 

Esta polémica gerada entre os dois tipos de linguagem não invalida, porém, a 

coexistência das duas alternativas estéticas que, apesar de diferentes e, mesmo, 

contraditórias, são frequentemente solicitadas nos mesmos espaços e, até, pelos 

mesmos mecenas, constituindo o eclectismo a característica dominante da imagem 

plástica em Portugal e Espanha.   

Entre nós já o Index librorum prohibitorum de 1518, publicado em Lisboa, se 

referia à vigilância do Santo Ofício sobre a arte de importação174, fenómeno que 

praticamente só começou a ser controlado após a sediação da Inquisição em 

Portugal (1536). Apesar disso, estamos em crer que atendendo à proximidade 

diplomática existente entre os dois países ibéricos promovida pelos sucessivos 

casamentos de D. Manuel e D. João III é impossível que, pelo menos a divulgação 

de algumas das obras de produção espanhola que exerceram maior impacto a nível 

artístico nos princípios da centúria, não tenha chegado a Portugal.  

No entanto, nem todos são concordantes com esta utilização abusiva da 

imagem religiosa. Na vizinha Espanha, por exemplo, Alfonso de Valdès, erasmista 

convicto, criticava veementemente a ideia de Igreja sumptuosa, seguindo na sua 

obra Dialogo de las cosas sucedidas en Roma (1527) as ideias expressas e 

defendidas por Erasmo de Roterdão no seu Modus Orandi onde chega a afirmar que 

                                                 
173 - Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, II, Diálogos em Roma, cit., pp.29-30 
174- Flávio Gonçalves, "A legislação sinodal portuguesa da Contra-Reforma e a arte religiosa", 
Comércio do Porto, 23 de Fevereiro de 1960.  
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há imagens religiosas que provocam mais a lascívia do que a piedade175. A questão 

assumiu uma tal dimensão que o tema da iconografia religiosa se tornaria o alvo 

preferencial para os escritos de diversos teólogos, pensadores e críticos de natureza 

distinta. Foi o caso da publicação dos livros de Padilla sendo o primeiro, Retablo da 

Vida de Cristo, impresso em Sevilha na oficina de Jacobo Cromberger em 1518 e o 

segundo, La vida y passion de nuestro señor Jesucristo, (desconhecendo-se embora 

a data ou o lugar de impressão), que rapidamente se revelariam uma excelente 

estratégia doutrinária pela descrição minuciosa e fragmentada que era conferida ao 

discurso narrativo. Mais tarde, o humanista Francisco Monzón, padre castelhano 

docente da Universidade de Coimbra, viria a publicar um tratado em 1544, Espejo 

del Príncipe Cristiano, em cuja segunda parte discorre sobre a função da imagem, 

difundindo a ideia da Pintura como arte liberal.  

A discussão em torno da validade ou não das imagens como veículos de 

sentimento religioso encontrava no Império de Carlos V uma dupla postura. Assim, 

temos de um lado os círculos intelectuais da corte vinculados às ideias erasmistas 

que se pronunciavam desfavoravelmente ao exagero em que incorrera o culto das 

imagens, no que eram secundados inclusivamente por alguns dos clérigos de maior 

responsabilidade como, por exemplo, o Bispo de Mondoñedo, D. António de 

Guevara, que nas suas obras literárias apelava à simplicidade e despojamento dos 

bens materiais, ou Alfonso de Valdês que no seu Diálogo de las cosas sucedidas en 

Roma reivindica também a ideia do mundo como templo interior e espiritual, 

criticando os homens por andarem embebidos em coisas visíveis que conduzem à 

idolatria, em vez de cuidarem das invisíveis, único caminho para Deus.  

No extremo oposto encontramos todos aqueles que se baseiam nas teorias de 

uma Igreja disposta a manifestar exteriormente os seus dogmas, história e heróis, 

defendendo a imagem sagrada pelo seu valor moral e pedagógico, não apenas 

enquanto veículo difusor da mensagem cristã, mas também porque se pode 

transformar em exemplo de virtudes. Curiosamente, alguns dos teóricos que se 

posicionavam no primeiro grupo seriam aqueles que, na prática, maior relevo viriam 

a dar a algumas imagens, como o citado António de Guevara que encomendou a 

Juan de Juni uma das obras mais emblemáticas do expressionismo quinhentista 

                                                 
175 - Cfr. Menéndez Pidal, História de España. La Cultura del Renacimiento (1480-1580), Tomo XXI, 
Espasa Calpe, S:A., Madrid, 1999, p. 446. 
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espanhol para a sua capela funerária, o Santo Enterro, obra plena de drama e 

emoção e de grande riqueza ornamental, pelo que não é difícil perceber que o 

pendor do desenvolvimento artístico do momento foi prolixo no uso das imagens do 

Antigo e Novo Testamento e dos diversos santos como base iconográfica de 

retábulos, estatuária, cadeirais e portais, um pouco por toda a Espanha. Esta atitude 

preponderante de uma Espanha católica face às críticas erasmistas e luteranas em 

torno da imagem religiosa foi essencial para o desenvolvimento do panorama 

artístico da Península Ibérica. 

A representação de santos e cenas sagradas mantém estas directrizes gerais 

que a difusão de textos e gravados universalizaram na pintura europeia da segunda 

metade de Quinhentos176. 

Na sequência da Reforma Protestante e da exacerbação de todas estas 

questões, na Península Ibérica o movimento contra-reformista prestou especial 

atenção à instrução dos fiéis em matéria religiosa em geral e, em particular, no 

respeitante ao dogmático, tanto através da preparação intelectual dos que 

dispunham de meios ou demonstravam especiais aptidões, como mediante a 

palavra dirigida aos iletrados através dos sermões e das ditas “missões” populares. 

No campo da produção artística o facto de, tanto instituições clericais como público 

laico, encomendarem abundantes realizações de ordem sacra é, por si, 

demonstrativo de que o religioso prevalecia nas mentalidades em resultado da 

polarização educacional feita nesse sentido, encabeçando a Igreja decididamente 

esta iniciativa e determinando a amplitude e vigor do seu poder contratual, que o 

mecenato eclesiástico fosse o primeiro a considerar.  

A estética da Contra-Reforma coloca o problema da relação do sensível com o 

divino, como a identificação da imagem com o seu modelo, fazendo o seu 

aproveitamento propagandístico ao serviço do ideário cristão. O poder adquirido pela 

imagem transformá-la-á num instrumento poderoso de reafirmação e difusão dos 

princípios doutrinários defendidos no Concílio de Trento; valorizada pelo seu 

conteúdo iconográfico, ela serve as intenções explicativas da doutrina religiosa 

sobrevalorizando-se o aspecto propagandístico em relação ao aspecto estético da 

                                                 
176 - Cfr. AAVV, Iconoclasme. Vie et mort de l’image médiévale (Catalogue de l’Exposition), Somogy, 
Éditions d’Art, Strasbourg, 2001.   
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mesma. A melhor imagem é aquela que mais correctamente reproduz determinado 

motivo religioso, faz a sua interpretação literária e a leva ao consumidor.   

Maioritariamente os pintores estavam obrigados a representar os temas 

impostos pelo comitente, que raras vezes lhe concedia alguma liberdade 

iconográfica. A acrescer a esta exigência, não podemos esquecer o impacto 

exercido pelas prescrições tridentinas na actividade artística nos países católicos. 

Sobretudo após a última sessão do Concílio de Trento, realizada em 3 e 4 de 

Dezembro de 1563, onde se fez uma manifesta defesa do culto e veneração das 

imagens religiosas, prescrevem-se normas muito restritas quanto à sua reprodução, 

condenando-se tudo o que possa desviar a atenção do crente do seu verdadeiro 

sentido ou conduzir a falsas interpretações de determinadas cenas. As sinodais 

promulgadas pelos bispos determinam que a arte religiosa adquira um sentido mais 

realista, estimulando o decoro, não apenas nas suas vestes, mas também nas 

atitudes e gestos. As imagens devem incitar os fiéis à oração e à piedade, 

despertando os mesmos sentimentos que os autos-de-fé realizados nas praças 

públicas, ou seja, a sua contemplação deve mitigar a dor e promover o 

arrependimento, levando o crente ao desejo de imitar os santos, mártires ou o 

próprio Cristo, representados nos painéis177. 

No ano seguinte à última sessão do Concílio, D. Sebastião decretou em 

Portugal estas mesmas resoluções tridentinas e Frei Bartolomeu dos Mártires deu à 

estampa o Catecismo da Doutrina Cristã, onde prescreve o modo como hão-de ser 

produzidas as imagens, cujo único intuito é a clareza e legibilidade iconográfica. 

A obra de arte é cada vez mais ilustração do pensamento cristão, verdadeira 

Bíblia Pauperum - «Bíblia de iletrados» - clarificada, se necessário, pela inclusão de 

textos, repetição de fórmulas e esquemas iconográficos (seguindo, por exemplo, a 

Iconologia de César Ripa). Ganha cada vez mais sentido a afirmação de Gregório 

Magno «quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura», ou seja, «a pintura é 

para os ignorantes o que a escrita é para os letrados». A precisão de vestes, 

atributos ou gestos, permitem que se transforme numa linguagem visual, garantindo 

a sua imediata compreensão e necessidade didáctica. A consideração do valor 

positivo das imagens frente às críticas dos protestantes encontra um dos seus 

                                                 
177 - Flávio Gonçalves, Breve Ensaio sobre a Iconografia da Pintura Religiosa em Portugal, sep. de 
Belas Artes, nº 27, 1973. 
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melhores representantes nos escritos do espanhol Frei Luís de Granada, que na sua 

Introducción del Símbolo de la Fé – que conheceu uma primeira edição em 1583, 

várias vezes reeditada – estabelecia um paralelismo entre as belezas do mundo 

natural e os retábulos pintados, ou que no livro De la oración y consideración 

defende a necessidade de se figurarem as cenas bíblicas que percorremos com a 

imaginação, para assim o fiel poder “fazer de conta” que tudo aquilo se passa ali, no 

lugar e espaço que ele ocupa no momento e vivenciar essas cenas de uma forma 

mais directa.   

O problema da decência torna-se preocupação dominante nos pontificados de 

Paulo IV e Pio V. A teoria do decorum (não já como a entendia Leonardo da Vinci178) 

é reformulada e adquire valor moral, considerando-se que a pintura religiosa deve 

abolir tudo o que de erótico, imoral ou impuro, possa conduzir ao afastamento do 

essencial, pelo que se proíbem quaisquer elementos seculares ou pagãos e 

acessórios inúteis que desvirtuem a cena. Os padres visitadores vistoriavam as 

igrejas a fim de detectar eventuais desvios, mandando repintar ou, mesmo, destruir 

algumas obras179.  

Todos os teólogos, directos intérpretes do Concílio de Trento, que tiveram 

como incumbência a publicação das decisões do referido Concílio para que os 

artistas cumprissem rigorosamente as normas tridentinas no tocante à iconografia, 

sublinham a necessidade de precisão e clareza na representação de temas 

religiosos. De acordo com Gilio da Fabriano «uma coisa é bela na medida em que é 

clara e evidente»180. Raffaello Borghini aconselha a que o artista «pinte temas 

tomados pura e simplesmente das Sagradas Escrituras»181, no que é secundado por 

Carlos Borromeu (que aplicou também o decreto tridentino à arquitectura), na sua 

obra Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae (Livro I, cap.17), onde 

proíbe tudo o que seja discrepante relativamente às Escrituras ou à tradição da 

Igreja. O Arcebispo bolonhês Gabriele Paleotti, no Discorso intorno alle immagine 

sacre e profane (1581) rejeita tudo o que é «supersticioso, apócrifo, falso, fútil, novo 

                                                 
178- Para Leonardo da Vinci o ‘decoro’ correspondia à total conformidade entre todos os elementos de 
um tema representado, nomeadamente a adequação dos gestos, atitudes e acessórios ao ambiente 
geral.  
179- Cfr. Paulo Pereira, "A conjuntura artística e as mudanças de gosto", História de Portugal (dir. José 
Mattoso), Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, vol. II,  pp. 423-467.  
180- G.A. Gilio da Fabriano, Due Dialoghi, Camerino, 1564, p. 115, citado em Anthony Blunt, op. cit., p. 
120.  
181- Raffaello Borghini, Il Riposo, Florencia, 1584, p. 77, citado em Anthony Blunt, op. cit, p. 120.  
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ou desusado»182 e, mais tarde, o flamengo Molanus183, exigirá a destruição de todas 

as pinturas ou gravuras que representam herejes e afirma que as estátuas pagãs 

não devem agradar aos cristãos. Partindo das disposições conciliares os bispos 

convocaram Sínodos nas suas dioceses a fim de difundir e aplicar essas normas no 

que toca à arte184.  

Compreende-se, pois, que a existência de incontável número de clérigos em 

Portugal associada ao facto de terem sido os principais encomendantes de obras de 

arte, à época, tenha influenciado não apenas o desenvolvimento das ideias e das 

letras, mas igualmente a evolução das artes, sobretudo das que se ligam à vida 

religiosa pelos intuitos que servem, como a pintura. 

Entre os modelos que muitas vezes eram impostos aos artistas, figuram as 

obras já realizadas por outros, que servem de apoio iconográfico e compositivo, 

chegando por vezes a exercer uma influência tal e por tempo tão alargado, que 

marcam o desenvolvimento artístico em determinados círculos. Daí, também, a 

importância exacerbada que a gravura assumiu em certos meios artísticos. 

                                                 
182- Gabriele Paleotti, Discorso intorno alle immagine sacre e profane, Roma, 1581, p. 230, citado em 
Anthony Blunt, op.cit., p. 120.  
183- Molanus, De História S.S.Imaginum, 1619, citado em Anthony Blunt, op.cit., pp.120 e 122.  
184- Cfr. Flávio Gonçalves, "A Inquisição portuguesa e a arte condenada pela Contra-Reforma", 
Colóquio.Revista de Artes e Letras, nº 26, Lisboa, Dezembro de 1963, pp. 27-31.  
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7 – A importância da gravura enquanto modelo imagético 

Graças à invenção dos caracteres móveis no século XV, a arte do livro registou 

larga expansão, impulsionada pelo Humanismo, pela Reforma Protestante e pela 

Cartografia, desenvolvendo-se com ela as artes que se ligam à ilustração, 

nomeadamente a iluminura e a gravura, sendo Antuérpia uma vez mais o centro 

dessa fluorescência, onde afluíam impressores que apelavam à colaboração de 

desenhadores e gravadores para ilustração das suas edições. Mas não se 

ilustravam apenas os livros, tornando-se frequente a reprodução das obras 

pictóricas dos grandes mestres, que assim se transformavam em modelo para 

outras obras de arte185. As gravuras e desenhos constituíam, na verdade, um dos 

materiais mais comuns a todos os pintores e oficinas, que desta forma se difundiam 

por toda a Europa, até porque tinham a vantagem de ser facilmente transportáveis. 

A iniciativa de Hieronymus Cock (1510 – 1570), o mais importante editor de 

estampas da sua época, formaria a grande escola de burilistas flamengos que 

trabalharam na sua oficina, Die Vier Winden (Os Quatro Ventos) que abriu em 1548 

nessa cidade do Norte da Flandres. Aí se reproduziram gravuras que tiveram difusão 

internacional, divulgando as obras de Rafael, Bronzino, Frans Floris, Pieter Bruegel, 

Matthijs Cock, irmão do editor, e muitos outros artistas, daí saindo também diversas 

outras que irradiaram a iconografia fundamental da Contra-Reforma. Cock terá 

estado em Itália, algures entre 1546 (ano em que se inscreve na Guilda dos pintores 

de Antuérpia) e 1548, passando por Roma e Veneza, como o provam as suas cartas 

de algumas regiões italianas, as gravuras de ruínas romanas e a proximidade da sua 

acção como editor relativamente à dos seus congéneres italianos, António 

Salamanca (1500-1562)) e Anton Lafréry (1512-1577).   

As artes associadas à impressão evoluíram muito na segunda metade de 

Quinhentos, graças à influência do grande impressor Christophe Plantin (1514-1520) 

nomeado prototipógrafo dos Países Baixos, com funções de mestre-examinador, 

agrupando em torno da sua editora, Le Compas d'Or, de onde saem as melhores 

                                                 
185 - Cfr. Benito Navarrete Prieto, La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, Madrid, 
1998. 
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obras da época,186 todas as personalidades científicas e artísticas. Quase todos os 

artistas ilustradores, desenhadores e gravadores, trabalhavam para Plantin, como 

Heemskerck, Philippe Galle, os irmãos Wierix, Pierre Huys, Abraham de Bruyn ou 

Pierre van der Borcht, alguns dos quais se relacionaram com o movimento 

italianizante dos “romanistas”.  

Também autores e livreiros portugueses estabeleceram relações comerciais 

com esta editora a partir de 1566, intensificados entre 1570-1577 através de Pierre 

Moerentorf187 e durante todo o reinado de Filipe I de Portugal (II de Espanha). 

Pensa-se que as estampas da colecção da Academia Nacional de Belas-Artes do 

Porto provenha do mercado plantiniano188, tratando-se de séries de «cartouches» e 

numerosos cadernos de variações sobre as Ordens e perspectivas arquitecturais, 

publicados entre 1560 e 1580. A fixação em Lisboa entre 1597 e 1632 do 

negociante-editor Pierre van Craesbeck, discípulo de Plantin, incrementou a 

importação de gravuras de Antuérpia, que em larga medida contribuíram para a 

formação do gosto maneirista em Portugal. 

As gravuras tiveram grande repercussão na pintura portuguesa189, como na 

europeia, em geral, constituindo material fundamental de trabalho em todos os 

ateliers. Além de ser um meio técnico de expressão, era um meio de difusão de 

conceitos, pelo que se incutia nos artistas a ideia de que havia que copiar as 

gravuras dos melhores mestres como forma de aperfeiçoamento. Os grandes 

artistas associam-se às oficinas de gravadores que reproduzem as suas obras, 

efectuando-se nesse século e no seguinte um verdadeiro comércio de estampas, 

vendidas pelos gravadores em feiras e festas religiosas, a artistas e coleccionadores 

particulares, ao mesmo tempo que se assiste a uma exportação massiva das 

                                                 
186- É o caso das já referidas obras de Peter Coeck van Aelst, do célebre Horae Beatissimae Virginis 
Mariae, com catorze magníficas gravuras sobre cobre, da primeira edição da obra de Arias Montano, 
Humanae Salutis Monumenta e da Bíblia Poliglota, cujo trabalho literário esteve a seu cargo, 
enquanto capelão e arquitipógrafo de Filipe II de Espanha, que a patrocinou.  
187- Moerentorf, irmão do genro e continuador de Plantin, Jean Moretus, residia em Lisboa. Na oficina 
plantiniana foram impressos algumas obras de Garcia da Orta, Francisco Álvares ou Cristóvão da 
Cunha, que revelam o mundo exótico. Cfr. Jorge Peixoto, Relações de Plantin com Portugal, 
Coimbra, 1972.  
188- Marie Thérèse Mandroux-França, L' image ornamentale et la litterature artistique importées du 
XVIè au XVIIIè siècle, separata da Câmara Municipal do Porto, 1983.  
189 - Sobre a importância da gravura na pintura portuguesa da primeira metade do século XVI veja-se 
Manuel Batoréo, Moda, Modelo, Molde. A Gravura na Pintura Portuguesa do Renascimento (c.1500-
1540), Dissertação de Doutoramento policopiada, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
2004. 
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mesmas190. Muitas dessas estampas transformaram-se também em fonte de 

inspiração de decorações ornamentais não só por pintores (sobretudo em pinturas 

fresquistas onde abundam os grottesche) e iluminadores, mas também, arquitectos, 

escultores, tapeceiros, esmalteiros, ourives, calígrafos sendo, muitas vezes, 

interpretadas de modo ingenioso até, revelando uma lógica compreensão do estilo e 

do gosto pelos artistas que a partir dali davam asas à sua liberdade criadora. O 

«plágio» era bem visto, considerando-se talento a capacidade de seguir as 

novidades ou inovar a partir das novas propostas que chegavam de fora através das 

estampas, sendo o recurso à gravura prática generalizada. Mais tarde, também o 

tratadista português, Félix da Costa Meesen191 (1696) dividirá os artistas em três 

categorias, distinguindo pintores de óleo de primeira pela capacidade que têm, ou 

não, de a partir das estampas acrescentar algo de novo, relegando para segundo 

plano os que se limitam a copiar os diferentes modelos. 

Durante muito tempo a única técnica de gravação foi a xilogravura (nascida da 

iluminura de manuscritos, arte mais directa e popular, de iluminadores e calígrafos), 

mas em finais do século XV desenvolveu-se a arte do buril, reservada ao gosto mais 

cultivado dos estratos superiores, mais delicada e graciosa, por isso utilizada por 

ourives que imprimiam às suas gravuras a delicadeza do trabalho miniatural, 

contribuindo para o incremento da produção de estampas. Surgiram diversas 

oficinas de gravadores, algumas das quais se transformaram em verdadeiras 

dinastias, como a dos Galle, Wierix, ou Sadeler. Entre os gravadores avultam, para 

além dos já referidos, Cornelis Bos (1506-1556) que, antes de gravador e vendedor 

de estampas era ele próprio desenhador. Quando ainda jovem (antes de 1538) 

rumou a Roma, onde seria marcado pelas obras de Rafael. De 1540 a 1544 torna-se 

mestre em Antuérpia, sendo encarregado por Pieter Coeck van Aelst (1502-1550) da 

venda das suas traduções das obras de Vitrúvio e Serlio. Depois de uma breve 

passagem por Haarlem, Bos terá regressado a Roma, em 1548 e 1550, como o 

parece confirmar uma série de vinte gravuras assinadas e datadas por ele de 1548, 

reproduzindo motivos ornamentais das Logge do Vaticano pintadas por Rafael e da 

Loggetta pintada por Giovanni da Udine também no Vaticano. Em 1550 parece 

                                                 
190- O seu valor era de tal modo elevado que nos inventários de bens de pintores aparecem registos 
de desenhos e gravuras oferecidos como valioso legado (normalmente a outros pintores).   
191- George Kubler, The Antiquity of the Art of Painting by Felix da Costa, Harmondsworth, 1967, pp. 
308-325.  
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finalmente fixar-se em Groninguen. Ele criou nos Países Baixos um estilo composto 

sobretudo por elementos de arte ornamental italiana, da escola rafaelesca dando-

lhe, no entanto, um carácter pessoal numa feliz combinação entre uma fantasia um 

pouco desordenada e um realismo natural, verdadeiramente flamengo. Quanto às 

suas gravuras ornamentais, não só Rafael e Giovanni da Udine, mas também 

Agostino Veneziano (c.1490-1540) e Andrea Vico parecem tê-lo inspirado. Mas, 

além dos motivos decorativos, Cornelis Bos gravou obras de temática religiosa, 

mitológica, alegorias e motivos arquitecturais, reproduzindo pinturas de Leonardo da 

Vinci, Andrea Mantegna, Miguel Ângelo, Rafael, Giovanni da Udine ou Giulio 

Romano, bem como dos flamengos Michiel Coxcie, Maerten van Heemskerck, 

Lambert Lombard e Frans Floris, apenas para citarmos alguns dos mais 

frequentemente reproduzidos. Cornelis Bos foi um dos gravadores que mais inspirou 

Francisco de Campos, que reproduz em algumas das suas obras (Anunciação de 

Lagos e de Terena, Epifania e Ressurreição do mesmo retábulo, pinturas da Sé de 

Évora, Senhora da Rosa, só para dar alguns exemplos) motivos retirados de 

gravados de Cornelis Bos publicados na oficina de Hieronymus Cock, entre 1550 e 

1554. 

Dirck Volkertsz Coornhert (1522-1590)192, natural de Amsterdão, era filho de 

um mercador holandês, tendo percorrido durante a juventude vários países, entre os 

quais Portugal e Espanha, embora só algum tempo depois se tenha dedicado à 

gravura, sob a orientação de Cornelis Bos. A sua sólida formação humanística, que 

fez dele também escritor e poeta, permitiu-lhe desempenhar funções importantes, 

mas torná-lo-ia profusamente contestado na Europa pelo seu pensamento erasmista 

e, acima de tudo, pela sua simpatia pelas forças anti-espanholas, o que acabaria por 

conduzi-lo à prisão e depois à confiscação dos seus bens e ao exílio.  

A partir de 1545 encontrá-lo-emos em Haarlem, onde se fixa como gravador. A 

sua formação humanista não poderia deixar de se reflectir no seu estilo, 

fundamentado em aspectos clássicos de gosto italianizante, com enorme 

aproximação face a alguns modelos da Antiguidade. Foi um dos vários gravadores 

que trabalhou para a impressora de Hieronymus Cock, Die Vier Winden, adaptando 

o seu estilo às obras de Frans Floris, Lambert Lombard e Heemskerck, 

principalmente, das quais se tornaria um dos grandes divulgadores. Philippe Galle 

                                                 
192 - Cfr. The Illustrated Bartsch. Dirck Volkertsz Coornhert, Abaris Books, New York, nº55. 
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(1537-1612) e Hendrick Goltzius (1558-1617) seriam seus discípulos. Alguns 

pormenores das suas gravuras revelam-nos terem sido conhecidas de Francisco de 

Campos que soube adaptar alguns desses elementos para imprimir maior elegância 

às suas pinturas, conferindo-lhes simultaneamente uma certa modernidade sem 

que, no entanto, alguma vez se tenha limitado à simples reprodução de modelos. 

Cornelis Cort (c.1533-1578) também estudou a arte da gravação em Antuérpia, 

o que explica a similitude da tendência técnica relativamente a Coornhert. A partir de 

1558 trabalhou também para a oficina de Cock, para a qual gravou modelos de 

Frans Floris e Maerten van Heemskerck. Gravou ainda obras de Rogier van der 

Weyden, Michiel Coxcie e Jan Mostaert, muito divulgados também em Portugal. A 

maior parte da sua actividade desenvolve-se em Itália para onde vai em 1565, 

ficando-se em Veneza a trabalhar com Ticiano até ao final do ano seguinte, quando 

parte para Roma onde se instalará até ao final da sua vida, exceptuando dois breves 

períodos, o primeiro entre 1569/1570, durante o qual se desloca a Florença a fim de 

dar seguimento às encomendas de Cosme de Médicis e, um pouco mais tarde, em 

1571/1572, quando regressa a Veneza para trabalhar com o mestre sobredito. Cort 

foi, não apenas o melhor gravador do seu tempo, mas também um dos protagonistas 

na difusão das obras dos artistas mais significativos, tanto italianos como flamengos, 

residentes em Roma no seu tempo. O seu relacionamento com humanistas e 

artistas permitiu-lhe gravar inúmeras obras de Rafael, Miguel Ângelo, Ticiano, 

Caravaggio, Taddeo Zuccaro, Federico Zuccaro, Giulio Clovio, ou dos neerlandeses 

Hans Speckaert e Bartolomeus Spranger.  

Além de trabalhar para a oficina de Lafrery teria fundado, segundo Müller193, 

uma escola de gravura em Roma. Caracteriza-o um estilo grandioso que enaltece a 

própria arte da gravação, onde nunca falta a típica paisagem flamenga sendo, sem 

dúvida, o mais inovador de toda a Europa considerando-o Delén194, o verdadeiro 

fundador da nova “escola” de gravuras romanas. As suas gravuras tiveram um 

sucesso enorme em Portugal sendo, sem dúvida alguma, das mais copiadas. Não 

admira, portanto, que algumas delas tenham também servido de inspiração a 

Francisco de Campos, como se verá.  
                                                 
193- Citado por Jesùs Maria Zárate, Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial, 
Ephialte, Madrid, 1992, vol. II, p.37.  
194- A. Delén, Histoire de la Gravure dans les Anciens Pays-Bas et dans les Provinces Belges des 
origines jusq ‘ à la fin du XVIII ème siècle, G. Van Ouest Editeur, Paris et Bruxelles, Première Partie, 
1924, p.115. 
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Philippe Galle (1537-1612) também muito copiado em Portugal, além de artista, 

erudito e comerciante de estampas, foi dos discípulos de Coornhert o que mais 

intelectualizou a gravura, publicando na editora de Plantin alguns livros 

acompanhados de ilustrações próprias. Colaborador do atelier de Hieronymus Cock, 

abriu mais tarde a sua própria oficina, In Witte Lelie (Flor de Lis) em Antuérpia - 

havendo quem veja nisso a razão da decadência da anterior - que se tornaria o 

principal centro de produção de gravuras em cobre no último quartel do século XVI, 

tendo seguido as correntes do Maneirismo italianizante, sabendo unir 

inteligentemente a precisão nórdica do detalhe ao gosto pelo fausto da composição 

italiana. A sua empresa inundou o mercado com as gravuras das suas próprias 

obras e de outros elementos da sua numerosa família, recolhidas em diversos 

volumes publicados, além da reprodução de modelos de Frans Floris, Hans 

Vredemann de Vries, Maerten van Heemskerck (de quem foi um dos melhores 

intérpretes, segundo De Pauw195), ou dos irmãos Wierix e até de Jan van der Straet. 

A partir de Philippe Galle, formou-se uma importante dinastia de artistas, sendo os 

filhos e genros, os seus mais directos colaboradores, mas contando também com 

outros nomes famosos como os citados irmãos, Jean Wierix (1549-1618), 

Hieronymus Wierix (1553-1619) e Anton Wierix (c.1552-1604).  

A família Sadeler reuniu um núcleo de editores e gravadores importantes, 

constituindo uma das mais poderosas dinastias que existiu na Europa. Três irmãos 

(Johannes I, Aegidius I e Raphaël I) Juste, filho do primeiro e seu sobrinho, Gilles, 

dominaram a arte coeva estabelecendo dependências do seu negócio em diversos 

países, inundando com as suas estampas a Europa de modelos, religiosos e 

profanos, saídos não só das suas mãos como de vários outros autores, flamengos e 

italianos. Johannes Sadeler (1550-1600), teve oportunidade de trabalhar com Rafael 

em Veneza, (onde morreu em 1600), recebendo dele diversas influências.   

Além dos gravados de origem nórdica, destacaram-se também no mercado 

português os oriundos da Itália. Em Roma o mercado de artes gráficas era muito 

intenso graças à actividade dos editores e vendedores de gravuras, distinguindo-se 

nomes como Lorenzo Vaccaro (1655-1706) escultor, estucador e ourives) e, 

sobretudo, António Salamanca e o seu associado Anton Lafréry, detentores da maior 

e mais importante oficina na cidade do Tibre, depois continuada pelo seu sucessor 

                                                 
195- Citado por Jesùs Maria González de Zárate, op. cit., vol.V, p.27.  
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Claude Duchet, ao qual se juntou Nicolaes van Aelst, cujo nome denuncia a sua 

origem flamenga. 

Para Lafréry trabalharam, entre outros, os gravadores Niccolò Beatrizet Giulio 

Bonasone, Enea Vico, Gianbattista Cavalieri, Jacob Bos e Cornelis Cort, do qual 

esta impressora editou cerca de quarenta gravuras. Lafréry gravou diversas obras 

dos mais célebres artistas italianos, desde Rafael, Miguel Ângelo e Polidoro da 

Caravaggio, a Zuccaro, Giulio Clovio, Girolamo Muziano, Vasari, Marco Pino, 

Marcelo Venusti, entre muitos outros e, no final da sua vida, gravou ainda algumas 

obras de artistas dos Países Baixos como Jan van der Straet, Bartholomeu Spranger 

e Hans Speckaert196. 

Entre os italianos, Marcantonio Raimondi (c.1482-c.1534)197, nascido nas 

imediações de Bolonha, é já mencionado em 1504 por Giovanni Achillini (humanista 

bolonhês) como um gravador hábil. No início da carreira, sentiu-se seduzido pelas 

obras de Dürer (1471-1528) do qual imita a série de gravuras dedicadas à Vida da 

Virgem, sendo por isso acusado e condenado por contrafacção. Depois de breves 

passagens por Veneza (1506) e Florença (1508/1509) fixar-se-á em Roma onde 

entra em contacto com o meio rafaelesco e começa a sua actividade de gravador, 

tornando-se Rafael e os artistas da sua escola os seus preferidos, sendo o principal 

responsável pela assimilação do repertório rafaelesco em toda a Europa e Península 

Ibérica,198 já que os seus gravados feitos a partir das obras do pintor urbinense 

serviram de modelo a quase todos os artistas europeus. Depois da morte de Rafael 

colaborou com Francesco Penni e Giulio Romano. Apesar desta intensa produção, o 

artista acabaria por morrer na miséria, na sua terra natal, onde procurou refúgio 

após o Sacco di Roma. Embora com menor impacto, outros como Giulio Bonasone 

(c.1510–1576) discípulo de Marcantonio Raimondi, que toma modelos da 

Antiguidade Clássica como argumento essencial em múltiplas estampas, seguindo 

também Rafael, Ticiano ou Parmigianino, são fonte de inspiração para os artistas, 

bem como Marco Dente ou Tempesta, embora estes mais tardios, que continuariam 

ainda a influenciar a produção pictórica, sobretudo no século seguinte. 

                                                 
196 - Bert W. Meijer, “De Spranger a Rubens: vers une nouvelle équivalence”, Fiamminghi a Roma, 
1508-1608, cit., p.46. 
197 - Cfr. The Illustrated Bartsch. The Works of Marcantonio Raimondi and of his School, cit, nº26.  
198 - Cfr.G.B.Bernini, S. Massari, S. Prosperi Rodinò, Raphael Invenit, Roma, 1982. 
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Para além dos ítalo-flamengos, as gravuras de Dürer, os gravados franceses 

de Philibert de l'Orme (1510 -1570) e Jacques I er Androuet du Cerceau (1510 -

1585), bem como os alemães e espanhóis foram decisivos na adesão ao novo 

formulário artístico na segunda metade do século XVI. Não esqueçamos que ainda 

em meados da centúria, o arquitecto e teórico espanhol Lázaro de Velasco, após a 

realização de uma viagem a Itália afirmava que os italianos troçavam dos espanhóis 

porque estes tinham que copiar os seus rascunhos e estampas, devido a uma certa 

inabilidade para copiar “do natural”.199 

Exerceu particular impacto nos pintores portugueses a obra gravada de 

Albrecht Dürer200, amplamente difundida entre nós e fonte de inspiração de diversos 

artistas, cada vez mais utilizada após o Concílio de Trento, em virtude de a censura 

inquisitorial ver nelas menor perigo de fuga à ortodoxia do que nas de outros 

gravadores mais liberais. Curiosamente, Francisco de Campos não se revelou 

particularmente sensível às influências da sua obra gravada.  

A orientação iconográfica da Igreja contra-reformista adoptou a “propaganda 

pela imagem”, dissemo-lo já, mas havia que a depurar de todos os excessos 

sensuais ou paganizados, pelo que a gravura se tornava um excelente meio de 

garantir a pureza imagética, especificando-se em muitos contratos a sujeição a 

modelos específicos, difundidos pelas estampas rigorosamente vistoriadas pelos 

censores do Santo Ofício201. Como escreveu Giulio Carlo Argan, «a Igreja católica 

encoraja a formação e a difusão de uma nova iconografia sacra (...) servindo-se das 

estampas figuradas como um poderoso meio de propaganda espiritual»202. Um dos 

problemas que se coloca no tocante às gravuras é que, se por vezes os artistas as 

copiam integralmente, na maior parte dos casos elas lhes servem apenas como 

fonte de inspiração, acabando por reproduzir frequentemente numa mesma obra 

diversas fontes iconográficas, conduzindo a um eclectismo nem sempre coerente. 

                                                 
199 - Cfr. Fernando Marías, El largo Siglo XVI, cit., p. 38. 
200- Cfr. Michael Horst, Albrecht Dürer. The Complete Engravings, Artline Ed., 1987 e Alain Borer, 
(introdução, notas e legendas), L'oeuvre gravé de Albrecht Dürer, Bookking Internacional, Paris, 1994, 
AAVV, Dürer e l ‘ Italia, Scuderie del Quirinale, Catálogo de Exposição, Roma, 2007. 
201- O censor Frei Bartolomeu Ferreira, no Index Librorum Prohibitorum, de 1581, prescreve «(...) que 
se examinem com muito rigor, como é costume neste reino, os debuxos, imagens, retábulos, panos, 
cartas, que vêm de terras estranhas: porque soem às vezes vir nelas letras ou figuras indecentes e 
deshonestas, ou suspeitas, ou escandalosas, e injuriosas ao Estado Ecclesiástico», citado por Vítor 
Serrão, "Entre a Maniera moderna e a ideia do decoro: bravura e conformismo na pintura do 
Maneirismo português", A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de Camões, cit., p.53.  
202- Giulio Carlo Argan, Il valore crítico della stampa di traduzione, Roma, 1886, p.6.  



 140  
 

Embora mais raramente, contavam também os pintores com modelos de gesso 

e, sobretudo com medalhas – objecto de coleccionismo que adquiriu grande valor, à 

época – cujos relevos simbólicos e decorativos reproduziam frequentemente nos 

fundos arquitectónicos das suas pinturas.  
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Est. 1 – Giovanni da Udine 

  Villa Madama, Roma, abóbada da Loggia sobre o jardim 
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