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 Francisco de Campos: a vida e a obra 

 

 Antes de procedermos à análise individualizada e aprofundada das 

obras pictóricas de Francisco de Campos (ou de outras nas quais detectamos a 

sua colaboração) faremos uma breve resenha biográfica do artista. 

 Partindo, quer das parcas fontes documentais disponíveis, quer do 

diálogo mantido no confronto permanente com as obras, procurando 

diversificar escopos analíticos, tentámos perscrutar não apenas processos e 

métodos de trabalho, como também o significado iconológico e semiótico de 

cada imagem, a sua função social e, não menos importante, a perspectiva 

antropológica da obra de arte. Como resultado da complementaridade de todos 

estes vectores, procurámos compreender a estrutura mental do artista e da sua 

época, reflectida na realidade do espaço-tempo figurativo materializado nas 

suas obras, logrando alcançar os objectivos essenciais que presidiram a cada 

uma das suas realizações e os factores determinantes na sua formação e 

evolução estética. 

 Graças às características intrínsecas que percorrem toda a sua obra 

pictórica e à afinidade nomástica com outros cidadãos documentadamente 

neerlandeses que, pela mesma época, se radicariam em Portugal ou Espanha, 

podemos inferir a origem nórdica do pintor, onde o supomos nascido por volta 

de 1515. Apesar de não possuirmos qualquer elemento documental que nos 

aponte a data do seu nascimento, cremo-la muito próxima deste ano, já que 

duas décadas depois vamos encontrar Francisco de Campos em Málaga, 

seguramente numa fase precoce da sua actividade artística. 
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 Esta sua passagem pela cidade andaluza constitui, na verdade, a mais 

recuada referência documental relativamente ao artista, da qual nos dá conta 

Andrés Llorden, através da transcrição de um documento1 (malogradamente 

desaparecido nos fundos do Arquivo Provincial de Málaga)2 onde aquele 

desenvolveria já uma actividade artística, certamente ao lado de outros mestres 

locais. Na verdade, o facto de se encontrar envolvido numa transacção de 

velarte - material destinado à pintura - e de veludo (igualmente usado em todo 

o tipo de decorações, em particular nas de carácter efémero) parece provar 

isso mesmo, fazendo-nos eventualmente pensar na aquisição de material 

destinado a esse tipo de decorações, nas quais praticamente todos os jovens 

artistas surgiam ao lado dos seus mestres, naturalmente. Além disso, são 

demasiado evidentes as influências de alguns pintores espanhóis, em particular 

das “escolas” sevilhana e toledana, que nos permitem afirmar que a sua 

formação se terá aprofundado no contacto directo com a pintura espanhola 

destas regiões.  

 Em 1575 o pintor documenta-se em Lisboa, cujo atelier se situava na 

Rua da Barroca, junto às Portas de Santa Catarina3, assinando um contrato de 

aprendizagem, destinado a acolher o jovem aprendiz Gonçalo Garcia, oriundo 

de Mondim (concelho de Lamego), o que prenuncia já a qualidade do mestre, 

que recebia aprendizes de tão longínquas paragens. 

 Entretanto, ficou-nos a sua única obra assinada no tecto da Sala Oval do 

Palácio eborense de São Miguel, datada de 1578 e a referência póstuma, 

constante no treslado feito em 16564, do Inventário dos Bens e Fazenda 

deixados por morte de D. Teodósio I, realizado entre 1564 e 1567, herdados 

                                                 
11 - Vide Anexo documental, Volume I, Doc. nº 1. 
2 - Embora não tenhamos encontrado o documento quando nos deslocámos ao mencionado 
Arquivo malaguenho, admitimos a possibilidade de ter havido um pequeno lapso na menção do 
ano, por parte de Andrés Llordén, o que dificultava o prosseguimento da pesquisa porque, só a 
actividade do mesmo notário se estendeu por mais de duas décadas o que, à partida, 
dificultaria bastante a tarefa de pesquisa a que nos tínhamos proposto. Ela viu-se, contudo, 
inviabilizada pelo faço de toda a documentação quinhentista do Arquivo se encontrar em 
processo de restauro, desde há alguns anos a esta parte, impedida, portanto, de vir à consulta 
e, só graças à amabilidade e compreensão dos seus responsáveis, a quem penhoradamente 
agradecemos, conseguimos ainda consultar os diversos livros relativos ao ano referido pelo 
historiador e, ainda outros, cujas datas continham números passíveis de ser trocados aquando 
da transcrição ou impressão do documento, mas a possibilidade de encontrar o documento 
citado afigurava-se, ainda assim, deveras remota, acabando, de facto, por não se concretizar.   
3 - Idem, Doc. nº 2. 
4 - Idem, Doc. nº 4. 
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pela sua viúva D. Brites, entre os quais se menciona a existência de uma 

pintura, «um Cristo vivo na cruz» feito por Francisco de Campos. 

 O último documento que o referencia é a nota do seu sepultamento pela 

Misericórdia de Évora, em 15 de Julho de 15805, onde ainda se encontraria 

naturalmente envolvido nas decorações pictóricas do Palácio de São Miguel. 

 Como tivemos já oportunidade de salientar, foi só a partir de 1557, 

graças à notável síntese elaborada por Martin Soria6 que a figura de Francisco 

de Campos começou a ser alvo de alguma atenção sendo, até então, um 

artista completamente ignorado pela historiografia portuguesa, excepção feita 

às breves referências que lhe haviam sido feitas por Túlio Espanca e Adriano 

de Gusmão, os primeiros a trazer à luz alguns dados sobre o artista. 

 Apesar do estudo monográfico de J. Oliveira Caetano e José Alberto S. 

de Carvalho sobre o Palácio de São Miguel7, tributando a totalidade dos 

frescos do piso térreo ao pintor (tese com a qual não estamos de acordo, como 

seguidamente se explanará), tão pouco se debruçam verdadeiramente sobre a 

obra pictórica do artista. Sem menosprezo dos importantes contributos de 

outros estudiosos, principalmente de Vítor Serrão8, mas também de Fernando 

António Baptista Pereira9 e dos pontuais, mas muito válidos estudos de Artur 

Goulart10 e J. A. Seabra de Carvalho11 na identificação de duas novas pinturas 

do artista, parece-nos que continuava a faltar uma ampla e sistemática 

                                                 
5 - Idem, Doc. nº 3. 
6 - Martin Soria, “Francisco de Campos (?) and Manneirist Ornamental Design in Évora, 1555-
1580”, Belas Artes, 2ª Série, nº 10, Lisboa, 1957, pp. 33-39. 
7 - 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. 
8 - 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, 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, pp.35-36; Idem, História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo, 
Ed. Presença, Lisboa, 2002, pp.229-231.  
9 - Fernando António Baptista Pereira, “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. 
10 - Artur Goulart de Melo Borges (coord.Catálogo de Exposição) Tesouros de Arte e Devoção, 
Évora, 2004. 
11 - 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 (Cat. Exp.), 
MNSR, Porto, 2004, pp. 50-54. 
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abordagem à obra desta importante figura que preencheu uma parte 

significativa do cenário pictórico português na segunda metade do século XVI. 

 Num trabalho de investigação como o que temos vindo a desenvolver, 

dissemo-lo já, é no confronto com as obras de arte e na leitura interpretativa 

dos seus diversos signos, que temos que procurar o verdadeiro sentido das 

mesmas e os objectivos que presidiram à sua criação.  

 Na análise que nos propusemos realizar da produção artística de 

Francisco de Campos, desde a sua chegada a Portugal até ao momento em 

que a morte o colheu, auscultámos o pulsar das tensões várias que a 

percorrem, procurando esclarecer os meios que a “enformaram,” desde a sua 

formação inicial aos ambientes estilísticos e ideológicos a que foi mais 

permeável ao longo da sua carreira artística. Esta tarefa pressupõe, antes de 

mais, o conhecimento das realidades culturais e artísticas dos meios que lhe 

eram mais próximos e, mais importante do que isso, o cotejo da sua obra com 

a dos seus correlativos, nacionais e estrangeiros, com os quais ele terá 

estabelecido conexões, directa ou indirectamente.  

 Tratando-se de um pintor neerlandês, é aí que temos que buscar as 

bases da sua formação, considerando-o nós oriundo das Províncias do Norte, 

porque bastante mais próximo da linguagem pictural de autores como Jan Van 

Scorel, ou mesmo, em certa medida de Jan Van Heemskerck (apenas no 

fascínio que as rovine povoadas de vegetação exerceram sistematicamente 

sobre ele, a que não terá sido alheio o regresso deste pintor holandês vindo de 

Roma, pouco antes da partida de Campos para a Península Ibérica), 

mantendo-se sempre fiel ao realismo flamengo e dotando as suas obras de 

particularismos que, não obstante essa evidente aproximação ao mundo 

nórdico, o tornam perfeitamente individualizável e inconfundível no contexto 

coevo. Isso não obstou a que, tal como a maioria dos pintores da sua geração, 

se tenha sentido particularmente seduzido pelas novidades emanadas de 

Roma, trilhando o caminho dos chamados “Maneiristas de Antuérpia” fazendo-

o embora, como tantos outros, por uma via indirecta, já que, a análise da sua 

pintura não nos permite concluir de uma eventual viagem empreendida até 

Itália. Pelo contrário, as conclusões que este estudo nos permitem extrair 

apontam para que tenha sido essencialmente no contacto (e provável 

colaboração) mantida durante mais de uma década com alguns pintores das 
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regiões castelhana e andaluza que o artista se tornou sensível ao classicismo 

italianizante de feição romanista, apreendido por via espanhola, em primeiro 

lugar, mas sobre o qual não deixou de se manter à la page através do 

manuseamento de gravuras e outras reproduções das obras de referência dos 

principais pintores, da leitura de tratados e demais publicações de âmbito 

artístico e, naturalmente, do conhecimento directo de obras de arte italianas 

que eram adquiridas em Portugal por algumas elites, tendo em conta que 

Francisco de Campos se movimentava nos círculos sociais privilegiados.  

 Recensearam-se cerca de quatro dezenas de peças, nas quais 

detectamos claramente a intervenção do pintor neerlandês, embora seis delas 

constituam obras oficinais nas quais reconhecemos tão só uma pontual 

colaboração deste mestre, ao lado de outros pintores, quase sempre da oficina 

de Gregório Lopes. 

 No decurso do exaustivo trabalho de campo efectuado, além da 

confirmação da maior parte das atribuições autorais feitas até à data e da 

exclusão de outras do núcleo pictórico tributável ao pintor, fomos incorporando 

nesse conjunto algumas obras até então ignoradas, que nos permitiram alargar 

o leque da sua produtividade. Foi nosso privilégio encontrar, mal iniciámos esta 

investigação, um insuspeito painel dedicado à Assunção de Maria, que está 

integrado num arcaz da sacristia no Convento de Nossa Senhora da Caridade, 

na histórica vila ribatejana do Sardoal12, que desde o primeiro momento não 

tivemos dúvidas em tributar ao pintor. Mais recentemente tivemos 

conhecimento, através de Jessica Hallett13, da existência de uma Anunciação 

com um tapete de tipo anatoliano similar a outros pintados por Francisco de 

Campos o qual, coincidentemente, se encontra também inserido num arcaz14, 

desta vez na sacristia da igreja de São Pedro, de Alenquer. Além desta pintura, 

deparámo-nos com outras tábuas aí remanescentes, algumas das quais são 

também da autoria do mesmo pintor, nomeadamente o painel alusivo ao Anjo 

da Anunciação (que faz pendant com o anterior) e um outro, certamente de 
                                                 
12 - A existência desta pintura foi já revelada por nós numa Comunicação intitulada “O pintor 
Francisco de Campos (c.1515-1580): influências e originalidades, apresentada no Colóquio O 
Largo Tempo do Renascimento, org. pelo Instituto de História da Arte da FLUL, realizado em 
Maio de 2004 na Reitoria da Universidade de Lisboa. 
13 - Que preparava uma Exposição dedicada ao Tapete Oriental em Portugal, que decorreria no 
Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, de Julho de 2007 a Janeiro de 2008. 
14 - Esta era uma prática comum para integrar peças de ignota proveniência, de onde surgirem 
normalmente, associadas a outras de diversas origens e autorias. 
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predela, dedicado a São Francisco e um apóstolo, que não conseguimos 

identificar devido à mutilação do mesmo. Finalmente, as recentes intervenções 

de restauro levadas a cabo no antigo Oratório do 5º Duque de Bragança, D. 

Teodósio I, no Paço Ducal de Vila Viçosa, permitiram pôr a descoberto um 

excerto de um fresco quinhentista que, da mesma forma, isto é, mediante o 

cotejo estabelecido com outras obras da sua mão, e com base em documentos 

que mostram que Francisco de Campos trabalhou para o Duque, consideramos 

da sua autoria. 

 A apresentação deste corpus de obras pictóricas que reunimos em torno 

da actividade do pintor estrutura-se do seguinte modo: numa primeira parte 

ordenamos, por ordem cronológica, as pinturas que consideramos serem da 

inteira responsabilidade do mestre, ou seja, aquelas cuja autoria atribuímos 

incontestavelmente a Francisco de Campos (não obstante, em casos muito 

pontuais, possa haver alguma colaboração oficinal, como sejam justamente as 

mencionadas pinturas de Alenquer). Seguidamente e, porque consideramos 

que aquando da chegada do artista a Portugal, ele se tornou um dos 

colaboradores da oficina do pintor régio lisboeta, Gregório Lopes, onde terá 

trabalhado ao lado de outros pintores como o dito “Mestre de Abrantes” 

(Cristóvão Lopes), apresentam-se as obras produzidas na fase epigonal dessa 

oficina, nas quais reconhecemos a sua intervenção e, ainda, uma outra pintura 

que consideramos próxima destes círculos eruditos lisboetas, mas não já ligada 

à oficina do pintor régio, que acusa, contudo, a colaboração de Campos, pelo 

que as classificámos, no seu conjunto, como obras de colaboração. 

Finalmente, consta ainda de uma terceira parte constituída pelas obras por nós 

desatribuídas ao pintor que, algumas leituras menos atentas foram 

considerando da sua autoria. 
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I / 1 e 2 - BANDEIRA da MISERICÓRDIA de ALCOCHETE 

 

 Tendo a maior parte da documentação relativa à fundação da 

Misericórdia de Lisboa (primeira em Portugal) perecido no terramoto de 1755, 

é-nos hoje difícil conhecer com pormenor algumas das suas condicionantes, 

razão que foi favorecendo ao longo dos séculos a invenção das mais diversas 

fantasias sobre a sua criação15. 

 Os mais antigos textos que chegaram até nós sobre aquela instituição 

foram as narrativas de Frei Nicolau de Oliveira e de Frei Jerónimo de São José, 

ambos freires trinitários. Nos princípios da centúria de Seiscentos e já nos 

finais do século XVIII (1789), respectivamente, ambos tentaram reabilitar a 

Ordem da Santíssima Trindade e dos seus privilégios, que haviam sido 

limitados por D. Afonso V, dando corpo a estes escritos onde se procurava 

valorizar a acção de Frei Miguel Contreiras – ele próprio um trinitário – na 

reformulação da assistência em Portugal e, em concreto, na fundação das 

Misericórdias16, designando-o como o principal instituidor desta rede de 

confrarias. 

 A fundação da Misericórdia de Lisboa relaciona-se com a remodelação 

da Confraria de Nossa Senhora da Piedade, uma das associações que já se 

destinava ao exercício da caridade, para além de ter outras obrigações comuns 

a diversas confrarias, como a reconciliação dos desavindos, a visita aos presos 

ou, o enterro dos confrades. Aquela confraria, com sede na Capela de Nossa 

Senhora da Piedade ou da Terra Solta, no claustro da Sé olisiponense, daria 

lugar à nova Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia em 1498, cuja sede 

se transferiria para a Igreja da Conceição Nova de Lisboa na década de trinta 

da centúria seguinte. 

 Tal como no mesmo ano se concentraram no Hospital Real de Todos os 

Santos os bens de quase todos os pequenos hospitais anteriormente 

                                                 
15 - A propósito da origem das Misericórdias portuguesas veja-se Fernando da Silva Correia, 
Estudos sobre a História da Assistência. Origens e Formação das Misericórdias Portuguesas, 
Ed. Henrique Torres, Lisboa, 1944; Costa Goodolphim, As Misericórdias, Lisboa, 1900; e Ivo 
Carneiro,V Centenário das Misericórdias Portuguesas: 1498-1998, Lisboa, CTT, 1998. 
16 - Esta convicção resultou sobretudo de um Inquérito que em 1574 o trinitário Frei Bernardo 
da Madre de Deus promoveu, destinado a provar que Frei Miguel Contreiras instituíra a 
Misericórdia de Lisboa, passando doravante a adquirir carácter obrigatório a sua representação 
nas Bandeiras Reais portuguesas. 
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existentes em Lisboa e se determinou que na nova sede hospitalar se 

cumprissem as obrigações expressas nos seus compromissos, também a 

Misericórdia chamava a si os compromissos de algumas confrarias dispersas, 

reunindo o que de melhor e mais necessário, à época, realizavam as 

anteriores.  Constituída por cem confrades, comprometia-se cada um deles a 

realizar as sete obras de misericórdia definidas pela Igreja Católica, 

constituindo a sua fundação uma obra de cultura, inteligência e, acima de tudo, 

sentido prático, procurando ir de encontro às necessidades mais prementes 

dos mais carenciados, quer do ponto de vista económico, quer social. O 

Compromisso desta nova Confraria só viria, contudo, a ser impresso em 1516. 

 Relativamente à representação iconográfica do tema, a sua divulgação 

ocorreu no Ocidente, a partir do século XIII, através das Ordens Monásticas, 

algumas das quais disputavam entre si a honra de ser pioneiras na sua 

evocação, facto que foi acolhendo as mais diversas teorias sobre a sua origem 

como, por exemplo, a defendida por Paul Perdrizet17 no início do século XX 

que, inspirado no Dialogus miraculorum do cisterciense Césaire d’Heisterbach, 

afirmava que o tema teria nascido por volta de 1230 no seio da Ordem 

Beneditina, após a visão de um monge cisterciense da Senhora do Manto 

acolhendo sob ele os membros da Ordem de Cister. Não existe, porém, 

qualquer prova disso, pois visões deste tipo começaram a ser reivindicadas 

pelas diferentes ordens religiosas, sendo o tema utilizado por franciscanos, 

dominicanos, cartuxos e carmelitas, tentando fazer a apologia da existência de 

uma relação privilegiada com a Virgem.  

 Não é menos verdade que, desde os finais da Idade Média, uma 

imagem idêntica aparece sempre nos encargos das Confrarias laicas de 

caridade (associações pias de laicos que quase sempre se acolhem sob a 

protecção de Maria) surgindo a Senhora, sem o Menino, com os braços abertos 

segurando um grande manto - símbolo de protecção desde a Antiguidade - sob 

o qual se acolhem os suplicantes, sendo já então designada como Virgem da 

Misericórdia, intercessora dos homens junto de Deus, isto é, como uma 

ilustração do Salmo 57: «Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de 

mim, em Ti se refugia a minha alma, à sombra das Vossas asas me acolho 

                                                 
17 - Paul Perdrizet, La Vierge de Miséricorde, Paris, 1908. 
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(…), (Livro dos Salmos, 57). Tornar-se-á igualmente frequente encontrar a 

Senhora do Manto protegendo diversas figuras de santos, membros de outras 

confrarias etc, chegando até, no contexto restauracionista português, a adquirir 

um significado político (não perdendo de vista a sua vocação parenética) com a 

representação da Imaculada Conceição abrigando sob o seu manto D. João IV 

e a sua corte. 

 Além da apropriação iconográfica da Imaculada18, surgindo inúmeras 

vezes a Senhora da Misericórdia rodeada de alguns símbolos litânicos, 

pousando sobre o crescente lunar, aureolada com uma coroa de estrelas ou 

em forma de sol, a imagem simbólica desta invocação sobrepôs-se a outros 

temas intimamente relacionados com as obras de misericórdia, em particular 

com a mais nobre de todas – a Caridade (material e espiritual) - de acordo com 

as afirmações expressas por Frei Luís de Melgaço, na sua Explicação das 

Obras de Misericórdia. Esta virtude encontra-se, ainda, estreitamente ligada a 

outras representações marianas como a Visitação e Nossa Senhora da 

Piedade, pelo que na maior parte dos casos passaria a figurar no reverso das 

Bandeiras Reais das Confrarias da Misericórdia. 

 Em suma, parece-nos que a fortuna que o tema foi acolhendo se prende 

simultaneamente com o incremento que o culto da Virgem conheceu a partir 

dos finais da Idade Média, com a rivalidade estabelecida entre as diversas 

ordens religiosas, o desenvolvimento da acção das confrarias e, não menos 

importante, com o terror espalhado no mundo ocidental pelas epidemias de 

peste que levou ao reconhecimento cada vez maior, da importância da Virgem 

como intercessora perante Deus, tentando obter junto d’Ela o perdão dos 

pecados da humanidade, de onde a Sua designação – Mater Omnium: Mãe e 

Protectora dos Homens - sobretudo numa época em que as grandes epidemias 

eram consideradas como castigos de Deus. 

 Não é, contudo, a história deste tipo de instituições de assistência que 

nos importa analisar aqui mas, antes, o valor pictórico e estético da Bandeira 

                                                 
18 - Esta associação pode também explicar-se pela devoção que os membros da família real 
associados à instituição da Misericórdia em Portugal (D. Leonor, D. Manuel e sua mãe, D. 
Brites) nutriam também pela Imaculada Conceição. A título de exemplo, basta recordar que D. 
Brites e seu marido haviam fundado pouco antes, em Beja, o primeiro mosteiro português 
dedicado precisamente a Nossa Senhora da Conceição. 
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Real de uma dessas instituições que constituirá, inequivocamente, um dos 

mais antigos exemplares existentes entre nós. 

 Relativamente a esta Bandeira Real não tem merecido um estudo muito 

atento da parte da maioria dos historiadores de arte, à excepção de Vítor 

Serrão19, que lhe dedicou algumas notas em artigos dispersos dedicados ao 

Mestre de Abrantes, autor ao qual a associava. Oliveira Caetano, foi o primeiro 

a considerar a hipótese de ela poder ser tributável a Francisco de Campos, ao 

afirmar ter dúvidas sobre a sua autoria, admitindo que tanto poderia ser de um 

(Mestre de Abrantes) como de outro (Francisco de Campos) pintor20. Natália 

Correia Guedes21 e seus colaboradores, também lhe consagram uma breve 

análise na obra dedicada ao conjunto das Bandeiras Reais existentes no país, 

sem se debruçarem, contudo, sobre questões de autoria. 

  

                                                 
19 - Vítor Serrão, “Mestre de Abrantes”, No Tempo das Feitorias, A Arte Portuguesa na Época 
dos Descobrimentos, (Cat. de Exposição), MNAA, 1992, II vol., p. 157.   
20 - J. Oliveira Caetano, O que Janus via. Rumos e cenários da pintura portuguesa (1535-
1570), Tese de Mestrado apresentada à FCSH da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1996, 
p.220. 
21 - Natália Correia Guedes (coord.), Alexandre Arménio Tojal e Paulo Campos Pinto, 
Bandeiras das Misericórdias, Comissão para as Comemorações dos 500 anos das 
Misericórdias, Lisboa, 2002, pp. 32 e 33. 
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 I / 1 -  NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA   

 

 Autoria: Francisco de Campos (atrib.) 

 Datação : c.1555-1560  

 Técnica / Suporte : óleo sobre tela 

 Dimensões : A. 1245 mm  x  L. 1060 mm 

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Alcochete 

 Localização : Museu de Arte Sacra / Igreja da Misericórdia de Alcochete 

  Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº64;  

 Mater Misericordiae: Simbologia e Representação da Virgem da  Misericórdia, 

 Museu de S. Roque, Lisboa, 1995. 

 

 

 Quanto a esta pintura (fig.1) reconhecemos nela diversos traços que 

denunciam a mão de Francisco de Campos podendo inserir-se esta obra na 

fase inicial da sua produção autónoma, certamente não muito tempo depois de 

o artista se fixar entre nós. No entanto, a análise detalhada da mesma permitiu-

nos concluir, ainda, da intervenção de um pontual colaborador que, a nosso 

ver, outro não será senão o Mestre de Abrantes22 (Cristóvão Lopes?) como o 

parecem provar certos paralelismos com algumas obras suas. 

  É nossa convicção que esta pintura é um pouco posterior à maioria das 

obras atribuídas ao dito Mestre de Abrantes, acreditando que a encomenda 

possa ter sido já dirigida ao pintor Francisco de Campos (e antigo colaborador 

do pintor régio entretanto falecido23). Porque não admitir que, sendo esta uma 

das primeiras Bandeiras Reais a ser executada, ainda numa fase de evidente 

aproximação do mestre neerlandês à antiga oficina de Gregório Lopes e, sendo 

Alcochete uma vila de domínio real, seria normal que a encomenda da obra 

recaísse, senão já no pintor régio porque desaparecido, num dos seus 

imediatos colaboradores, o que explicaria não só o nome de Campos como a 
                                                 
22 - Relembre-se que Vítor Serrão atribuíra já a pintura a este Mestre, de tal modo são 
evidentes algumas afinidades com a sua obra: Vítor Serrão, “Mestre de Abrantes”, No Tempo 
das Feitorias, cit., p. 157.  
23 - Recorde-se que Gregório Lopes faleceu em 1550 e nós datamos esta obra sensivelmente 
de meados da década de cinquenta.   
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pontual colaboração do Mestre de Abrantes, certamente por solicitação do 

primeiro.  

 Por outro lado, a relevância desta Bandeira Real assenta, além da sua 

evidente qualidade estilística e pictórica, no seu pioneirismo quanto ao material 

de suporte, já que é a mais antiga que se conhece pintada sobre tela. Na 

realidade, subsistem algumas composições anteriores dedicadas a este tema, 

nomeadamente, a grandiosa pintura da autoria de Gregório Lopes, executada 

para a Igreja da Misericórdia de Sesimbra (c.1530), a Nossa Senhora da 

Misericórdia de Viana do Castelo, pintada por André de Padilha (c.1535), 

estando ainda documentados um desaparecido quadro pintado por Garcia 

Fernandes para o retábulo da igreja da Conceição Nova, em Lisboa (segunda 

sede da Confraria da Misericórdia, na cidade) e outro que Diogo de Contreiras 

pintou em 1537 para a Colegiada de Nossa Senhora da Misericórdia de Ourém, 

tendo todos eles em comum o facto de constituírem painéis retabulares, 

executados em madeira. 

 Ora, é natural que atendendo à experiência adquirida por Francisco de 

Campos em Espanha, o pintor tivesse já, directa ou indirectamente, alguma 

prática na abordagem daquele outro tipo de material de suporte, o que 

dificilmente aconteceria com qualquer outro artista português coevo, o que 

pode também ter condicionado a encomenda que lhe foi dirigida. 

 A verdade é que, apesar da inegável influência exercida por Gregório 

Lopes sobre o nosso artista pelas razões apontadas, seria de esperar que a 

pintura anteriormente executada pelo pintor régio para a Misericórdia de 

Sesimbra tivesse maior impacto sobre esta mas, o carácter autónomo e 

inventivo de Campos está bem patente na individualização que ele confere à 

obra. Para além dos comuns elementos iconográficos associados ao tema, 

revela bastante autonomia face ao modelo de Lopes, à excepção das duas 

figuras do primeiro plano, o Papa, à esquerda (fig.3) e, o Imperador do lado 

oposto, que denunciam algumas afinidades entre si na expressividade do gesto 

aberto que, simultaneamente, os distingue dos restantes personagens. 

  Maria surge sobre o crescente lunar, estabelecendo a já tradicional 

associação entre a Mater Omnium e a Imaculada Conceição, embora neste 

caso este seja o único símbolo litânico que acompanha a Senhora. Evidencia 

um rosto de contornos circulares e doce expressividade, do qual emana uma 
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suave e elegante melancolia, com o seu inconfundível olhar de pupilas 

elevadas, lábios e queixo bem recortados, muito idênticos aos das Virgens da 

Anunciação, de Lagos (fig.35) e, da Epifania, de Góis (fig.44) e, mais ainda, ao 

da Nossa Senhora da Assunção, de Durham (fig.72). A similitude entre estes 

modelos é evidente, não apenas pela afinidade do gesto e pelo paralelismo 

existente entre as respectivas coroas de idêntico lavor decorativo como, 

sobretudo, pelas características que acabamos de enunciar, não faltando 

sequer um pormenor curioso, que o artista usa recorrentemente quando 

representa frontalmente as suas figuras femininas, que é a colocação de uma 

pequena protuberância carnal sob o queixo (vulgarmente designada por duplo 

queixo), conferindo assim um maior realismo às imagens. 

 O esquema compositivo segue a ordenação habitual na apresentação da 

cena, distribuindo-se as personagens em galeria de ambos os lados da 

Senhora da Misericórdia, agrupando-se os membros da nobreza, de um lado, 

os do clero, do outro, de acordo com a iconografia tradicional. Do lado direito, 

acolhem-se sob a Sua protecção algumas cabeças coroadas: em primeiro 

plano o Imperador, de joelhos, antecipa o tipo figurativo que surgirá no Simeão 

da Apresentação do Menino no Templo, que se encontra no Museu Municipal 

de Lagos (fig.39) ostentando agora a coroa imperial e uma espada, que 

denuncia a mão de Campos no riquíssimo lavor decorativo do seu punho. A 

seu lado, uma dama também coroada, com a cabeça coberta por uma coifa, 

deixa cair duas lágrimas que acentuam a candura do seu ar virginal. A riqueza 

e o preciosismo dos adereços destes personagens, não deixam margem para 

dúvidas quanto a tratar-se de uma obra tributável a este pintor. 

 No plano posterior, em pé, surgem duas figuras muito curiosas pela 

originalidade da sua representação. Uma delas é um militar, envergando 

armadura romana, cujo recorte da manga prenuncia já o modelo que 

reencontraremos no Longinus da Ressurreição de Terena (fig.94), o outro 

elemento é um membro da Ordem de Cristo, como o parece confirmar a cruz 

identificativa da sua veste. Apesar do seu carácter inaudito neste tipo de 

representação, não deixam de evocar outros corpos da nobreza, as Ordens 

Militares. Curiosa e intrigante é, no entanto, uma outra figura que se perfila na 

extremidade direita do painel por trás das restantes e que nos suscita algumas 

questões, nomeadamente a possibilidade de se tratar de um auto-retrato do 
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pintor (fig. 2), quer pela discrição da sua postura semi-encoberta, mas volvendo 

a cabeça frontalmente para o espectador, como era usual nas auto-

representações dos artistas, quer pelo facto de não usar qualquer atributo que 

o possa identificar com um membro da nobreza. A confirmar-se esta hipótese, 

Francisco de Campos seria ainda jovem, o que corrobora a nossa ideia de esta 

ser uma das suas primeiras obras realizadas entre nós. 

 No lado oposto da pintura, os membros do clero: o Papa, o bispo, o 

cardeal (de cabeça descoberta) e um outro bispo cuja mitra repousa no chão à 

sua frente, à semelhança do anterior e, atrás destes, alguns membros das 

Ordens Regulares, que os respectivos hábitos denunciam, bem como as 

cabeças tonsuradas. Alguns destes rostos apresentam uma certa familiaridade 

com os dos sacerdotes que encontraremos na Missa de São Gregório (fig.84). 

Atrai a nossa atenção a riqueza dos pluviais dos eclesiásticos que estão em 

primeiro plano pela minúcia de execução dos efeitos decorativos, que 

reproduzem o modelo do pluvial envergado por Simeão na mencionada 

Apresentação do Menino no Templo (fig.39), cujo firmal é substituído por uma 

carranca antuerpiana, denunciando a modernização do artista, que conhece e 

reproduz as tendências italianizantes da época, difundidas a partir dos 

gravados.   

 Os anjinhos que, nas extremidades superiores do painel seguram o 

manto de Maria, evocam outras figuras angélicas do mestre e a vegetação do 

primeiro plano é idêntica à que podemos encontrar em inúmeras composições 

suas com pormenores naturalistas que nos lembram a sua formação nórdica. 
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 I / 2 - PIETÀ 

  

 Autoria: Francisco de Campos (atrib.) 

 Datação : c.1555-1560  

 Técnica / Suporte : óleo sobre tela 

 Dimensões : A. 1, 245 mm  x  L.1,060 mm   

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Alcochete 

 Localização :  Museu de Arte Sacra / Igreja da Misericórdia de Alcochete 

  Estado de conservação : restaurado 

 Exposições: Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº64R; 

 Mater Misericordiae: Simbologia e Representação da Virgem da  Misericórdia, 

 Museu de S. Roque, Lisboa, 1995. 

 

 

 Embora vários autores relacionem o facto de o tema constante no 

reverso da maioria das Bandeiras Reais das Misericórdias ser Nossa Senhora 

da Piedade, com a primitiva instalação da nova confraria na capela desta 

invocação na Sé de Lisboa, quanto a nós esta coincidência não basta para o 

explicar. Há que ter em conta que, em Portugal, esta temática acolheu sempre 

a predilecção dos crentes, como o provam justamente as inúmeras capelas e 

confrarias que desde a Idade Média lhe eram dedicadas, além de que o 

acompanhamento dos mortos à sua última morada era também uma das mais 

importantes obras de misericórdia, fazendo todo o sentido este apelo à reflexão 

sobre a morte e sofrimento de Cristo e de Sua Mãe, num símbolo iconográfico 

representativo de uma Instituição cuja fundação foi orientada, antes de mais, 

por uma dupla intencionalidade: a acção caritativa, que preconiza uma maior 

aproximação aos que sofrem sem esquecer, no entanto, a sua vertente 

catequética, a que se deu particular enfoque depois das reformas tridentinas. 

Foi justamente nessa sequência que, em 1574, os trinitários de Lisboa 

deliberaram, com a anuência do Provedor da Santa Casa local, D. Dinis de 

Lencastre, que doravante as duas representações – Nossa Senhora da 

Misericórdia e Pietà – passariam a constar obrigatoriamente das duas faces da 
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Bandeira Real de todas as Misericórdias do país, elemento que presidiria a 

todas as cerimónias importantes desencadeadas pela Instituição24. 

 A pintura deste lado do painel (fig. 4) parece acusar diferentes níveis de 

execução no primeiro e nos segundos planos. Enquanto a representação 

analítica das grandes figuras primaciais tende a fixar um momento preciso, o 

plano fundeiro absorve as pessoas e as coisas na ambiência envolvente, 

integrando as figuras no espaço e ligando-as entre si através de um 

encadeamento dinâmico, ao mesmo tempo que subordina a cor ao valor 

atmosférico. O casario evoca ainda as arquitecturas imaginárias de Gregório 

Lopes e do seu mais directo continuador, o Mestre de Abrantes (fig. 7), ao qual 

tributamos este pormenor arquitectónico, justamente por considerarmos que 

nesta fase, ele e Francisco de Campos realizavam ainda trabalhos no âmbito 

de uma epigonal colaboração na oficina do pintor régio. 

 A figura da tradicional Pietà flamenga do século XV, com o Cristo 

deitado sobre os joelhos de Sua mãe, dá agora lugar a uma outra, de menor 

gestualidade e dramatismo, sendo a própria Virgem que, a seu lado, coloca o 

seu corpo no chão, tendo como únicos ajudantes os anjos que a ladeiam. 

 É evidente uma mudança substancial na composição do episódio, mais 

sereno e harmonioso, fruto da nova religiosidade quinhentista e de um conceito 

menos atormentado da Paixão. Esta mudança faz-se acompanhar por uma 

outra menos estética, onde o mimetismo e a minúcia colocados na descrição 

de detalhes e as qualidades matéricas proverbiais, antes tão usadas na 

Flandres, são substituídos por uma nova pretensão composicional, mais 

centrada em sugerir, do que transcrever a realidade sensível. 

 Ganha-se agora em profundidade espacial, graças aos efeitos 

atmosféricos, bem resolvidos num tipo de paisagem frequente na pintura 

italiana coeva, introduzido nos meados da centúria anterior, como fórmula de 

actualização dos cânones pictóricos flamengos. O ponto de fuga não é único, 

sobrepondo-se sempre uma visão de conjunto. Quanto à resolução da pintura, 

não há dúvida que o óleo lhe confere um acabamento e qualidade de execução 

que preside às intenções de modernização da obra permitindo, até, justificar 

algum desfasamento estético.  

                                                 
24 - Cfr. Victor Ribeiro, A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, 1902, pp. 34-35. 
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 O esquema compositivo enriquece-se neste caso com um S invertido 

que, desde o ângulo inferior direito do quadro, percorre o corpo de Cristo até 

um primeiro ponto de inflexão no seu rosto, que o vincula com Maria e os 

anjinhos que, do lado direito, seguram a cruz, a lança e a vara, como que 

reforçando o sentido ascensional do S, nas quais este inflecte novamente, 

conduzindo-nos até ao ponto onde se perfilam as três cruzes com os 

crucificados, que nos chamam a atenção para o verdadeiro relato que, não é 

tanto o drama físico da Paixão mas, sim, o fenómeno da Redenção. 

Estabelece-se depois um outro eixo fechando esse mesmo S que, partindo do 

Calvário, o liga ao anjo que se coloca por trás de Cristo, passando novamente 

pelo Seu corpo. 

 São patentes certas incorrecções no desenho, ao nível do estudo das 

proporções em geral e no das partes entre si. Persegue-se um certo efeito de 

monumentalidade heróica – repare-se na figura da Virgem – e o corpo de 

Cristo, evidenciando as marcas do sofrimento físico, apresenta até pretensões 

escultóricas, pese embora uma certa desproporção e rigidez dos seus 

membros distorcidos e exageradamente escorçados.   

 Maria, de olhar ausente, volta o rosto reconfortado pela convicção de 

que o sofrimento acabou. Rodeando Mãe e Filho, três anjos seguram os 

instrumentos da Paixão. Dois deles situam-se atrás d’Ela, sustentando um, a 

cruz ao alto, enquanto o outro segura a lança com que foi desferido o golpe 

final e a vara com a esponja que fora embebida em vinagre para dar a Jesus. O 

terceiro, que se coloca por trás do Senhor, parecendo querer também apoiar o 

seu corpo desfalecido, tem nas mãos o martelo e os cravos. Não deixamos de 

detectar no grupo da direita, constituído por Maria e pelos dois anjos, alguma 

influência de uma obra rafaelesca que foi profusamente copiada e cujos 

gravados se difundiram pela Europa, O Pasmo de Cecília (1515) que é 

impossível o pintor não ter conhecido (fig.5). Repare-se que a figura da Virgem 

não é assim tão diferente: de joelhos, abre os braços para seu filho, sendo que 

na Pietà, ao contrário da obra rafaelesca, já é capaz de o tocar, mas não o 

coloca ainda no seu colo! Rafael interpôs, na verdade, uma certa distância 

física entre Mãe e Filho (certamente como forma de aliviar o excesso de tensão 

que fatalmente perpassa numa cena deste tipo). As figuras dos anjos têm, 

quanto a nós, alguma equivalência nas duas santas mulheres que, em pé, se 
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prontificam para ajudar Maria a erguer-se do chão, no Pasmo de Cecília. O 

próprio esquema composicional dos dois painéis parece-nos ter alguma 

relação: as cenas desenvolvem-se no primeiro plano ocupando Cristo um lugar 

central, distribuindo-se de ambos os lados os restantes intervenientes. Na 

pintura de Rafael, à direita, temos uma multidão que se engrandece, porque as 

figuras de trás estão em pé preenchendo quase totalmente a altura do painel, 

como acontece nesta Pietà na qual os anjos, de pé, as suas asas que se 

alongam verticalmente e, finalmente a cruz, configuram esse preenchimento da 

superfície que vimos no outro quadro. Do lado oposto, temos um anjo e, no 

plano posterior, o desenvolvimento de uma cena secundária onde se 

representa o Gólgota e os três crucificados (fig. 7). Além destes, agitam-se os 

cavaleiros com os cavalos, os militares empunhando lanças e um pequeno 

grupo de homens que se aglomeram atrás das cruzes, grupo de figuras, dadas 

em touches rápidas, que também nos sugere imediatamente as pinturas de 

Gregório Lopes Mais uma vez, ainda no Pasmo de Cecília figuras similares, 

embora mais próximas, preenchem o mesmo lado do painel, deixando a zona 

intermédia livre para se alongar uma paisagem fundeira, relembrando-nos a 

importância assumida pela natureza na pintura coetânea, pormenor tão caro 

aos artistas flamengos quanto aos italianos, razões de sobra para que se 

tornasse um elemento crucial também na obra do nosso mestre. 

 Na verdade, na zona central deste plano fundeiro, a pintura abre-se para 

se distender num trecho paisagístico onde é manifesta uma certa inspiração 

italianizante no degradée cromático e lumínico, que parece antecipar futuras 

obras de Campos. 
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 II / 3 – FRESCO DOS CAVALEIROS   

  

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1550-1560 

 Técnica / Suporte : pintura a fresco sobre muro  

 Dimensões : A. 650 mm  x  L. 450mm 

 Propriedade/Localização: Antigo Oratório de D. Teodósio I – Palácio Ducal de  

 Vila Viçosa 

 Estado de conservação : restaurado em 2007 (Mural da História) 

 

 

 Como se referiu já, o recente restauro levado a cabo pela empresa 

“Mural da História” no antigo Oratório do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I, 

pôs a descoberto parte de uma campanha fresquista levada a cabo 

provavelmente na década de cinquenta do século XVI, que consideramos da 

autoria de Francisco de Campos. 

 Tratando-se apenas de um pequeno fragmento (figs. 8 e 9), é evidente 

que se multiplicam as dificuldades de datação rigorosa. Contudo, as suas 

características estilísticas levam-nos a situá-la em meados do século, supondo-

a próxima da realização da Bandeira de Alcochete, atendendo às afinidades 

estilísticas entre estas figuras e justamente as que encontramos no plano 

fundeiro da Pietà (fig.7) da Bandeira Real que acabámos de analisar. O grupo 

de soldados romanos (supostamente, não obstante o anacronismo das vestes) 

que rodeia o Calvário, constituído por uma série de personagens, uns a pé, 

outros a cavalo, trajando à moda oriental, é muito similar ao séquito que 

encontramos neste antigo Oratório.  

 Sabemos apenas que as campanhas fresquistas realizadas em tempo 

de D. Teodósio I foram diversas entre 1540 e 156325 mas, as manifestas 

afinidades existentes entre estes dois grupos de cavaleiros constituem, para 

nós, além de um meio de atribuição de autoria, também de datação da obra. 

Repare-se que encontramos em ambas as pinturas um grupo de três 

                                                 
25 - Vítor Serrão, “O Parnaso pictórico. Mitologia, fábula e alegoria moral nas decorações a 
fresco do Paço de Vila Viçosa, sob mecenato dos Duques de Bragança (1550-1630)”, 
Monumentos, nº 27, 2008, p.27. 
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cavaleiros, montados nos respectivos cavalos, que parecem convergir entre si. 

Atente-se no pormenor significativo de os cavalos que, nos dois casos, ocupam 

o lado direito do agrupamento, voltarem a cabeça quase completamente para 

trás, o que lhes confere uma postura de certo modo inusitada, mas que se 

repete exactamente em ambas as obras. Além disso, embora seja vulgar os 

cavalos dobrarem uma das patas sugerindo o galope, o modo como o fazem, o 

traço acentuado e vigoroso que é imprimido ao seu recorte, a elegância do 

porte dos animais e o preciosismo conferido às suas crinas, aproxima bastante 

estas duas pinturas. Finalmente, os próprios cavaleiros, trajados à maneira 

oriental, envergando longos mantos e cobrindo a cabeça com turbantes, nos 

remetem também para o universo de Campos. Atendendo, pois, a estas 

aproximações estilísticas parece-nos que podemos, sem grandes dúvidas, 

tributar este fragmento fresquista ao pintor neerlandês que, mais tarde, Giraldo 

Fernandes de Prado, justamente um dos artistas que se pode considerar na 

esteira do mestre luso-flamengo trabalhando, inclusivamente, para alguns dos 

mesmos comitentes (como aqui se prova e noutras obras também), terá 

reaproveitado como pano fundeiro da nova pintura, que então lhe foi 

encomendada para o mesmo espaço, quiçá uma reconstituição do tema pré- 

existente e executado por Campos, mas que a deterioração provocada pela 

humidade ou outras circunstâncias, terá obrigado a refazer. Embora este 

pormenor fresquista seja mais afim do painel da Misericórdia da citada vila 

ribeirinha, há ainda que salientar que, mais tarde, Francisco de Campos voltará 

a reproduzir um grupo idêntico na pintura dedicada à Epifania (fig. 10), da Sé 

de Évora, na qual são evidentes os paralelismos face às anteriores - prova de 

que era um motivo que lhe era familiar – constituindo, além do mais, os 

cavaleiros um tema de reconhecida dificuldade na sua representação, que 

ficava fora do alcance da maioria dos artistas. Finalmente, um outro aspecto 

que abona em favor da atribuição à mesma autoria desta pintura afrescada, é o 

facto de serem perfeitamente visíveis os traços do desenho subjacente, dados 

com um risco muito marcado, como era peculiar ao pintor, de acordo com o 

que podemos observar nas pinturas já sujeitas a exames radiográficos e 

reflectográficos, nomeadamente as tábuas do retábulo de Durham. 

 As capacidades pictóricas do pintor e o à-vontade com que o 

representava são, mais ainda, confirmadas pelo facto de as três vezes (de que 
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subsistem vestígios) que o mesmo reproduziu a temática o ter feito em três 

materiais de suporte diferentes (muro, tela e madeira), obrigando-o a recorrer a 

técnicas diversas o que, embora naturalmente dificulte o cotejo das três 

representações, nos fala da qualidade do mestre. 
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 III / 4 - ADORAÇÃO DOS PASTORES  E  DOS MAGOS  

  

 Autoria : Francisco de Campos (atrib.) 

 Datação : c.1555-1560 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho  

 Dimensões : A.1420 mm  x  L. 990 mm  

 Propriedade / Localização : Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém 

 Proveniência : Évora (?); a pintura foi adquirida pelo Museu a um coleccionador 

 particular  

 Estado de conservação : restaurado em 2000 (Instituto José de Figueiredo) 

 Exposições : S. Francisco Xavier, Setúbal, Museu de Setúbal -Convento de  

 Jesus, 1991-1992; Entre o Céu e a Terra. Arte Sacra da Diocese de Beja, Beja,  

 2000, Nº Pint.3. 

 

 

 Embora desconheçamos a proveniência da peça (fig.11) quando Martín 

Soria a referenciou como tributável a Francisco de Campos afirmou que, 

apesar de à data (1957), se encontrar numa colecção particular de Lisboa, 

seria oriunda de algum templo de Évora26. Passando depois ao mercado de 

antiguidades, foi adquirida em 1991 pelo Museu de Arte Sacra de Santiago do 

Cacém,   encontrando-se actualmente na igreja de Santa Maria do Castelo da 

mesma cidade.   

 É natural que a pintura integrasse um conjunto retabular de uma igreja 

no aro da arquidiocese eborense tratando-se, provavelmente, de um painel 

colocado à direita de um tríptico ou políptico, como muito bem notou F.A. 

Baptista Pereira no mencionado estudo que lhe dedicou27, como o parece 

confirmar o eixo compositivo estabelecido diagonalmente para o 

desenvolvimento das cenas. Seguindo a linha de pensamento do mencionado 

historiador de arte, este poderia perfeitamente ter sido o volante direito de um 

tríptico dedicado a cenas marianas, em cujo painel central figuraria a Virgem 

com o Menino, sendo o volante esquerdo, à semelhança deste, preenchido por 

duas cenas conjuntas, nomeadamente a Anunciação (em primeiro plano) e a 
                                                 
26 - Martín Soria, op. cit., p.34. 
27 - F.A.Baptista Pereira, “Adoração dos Pastores”, Entre o Céu e a Terra, cit., pp.150-156. 
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Visitação (no plano fundeiro) como acontece, por exemplo, no díptico de Dijon 

(de Melchior Broederlaim) que parece ter sido uma das fontes inspiradoras 

para a composição da Anunciação de Lagos (fig.35) que consideramos uma 

obra cronologicamente muito próxima desta. A grande novidade que reside 

nesta pintura é a junção das duas Adorações ao Menino no mesmo painel, 

facto inédito até à época, na pintura portuguesa28. 

 Tendo em conta que o nascimento de Cristo é apenas laconicamente 

referido por um único evangelista, São Lucas (Lc., 2,7) o piedosismo popular 

exigia uma maior atenção e detalhismo conferido a um dos momentos mais 

importantes para a história do cristianismo. Viriam, então, os Evangelhos 

Apócrifos completar a descrição da Natividade do Senhor, introduzindo 

algumas notas complementares, como a integração no relato das duas 

parteiras – uma crédula (Zélomi) e outra incrédula (Salomé), da virgindade de 

Maria e da natureza divina da sua concepção e parto - ou a dos dois animais 

que imprimem à cena um certo ar pitoresco, ao mesmo tempo que lhe 

conferem um cariz mais humano e familiar. 

 Foi, no entanto, a partir do século XIII, pela mão de Jacques de Voragine 

através da publicação da Legende Dorée, que este episódio ganhou maior 

espectacularidade, associando-se-lhe uma série de fenómenos naturais e 

outros, que o transformam num acontecimento verdadeiramente divino. 

 Após alguma polémica existente entre os teólogos sobre a natureza do 

parto de Nossa Senhora (com ou sem dor), tanto no Oriente como no Ocidente 

acabaria por vingar a teoria que o transformou num episódio verdadeiramente 

sobrenatural, defendendo-se o postulado de que a Virgem não tinha padecido 

de qualquer sofrimento, pelo que se tornaria dispensável a intervenção das 

duas parteiras. No entanto, a tradição popular reforçada, como se disse já, 

pelos textos de Voragine e pelas representações dos Teatros de Mistérios, tão 

frequentes na Idade Média, continuou a consagrar alguns elementos 

considerados menos adequados nas representações artísticas do episódio, 

tanto ao nível da pintura e iluminura como, até, da escultura (nomeadamente 

                                                 
28 - É verdade que já em 1538, Garcia Fernandes juntara no mesmo painel a Circuncisão e a 
Apresentação do Menino no Templo (MNAA) mas, relativamente a este tema, é o primeiro caso 
que chegou até nós. 



 25 

no relevo).29 De acordo com as Meditações do Pseudo-Boaventura – um 

franciscano que viveu no Trecento italiano, de seu nome Giovanni de Caulibus, 

Maria tinha dado à luz de pé, sem qualquer dor, pelo que imediatamente a 

seguir se prostrou em adoração perante o Filho de Deus assistindo-se, desde o 

século XIV, a uma paulatina substituição do tema da Natividade, propriamente 

dita, pelo da Adoração, com base no relato de Lucas (Luc.,2,15-20). Mas, a 

transformação iconográfica das Natividades em Adorações dos Pastores, ficou 

a dever-se sobretudo à popularidade atingida pelas Revelações de Santa 

Brígida – uma mística sueca também do século XIV – que relatava como, 

durante a sua peregrinação aos Lugares Santos em 1370, na cidade de Belém, 

tivera uma visão mística durante a qual vira precisamente como a Virgem tinha 

dado à luz o Menino e imediatamente se ajoelhara diante d’Ele, estabelecendo 

a santa uma relação entre este momento e aquele em que, do mesmo modo, 

Moisés se prostrara perante a sarça ardente, quando Deus lhe entregou as 

Tábuas da Lei. 

 Na sequência da difusão destes textos, ainda antes do século XV, a arte 

cristã ocidental começou a representar a Adoração do Menino Jesus que 

passou a integrar as cenas alusivas à Natividade. Neste contexto, podem surgir 

três tipos de Adoração: a da Sua própria mãe e, a daqueles a quem Cristo se 

revelou, ou seja, os pastores, antes de mais, numa alusão ao povo judeu, mas 

também os Magos, que se tornam símbolo dos gentios, isto é, de toda a 

Humanidade, razão pela qual após alguma controvérsia, se acabaria por fixar o 

seu número em três, visto corresponderem aos continentes então conhecidos, 

Europa, Ásia e África, simbolizando deste modo a universalidade.   

 No século XVI, após as decisões tomadas no Concílio de Trento e, de 

acordo com o seu porta-voz Molanus30, passar-se-iam a banir definitivamente 

do reportório da arte cristã as duas parteiras, assim como qualquer alusão ao 

sofrimento (Virgem deitada ou doente) porque Maria dera à luz sem dor - sine 

adjutorio - recomendando-se por isso que se ajoelhasse em adoração - flexis 

                                                 
29 - Vejam-se, por exemplo, os casos do Maître de Flémalle, no tríptico que pinta em 1430 para 
a Cartuxa de Champmol, ou de Jacques Daret que, pela mesma época (c.1433) no Breviário 
de Filipe, o Bom, Duque da Borgonha, ainda inserem as duas parteiras, para não falar já do 
muito tardio quadro pintado por Albrecht Altdorfer, cerca de 1512 (actualmente no Art Institute 
of Chicago) onde, por trás da Virgem adorando o Menino, ainda aparece São José 
acompanhado de uma parteira.  
30 - Molanus, De Historia S.S. Imaginum, 1619. 
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genibus - com as mãos postas perante o Menino que, nu e luminoso, deveria 

figurar deitado. 

 Nesta pintura, de feitura mais livre e solta que a anterior Bandeira, 

merece destaque a Adoração dos Pastores – em detrimento da Epifania 

relegada para o plano fundeiro – o que nos faz supor destinar-se a um templo 

rural, favorecendo-se assim uma imediata identificação dos fiéis com estes 

personagens.  

 É manifesta uma certa aproximação face a outras pinturas da escola 

portuguesa em relação às quais o consideramos de alguma forma subsidiário, 

nomeadamente de Gregório Lopes. No grupo central, a Virgem, embora tenha 

entretanto adquirido maior elegância, usa o mesmo modelo de vestes que a 

Senhora da Anunciação de Lagos (fig 35), com idêntico tipo de túnica recortada 

no peito e um manto que lhe suspende do ombro direito, para o deixar 

descoberto do lado oposto, exactamente como na pintura mencionada. O rosto 

e as mãos conseguem excelentes qualidades plásticas, e a madeixa de cabelo 

que se mostra por baixo do véu e lhe suspende sobre o ombro confere-lhe uma 

certa sensualidade, que não é inusitada em algumas Virgens deste pintor. 

Maria, aponta o Menino-Deus com gesto simbólico, coadjuvada por um dos 

anjos que no-Lo apresenta erguendo o panejamento que cobre a manjedoura 

sobre a qual Ele se deita, o que permite colocá-Lo em visão escorçada, 

imprimindo-lhe uma certa centralidade no painel, ao mesmo tempo que a luz 

que d’Ele irradia banha já os rostos dos que estão em seu redor, antecipando 

já o “menino luminoso” que claramente encontraremos no painel de Durham, 

como a seu tempo se referirá. Esta apresentação de Jesus pelo anjo enfatiza 

apenas o que parecia ser ainda um gesto tímido no painel homónimo pintado 

por Gregório Lopes para o convento do Bom Jesus de Valverde, em Évora 

(fig.12) uma obra de finais da década de quarenta que, seguramente, Francisco 

de Campos conheceu bem e que lhe pode ter servido de fonte de inspiração; 

assim o parece confirmar também o pequeno leito de madeira sobre o qual 

está o Menino e que se revela próximo de um outro anteriormente usado pelo 

mesmo pintor na Natividade do retábulo das Comendadeiras de Santos-o-Novo 

(fig.77) assemelhando-se na realidade a um pequeno berço, talvez por 

considerar a tradicional manjedoura pouco digna desta criatura divina. 
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 Quanto ao grupo dos pastores, em número de três, assume uma 

apresentação curiosa, encontrando-se apenas dois junto do presépio, pois o 

terceiro pastor surge num plano bem mais afastado, semi-encoberto pelas asas 

dos anjos e por uma série de elementos vegetalistas com os quais quase se 

confunde, transportando uma ovelha aos ombros, numa dupla simbologia, 

alusiva quer ao «cordeiro de Deus» agora nascido, símbolo da primeira 

Parousia de Cristo, quer ao Cristo Bom Pastor, lembrando ainda, o painel 

central do retábulo da Natividade pintado por Luís de Vargas para a catedral de 

Sevilha (fig.79). Muito curiosa é a particularidade de um deles vir acompanhado 

de uma criança que vem montada num “cavalo” feito de canas e trazendo na 

mão um moinho de vento. A apresentação destes dois atributos da infância não 

é inédita nesta pintura, aparecendo em outros painéis que evocam a infância 

de Jesus, ou de São João Baptista, por exemplo. Não nos parece, contudo, 

que o pintor os traga aqui enquanto símbolo da puerilidade, mas antes que esta 

criança represente um episódio narrado por um dos Evangelhos apócrifos – 

Evangelho Árabe da Infância de Jesus – segundo o qual o primeiro milagre de 

Jesus teria sido justamente a expulsão de um demónio de uma criança. 

 O pastor que se ajoelha em primeiro plano oferecendo uma cesta de 

ovos parece atrair a atenção do Menino, revelando no rosto, de rasgos 

acentuados e nervosos, a influência do primeiro Maneirismo nórdico, ainda 

muito marcado pelos rostos caricaturais de Metsys ou Reymerswaele, para 

cuja influência chamara já a atenção Baptista Pereira31. Procurando acentuar 

as características anatómicas dos intervenientes, destaca o pormenor dos 

efeitos da trepanação que o pastor sofrera na cabeça, frisando 

simultaneamente a vulnerabilidade deste primeiro adorador, por isso o 

aproxima mais do Deus-Menino. Quanto ao pastor que se encontra em pé, na 

extremidade esquerda do painel, sugere-nos o que assume uma pose idêntica 

no mencionado quadro executado por Gregório Lopes para Valverde, 

salientando-se em ambos os casos o recorte pronunciado dos músculos das 

pernas. O escorço desta figura regista um acentuado amaneiramento, 

particularmente na opção feita pelo pintor de privilegiar o efeito expressivo à 

precisão realista. Outro aspecto que chama a nossa atenção nesta pintura e 

                                                 
31 - F.A. Baptista Pereira, “Adoração dos Pastores”, Entre o Céu e a Terra, cit., p. 153. 
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que denuncia o preciosismo de Campos é o sentido do pitoresco e a atenção 

conferida a todos os pormenores, desde o tratamento das carnações, 

evocando a vida dura e a rudeza destes pastores, à minúcia conferida às 

roupagens, quase lhes apreendendo as texturas, mas também aos adereços 

(atente-se no pormenor dos folhos das calças do pastor ajoelhado!), ou à 

execução minuciosa do berço, que culmina com a representação em primeiro 

plano da guitarra tipicamente portuguesa (fig.13), tão minuciosamente 

executada, revelando uma interessante decoração com fantasia em rollwerk no 

remate superior. Na pintura de Campos, os detalhes transmutam-se numa 

espécie de efervescência dos volumes, assumindo um sentido do corpóreo e 

material, que conduz à integração dinâmica dos corpos que despertam a nossa 

atenção e exigem uma certa observação realista. 

 O aparecimento dos anjos adoradores32 foi outro motivo que começou a 

ser frequente nas Adorações, associado à importância assumida por estes 

seres celestiais no anúncio da Boa-Nova aos pastores e na condução dos 

Magos até Belém. Pouco a pouco, o seu número foi-se multiplicando, surgindo 

como meninos-anjos rodeados por pautas ou instrumentos musicais. Assim é o 

coro angélico (fig.15) que nesta pintura se sobrepõe ao grupo do primeiro plano 

tocando uma viola de gamba e um instrumento de sopro, e cantando Gloria in 

Excelsis Deo, formando um conjunto assaz curioso constituído por seis 

anjinhos de faces rotundas e vestes esvoaçantes, encontrando-se um deles 

estrategicamente colocado sob os demais, o que lhe permite sustentar o 

Antifonário sobre as costas de modo a permitir que os restantes possam cantar 

e tocar. Uma Anunciação que se encontra na igreja de San Jerónimo, el Real, 

de Madrid (procedente do convento da Trindade) atribuída por Isabel Mateo33 a 

Luís de Carvajal (e considerada uma obra de juventude do artista, o que 

significa que datará sensivelmente da mesma época que a que agora 

analisamos) mostra-nos um anjinho que transporta o antifonário às costas, 

enquanto dois outros tocam e cantam, como que planando entre a Virgem e o 

anjo, mostrando-nos como Francisco de Campos, apesar da originalidade da 

sua pintura, estava a par das modernas tendências estilísticas e iconográficas 

                                                 
32 - Cfr. Jeanne Villette, L’Ange dans l’Art d’ Occident, Paris, 1941. 
33 - Isabel Mateo-Gomez e Isabel Lopez-Yarto Elizalde, Pintura Toledana de la Segunda Mitad 
del Siglo XVI, CSIC, Madrid, 2003, p. 113, foto p. 114. 
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que se iam difundindo por toda a Europa. A partir do século XV, é vulgar ver 

estes anjinhos em rompimentos de glória a descer do firmamento e a prostrar-

se em adoração frente a Jesus, como acontece também nesta pintura onde, 

para além deste coro que desde as alturas canta hinos de Glória ao Deus-

Menino, se interpõem três outros pequenos anjos entre Maria e José e o 

próprio Deus para O adorar, como que marcando simbolicamente esta 

transição entre a esfera do terreno e a esfera do divino, ao qual aquela frágil 

criatura recém-nascida pertence. Neste pormenor particular é provável que 

tenham servido como fonte de inspiração ao pintor os painéis homónimos 

pintados por Gregório Lopes para o convento de Valverde, e pelo Mestre de 

Abrantes para a Misericórdia da mesma vila (fig. 206) nos quais encontramos 

também um grupo de anjos rodeando o presépio que, de resto, tributamos à 

mão do próprio Francisco de Campos, como a seu tempo se explicará. Da 

mesma forma os observamos na Natividade que Correa de Vívar pintou, pelos 

mesmos anos (c.1560) para o Mosteiro jerónimo de Guadalupe (Cáceres) 

(fig.14). 

 Regressando à pintura de Santiago do Cacém, São José afasta-se do 

núcleo principal – como convém à sua condição de pai putativo -  surgindo por 

trás da Virgem da qual o separa um pequeno balcão que o exclui da cena, 

onde se torna apenas espectador, como o indica o olhar atento e o gesto 

repousado. Num plano posterior e espreitando por entre as colunas de mais 

uma fantástica galeria arquitectónica, vislumbram-se as cabeças dos animais 

que a tradição consagrou ocupando uma posição bastante discreta. 

 Muito curioso nesta pintura é o gosto revelado pelo pintor relativamente 

aos elementos arqueológicos, que se evidencia nos fragmentos arquitectónicos 

inspirados em gravuras de cortes e alçados da tratadística coeva, que jazem 

aos pés do Menino – fragmentos de entablamentos, envasamentos, tambores 

de fustes estriados, um capitel, etc. Este tema dos fragmentos antiquizantes é 

cada vez mais comum entre os artistas italianizados, em grande parte por via 

da reprodução de gravados, o que poderá explicar as afinidades existentes 

entre este painel e a pintura referida de Correa de Vívar (fig. 14), esta 

certamente destinada a um dos vários altares do claustro, atendendo às suas 

consideráveis dimensões, reproduzindo neste quadro o artista espanhol não 

apenas o pormenor do capitel - que colocara já no quadro com o mesmo tema 
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do retábulo de Maqueda (Toledo) de c.155834 - que se pode observar uma vez 

mais em primeiro plano, mas também alguns outros fragmentos 

arquitectónicos. De resto, também o enquadramento compositivo do painel de 

Campos nos remete para a pintura de Vívar, onde a principal diferença é que 

no plano fundeiro, em lugar da Epifania, o pintor toledano representa o Anúncio 

aos Pastores do Nascimento de Cristo. 

 Simbolicamente as ruínas fazem parte do mundo velho dominado pela 

Antiga Lei (Sub Legium) que acabou de ruir com o nascimento do Salvador, 

encarnação do Homem Novo, que dá agora lugar a uma Nova Era da Graça 

(Sub Gratiae). Assinala-se, ainda, a inclusão de mais um elemento simbólico 

que é a colocação de plantas silvestres que despontam um pouco por todo o 

lado numa alusão ao regresso à inocência primitiva que o nascimento do 

Salvador veio restaurar35, em conformidade com a ideia difundida por 

Voragine36 segundo a qual este acontecimento foi de tal modo miraculoso que 

todas as criaturas que têm vida, como as plantas e as árvores, colaboraram 

igualmente na divulgação do nascimento de Cristo.  

 Além da inclusão das ruínas, outra das características marcantes da 

pintura de Francisco de Campos é a erudição arquitectónica, denunciando o 

conhecimento da tratadística, por um lado, e a segurança do debuxe que 

subjaz a toda a sua obra. São fantásticos os enquadramentos arquitectónicos 

das duas cenas, o primeiro, de maiores dimensões anunciando já o modelo 

tipológico que o artista repetirá na Epifania do retábulo de Góis (fig.44) e no 

painel da Sé de Évora (fig.123), onde duas estruturas (embora a do lado 

esquerdo se adivinhe mais do que aprecie, motivada pelo enfoque diagonal da 

composição) de silhares bem desenhados servem de arranque a um grandioso 

arco de volta perfeita que, de alguma forma, nos lembra um arco triunfal 

sobrepujando a primeira revelação deste Deus que se fez homem para salvar a 

Humanidade. No segundo plano compositivo, a revelar influxos da abertura à 

cultura italianizante sugerindo as rovine de Giulio Romano em Mântua, 

sucedem-se panos de muralhas e outros edifícios arruinados de matriz 

                                                 
34 - Cfr. foto em Isabel Mateo Gómez y Amélia López-Yarto, op.cit., p.186. 
35 - Hans Biedermann, Diccionário de Símbolos, (versão castelhana) Ed. Paidós, Barcelona, 
1993, p. 196. 
36 - Jacques de Voragine, La Leyenda Dorada, (trad. latim Fray José Manuel Macias), Alianza 
Forma, 1992, vol. I, p. 56. 
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antiquizante, como por exemplo as paredes remanescentes de uma velha 

construção onde se sobrepõem várias ordens de janelas, aludindo 

seguramente à habitual sobreposição de Ordens arquitectónicas que 

caracterizava os edifícios da Roma antiga – símbolo do Paganismo - 

estabelecendo novamente a já referida dicotomia entre a Velha Lei que acaba 

de ruir e o triunfo da Nova Era Cristã. Este conjunto arquitectónico não deixa de 

nos lembrar a predela do já citado retábulo de Luís de Vargas da catedral 

sevilhana, onde se representa exactamente a Epifania. No eixo principal desta 

segunda Adoração (Epifania), configurando um plano de referência especial, 

observa-se com algum destaque um fontanário, numa dupla remissão para a 

pureza de Maria – puteus aquarum viventum - e para o próprio Cristo, fonte de 

vida eterna (fig.16). A proliferação de colunas é notória nos vários trechos, 

suportando arcos ou entablamentos, quase sempre aos pares, sugerem 

inspiração em fontes gravadas, que o pintor acabaria sempre por alterar. Para 

além de ser um elemento arquitectónico concreto abordado do Livro IV de 

Serlio, não é seguramente alheio ao pintor o facto de a coluna ser um símbolo 

da divindade constituindo, no sentido místico, uma presença activa de Deus 

que conduz as almas no caminho da perfeição, estabelecendo a união entre a 

esfera terrena e o mundo sobrenatural. Aqui, como nos painéis de Lagos e no 

retábulo de Góis, são ainda de capitel coríntio, que em obras mais tardias 

Campos substituirá pelo capitel jónico. Para lá das ruinosas arquitecturas que 

se prolongam até um plano bem recuado, é possível vislumbrar uma longínqua 

paisagem cujas diferentes tonalidades cromáticas sublinham mais ainda a 

distância da linha do horizonte. Convém notar ainda a proliferação dos detalhes 

vegetalistas em todo o painel, representados com tal minúcia que a 

assemelham a uma pintura miniatural.   

 Relativamente ao episódio propriamente dito – a Adoração dos Magos – 

(fig. 16) é reproduzida em suaves e finas pinceladas constituindo uma espécie 

de escrita pictográfica através da qual o artista antecipa alguns pormenores 

que reencontraremos na Epifania do retábulo de Góis, como se se tratasse de 

um ensaio miniatural da mesma composição. A figuração de Maria – 

subsidiária nas vestes e toucado do modelo anterior - evidencia alguns 

particularismos que se repetirão mais vezes na obra do pintor, como a espécie 

de drap d’honneur que colocado em perspectiva por trás de Si, à maneira de 
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dossel, Lhe confere a dignidade que a ausência de um trono não dispensa, ao 

mesmo tempo que o facto de se sentar humildemente nos degraus exteriores 

de um pórtico enche esta imagem de humanidade e a torna muito mais próxima 

dos crentes que a apreciam. Um outro pormenor que reflecte este sentido do 

humano e da humildade de Maria é a substituição do tradicional brocado de 

inspiração flamenga por um tecido tipicamente português e de feição popular 

no referido panejamento colocado por trás d’Ela e que antecipa o que 

reencontraremos na Epifania do retábulo de Góis (fig.45) com pequenas 

variantes decorativas. 

 O Menino Jesus, sentado no seu colo estende os bracitos para o 

presente que Melchior, de joelhos, lhe oferece enquanto Gaspar o observa 

unindo as mãos em gesto venerando, seguidos por Baltasar que se aproxima 

com a sua oferenda na mão; os três se apresentam aureolados. Os Magos 

fazem-se ainda acompanhar por dois outros figurantes, que surgem já sem 

auréolas, usando um deles na cabeça um turbante idêntico ao que é habitual 

ver no rei negro, personagens estas que pertencerão certamente ao famoso 

séquito que, segundo a tradição, os acompanharia. Quanto a José, 

desempenha aqui um papel totalmente irrelevante, não participando sequer na 

cena que observa de longe, espreitando por trás de uma coluna do referido 

pórtico. Esta “saída de cena” do santo, como que escondendo-se atrás da 

coluna lembra-nos a Adoração dos Magos (vol.I, est.10) do Mestre de Abrantes 

na qual pela primeira vez São José se distancia da cena que, mais uma vez, 

Campos repetirá no citado quadro de Góis. A secundarização do seu papel, 

parece ainda enfatizada pela sua colocação de costas para o espectador, só 

sendo reconhecível porque se encontra aureolado.  

 No tocante ao aspecto compositivo do painel, além da sobrecarga 

cenográfica, o pintor parece ter absorvido a luminosidade atmosférica na 

massa cromática, que desta forma se encontra como que penetrada pelo 

espaço que é assimilado como um continuum sensível. Assim, as cores que 

deveriam individualizar cada um dos elementos presentes dissolvem-se na 

unidade de um cromatismo ambiente conseguido através de uma espécie de 

paleta onde as tintas se diluem e se reabsorve definitivamente o dualismo da 

figura litúrgica e do espaço que a envolve. 
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IV / 5, 6, 7 e 8 – PINTURAS DO ARCAZ DA SACRISTIA DA 

IGREJA DE SÃO PEDRO DE ALENQUER 

 

 No arcaz da sacristia da igreja de São Pedro de Alenquer encontra-se 

actualmente um conjunto de painéis oriundo de um desmembrado retábulo, 

acusando a intervenção de mãos diferentes, o que não indicia obrigatoriamente 

que tenham origens diversas. Embora tenham chegado até nós apenas um 

painel com o Arcanjo São Gabriel (fig.17) um outro com Nossa Senhora da 

Anunciação (fig.18) e mais três pinturas alusivas a santos, acaso tenham 

pertencido ao mesmo retábulo este teria seguramente mais quadros. 

 Todas elas acusam um avançado estado de degradação motivado, 

antes de mais, pelos cortes a que foram submetidas a fim de se adaptarem ao 

novo espaço em que foram integradas, além da natural deterioração provocada 

pelo desgaste causado pelos efeitos do tempo em condições de conservação 

pouco propicias, nomeadamente os elevados índices de humidade a que estão 

sujeitas impondo-se, com alguma urgência, uma intervenção de restauro e 

conservação das peças. Desconhecendo-se completamente o seu percurso até 

à sua integração neste arcaz, tudo o que pudemos apurar foi que apesar de 

uma malograda tentativa de restauro que se procurou concretizar na década de 

sessenta do século XX, as pinturas acabariam por regressar a Alenquer sem 

que tenham sofrido qualquer intervenção, permanecendo até hoje neste local, 

longe dos olhares e do interesse dos historiadores.  

 Relativamente à autoria das pinturas, não temos dúvidas em atribuir a 

Francisco de Campos os dois painéis da Anunciação que, pensamos 

ocupariam no retábulo uma fiada inferior, cada um de seu lado de um eventual 

sacrário ou imagem dedicada ao santo da invocação do templo37 Actualmente 

estão fisicamente bastante separados no arcaz, encontrando-se cada um deles 

em sua extremidade do mesmo. 

 O outro painel que, inquestionavelmente, consideramos tributável a 

Campos é aquele onde se representam a Estigmatização de São Francisco e 

                                                 
37 - Maria Teresa Desterro, “O tapete na obra pictórica de Francisco de Campos”, O Tapete 
Oriental em Portugal. Tapete e Pintura nos séculos XV a XVIII (Cat. de Exposição, coord. 
Jessica Hallett), Lisboa, MNAA, 2007, pp.147-150. 
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um apóstolo (figs.25 e 27). Temos dúvidas na identificação deste segundo 

santo, que se encontra praticamente cortado ao meio e que tem como único 

atributo um livro e uma pena que segura entre os dedos. Acreditamos que a 

pintura teria sensivelmente o dobro das suas actuais dimensões e que aí se 

representasse ainda uma terceira figura. Além do significativo corte sofrido, o 

painel está muito danificado constituindo, a nosso ver, uma primitiva tábua de 

predela do retábulo ao qual pertenciam os painéis da Anunciação.  

 Além destas, integram ainda o mencionado arcaz duas outras pinturas, 

uma com o apóstolo São Tiago (fig.32), já que, além do livro aberto entre as 

mãos, traz um bordão e uma sacola a tiracolo e parece ter uma vieira suspensa 

do pulso, e uma outra com representação em meio corpo, de um outro santo, 

que, apesar da sua difícil identificação, nos parece ser Santo Antão (fig.33), o 

patrono da Ordem dos Antoninos, cuja feitura não tributamos já à mão do 

mesmo pintor, parecendo-nos tratar-se de obras de um colaborador de 

Campos, que acusa uma qualidade bem mais fruste do que a do mestre. 

 Foi-nos ainda revelada pelo reverendíssimo prior de Alenquer, senhor 

padre José Eduardo Martins38, a existência de uma outra pintura, actualmente 

na Matriz da mesma vila, um longo painel de formato triangular, onde se pode 

ver o Padre Eterno segurando o globo terráqueo com uma das mãos e fazendo 

o gesto de bendição, com a outra (fig.31). Trata-se de uma pintura que 

evidencia melhor qualidade que as duas anteriores, embora a intervenção de 

restauro a que foi sujeita lhe confira qualidades pictóricas insuspeitas nas 

restantes, atendendo ao péssimo estado de conservação em que se 

encontram. Admitimos, contudo, que esta tábua poder ter constituído o remate 

deste mesmo retábulo, embora não identifiquemos nela a mão de Francisco de 

Campos, considerando-a tributável a um provável colaborador nesta 

empreitada. O traçado das feições do Deus, apresentando um rosto redondo, a 

testa longa, as sobrancelhas arqueadas e o olhar cabisbaixo não parecem ter 

correspondência em nenhuma outra figura conhecida do nosso artista, pelo 

que, tal como os dois outros painéis alusivos aos dois santos, a consideramos 

um produto oficinal. Depois de ponderadas as várias possibilidades sobre a 

proveniência destas pinturas, consideramo-las possivelmente oriundas de um 

                                                 
38 - Ao qual agradecemos a amabilidade com que nos acolheu e toda a disponibilidade 
demonstrada para a realização do nosso trabalho. 
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dos extintos conventos locais – surgindo como hipótese mais plausível o 

Convento de Santa Catarina da Carnota, passando a expor-se as razões que 

nos conduziram a esta conclusão. Fora este cenóbio franciscano fundado em 

Alenquer nos princípios do século XV, ao qual foram os frades acrescentando 

sucessivos melhoramentos39. Sucessivos temporais e terramotos, em particular 

o de 1531, lançaram por terra uma boa parte das edificações deste mosteiro, 

perdendo-se diversas obras de arte, entre as quais «o altar-mor da igreja e o 

cadeiral do coro, os frescos da igreja e do refeitório e as pinturas do altar».40 

Após este desastre foi, pois, necessário proceder à reconstrução do convento, 

cuja primeira fase se estendeu de 1550 a 1570. De acordo com a mesma fonte, 

em 1557 ter-se-á refugiado neste convento D. Manuel de Portugal, com o qual 

terá chegado ao cenóbio um artista flamengo que modelou diversas peças 

escultóricas para os frades. Relativamente ao retábulo do altar-mor, tudo o que 

sabemos é que foi feito por um frade leigo, o escultor frei Jorge de Braga 

(irmão do frade que, à época, exercia as funções de Guardião do Convento, 

Frei Francisco de Santa Águeda), o qual se assentou durante o período em que 

este ocupou aquele cargo, isto é, durante a década de sessenta, o que é 

perfeitamente compatível com a datação que atribuímos às pinturas. A 

confirmação da realização destas intervenções parece, pois, abonar em favor 

da nossa convicção (baseada em pressupostos de ordem estilística) de poder 

tributar-se a Francisco de Campos a autoria de algumas das pinturas 

remanescentes deste espaço monacal que chegaram até nós, oriundas muito 

provavelmente, daquele mesmo retábulo. 

 Além das obras da igreja, documenta-se a edificação de diversas outras 

ermidas no aro do mosteiro, nomeadamente as Ermidas dos vários Passos da 

Paixão, desde a Ceia até à Ascensão, a Ermida da Madalena, a Ermida de 

Santo António, entre outras. No entanto, as dimensões das pinturas 

remanescentes (que, mesmo assim, se encontram já reduzidas em relação às 

originais) levam-nos a situá-las num retábulo da igreja do Convento, 

parecendo-nos demasiado grande e completo para uma simples ermida.   
                                                 
39 - Cfr. Frei Manuel da Esperança, História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. 
Francisco, Tomo II, Lisboa, 1666. 
40 - António de Oliveira Melo, António Rodrigues Guapo e José Eduardo Martins, O Concelho de 
Alenquer. Subsídios para um roteiro de Arte e Etnografia, vol.3, Alenquer, 2ª edição, 2002, 
p.62. 
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 IV / 5 - O ARCANJO SÃO GABRIEL   

  
 Autoria : Francisco de Campos  
 Datação : c.1560 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho  

 Dimensões : A. 765 mm  x  L. 540 mm   

 Propriedade / Localização: arcaz da sacristia da igreja de S. Pedro de Alenquer 

 Proveniência : Convento de Santa Catarina da Carnota (?) 

 Estado de conservação : necessita restauro urgente 

 

 

 O facto de a pintura (fig. 17) se encontrar bastante cortada limita, 

infelizmente, a sua leitura compositiva. A figura do anjo surge perfeitamente 

enquadrada por duas belíssimas colunas, idênticas às que se observam no 

painel de Maria, com bases e fustes preciosamente decorados com relevos de 

motivos antiquizantes, cujos grottesche revelam inspiração nas gravuras 

antuerpianas de autores coevos (figs.19 e 20). O pano fundeiro é preenchido 

por uma estrutura arquitectónica que a mutilação do quadro cortou bastante, 

podendo ver-se à direita, um belo degrau talhado em madeira com lavores 

decorativos, que conduzem a uma janela ladeada por uma banqueta de sentar. 

 A postura do anjo, a configuração das asas e até o pormenor do feitio 

imprimido à parte superior da veste (um drapeado em forma de gola que se 

une ao centro numa espécie de nó, que é recorrente nos figurinos do artista) 

lembram-nos o anjo que se encontra por trás de Cristo na Pietà da Bandeira de 

Alcochete (fig.4). A elegância e requintes decorativos do vestuário conduzem-

nos até um ambiente cortês, muito flamenguizante, recordando-nos algumas 

figuras femininas de van Scorel nomeadamente a sua Maria Madalena (fig. 22) 

uma obra de c. 1530 e que certamente o artista teve oportunidade de conhecer. 

A própria pose, meio perfilada do anjo (fig.21) é muito semelhante à da 

Madalena, apenas invertida e, enquanto a santa do outro pintor flamengo dirige 

o seu olhar para o observador, aqui o anjo, naturalmente olha para a Virgem. A 

túnica que ambos envergam é muito idêntica, com uma manga bastante tufada 

na zona superior e depois debruada a fio de ouro em ziguezague, sendo o 
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pormenor do debruado no remate rigorosamente igual. Um cinto que as cinge 

debaixo do peito e um manto que lhes suspende só de um ombro, cobrindo-

lhes um dos braços completamente, acentua mais ainda as afinidades entre 

ambas as figuras que cotejamos.   

 Quanto aos adereços que adornam a cabeça do anjo são muito 

próximos dos que encontramos em outras das figuras femininas de Campos, 

nomeadamente na Apresentação do Menino no Templo (fig.38) do Museu de 

Lagos, onde a figura que se encontra por trás de José ostenta um diadema 

bastante parecido. 
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IV / 6 - NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO 

 

 Autoria : Francisco de Campos  
 Datação : c.1560 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho  

 Dimensões : A. 765 mm x  L. 540 mm   

 Propriedade / Localização: arcaz da sacristia da igreja de S. Pedro de Alenquer 

 Proveniência : Convento de Santa Catarina da Carnota (?) 

 Estado de conservação : necessita restauro urgente 

 

 

  Foi total a nossa surpresa quando Jessica Hallett41, a propósito da 

preparação da Exposição que comissariava dedicada a O Tapete Oriental em 

Portugal. Tapete e Pintura nos Séculos XV-XVIII, nos revelou uma fotografia do 

painel alusivo a Nossa Senhora da Anunciação (fig.18) pois foram imediatas as 

afinidades que encontramos relativamente a outras obras do mesmo artista, 

chamando particularmente a nossa atenção o desenho do tapete que reveste 

parte do aposento em que a cena decorre, facto que nos conduziu 

imediatamente até Alenquer, onde tivemos oportunidade de observar directa e 

minuciosamente a referida pintura. Se alguma dúvida poderia persistir aquando 

da observação fotográfica, foi automática a identificação do autor perante a 

observação directa do painel antes de mais pelas afinidades demonstradas 

entre o desenho deste tapete (fig.30) e outros do mesmo autor, nomeadamente 

os que pela mesma época pintaria para os dois painéis, actualmente no Museu 

de Lagos (figs. 28 e 29), mas também pelo cotejo da figura de Maria com 

outras imagens femininas pintadas por Francisco de Campos.  

 A Virgem está inserida numa envolvente estrutura arquitectónica que 

nos remete novamente para o mundo dos gravados antuerpianos. 

Enquadrando verdadeiramente a cena, num plano mais próximo observam-se 

duas magníficas colunas cujos fustes estão cobertos por uma suave e 

maravilhosa decoração de grottesche, muito mais elaborada do que a que se 

encontrava por trás do anjo da Anunciação, ao mesmo tempo que conferem 

                                                 
41 - A quem agradecemos a informação sobre a existência desta pintura. 
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alguma imponência ao painel. Em primeiro plano, à esquerda, uma belíssima 

coluna idêntica a uma das do painel anterior, assente num pedestal cuja face 

ricamente decorada com motivos naturalistas chama a nossa atenção, bem 

como o relevo decorativo que preenche o fuste até cerca de metade da sua 

altura (embora a pintura esteja cortada na zona superior, percebe-se que a 

superfície relevada seria significativa) cuja gramática ornamental volta a 

denunciar a inspiração em grotescos antuerpianos, que acusam a influência do 

Maneirismo nórdico no artista. Ligeiramente encostada a uma cómoda onde se 

encontra aberto o livro de orações, a Senhora assume uma pose amaneirada, 

que nos lembra algumas Virgens de Correa de Vívar, nomeadamente a 

Senhora da Anunciação do Museu de Belas Artes de Astúrias (Oviedo)42, uma 

pintura de finais da década de cinquenta, ou a do painel homónimo que se 

encontra no Museu do Prado43, voltando o torso ao de leve, ao mesmo tempo 

que reclina a cabeça evidenciando uma atitude de humildade e aceitação face 

às palavras do anjo, fazendo-nos reconhecer nesta pose a mão do artista 

flamengo. Na verdade, se cotejarmos esta figura de Maria (fig.24) com Nossa 

Senhora da Adoração dos Pastores do retábulo de Durham (fig.23) 

verificaremos que há uma imensa similitude entre as duas, tanto no reclinar do 

gesto como nos pormenores do rosto, de sobrancelhas arqueadas delineadas 

bastante acima dos olhos, baixos e bem sombreados (quase parecendo semi-

cerrados) ou no recorte da boca. Também o tratamento da gola branca da 

veste é em tudo semelhante, dado através de finas velaturas sobrepostas que 

procuram sugerir um tecido mais delicado. Na toalha que cobre a cómoda 

perante a qual a Virgem se ajoelha, revela-se uma vez mais o preciosismo do 

pintor reproduzindo um modelo de toalhas de linho tecidas em tear, muito 

popular à época. Este é um aspecto peculiar no pintor, a junção de elementos 

de grande requinte, com outros de natureza tipicamente popular, recorrendo 

para o efeito ao artesanato local, como se referiu já. 

 Neste, como em outros painéis, o pintor prefere invocar Maria, como 

Ancilla Domini (serva do Senhor), de olhos baixos e sinal de aquiescência 

perante tão inusitado pedido. A representação da Sua imagem é, sem dúvida, 

dominante na pintura. Mais uma vez o artista parece querer valorizar o 

                                                 
42 - Cfr. Foto em Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit., p.188.  
43 - Foto: Idem, ibidem, p.195. 
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momento através da representação do tapete sobre o qual Maria se ajoelha, 

dignificando simultaneamente o Seu espaço, mantendo-se fiel ao padrão 

decorativo de tipo ‘Lotto’, ao qual acrescenta a típica cercadura decorativa 

exterior, constituída por uma linha ziguezagueante tricolor, que parece 

identificar a sua mão, à qual se fez referência no sub-capítulo dedicado à 

importância que o tapete assume nas suas obras, conferindo deste modo 

alguma personalidade à pintura.  
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IV / 7 - ESTIGMATIZAÇÃO DE SÃO FRANCISCO E APÓSTOLO (?) 

 

 Autoria : Francisco de Campos  
 Datação : c.1560 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho  

 Dimensões : A. 540 mm  x  L. 650 mm   

 Propriedade / Localização: arcaz da sacristia da igreja de São Pedro de Alenquer 

 Proveniência : Convento de Santa Catarina da Carnota (?) 

 Estado de conservação : necessita restauro urgente 

 

 

 Este é o outro painel (figs.25 e 27) que tributamos a Francisco de 

Campos o qual, além do avançado estado de degradação da pintura, se 

encontra muito mutilado nas suas dimensões, percebendo-se que terá sido 

reduzido a cerca de metade do tamanho inicial, de tal modo que não é possível 

identificar cabalmente um dos santos representados, porque está praticamente 

cortado ao meio, o que nos faz acreditar que se trataria de um painel de 

predela, constituído pela representação de três santos. 

 A leitura atenta do que resta desta pintura permitiu-nos apreender 

algumas características que encontramos em outras obras do pintor. Assim, a 

configuração de São Francisco, que se encontra de perfil recebendo os 

estigmas, lembra-nos alguns dos clérigos que assistem à celebração 

eucarística na Missa de São Gregório (fig.26). Não são apenas as cabeças 

tonsuradas (embora o recorte e a configuração das tonsuras sejam 

rigorosamente iguais nos dois painéis), mas outros pormenores como o gesto 

das mãos arqueadas e voltadas para cima, o desenho recortado dos dedos, 

finos e longos, que nos remete para outras figuras de Campos, nomeadamente 

a mão esquerda do São João do Calvário de Durham (fig. 57) ou a da 

Madalena do Noli me Tangere, (fig.69) do mesmo retábulo, onde se percebe 

que o modelo utilizado é o mesmo.  

 A sugestão da ferida provocada pelo estigma na cabeça do santo lembra 

um pouco a cicatriz da trepanação que encontrámos num dos pastores do 

painel do Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém, evocando a 
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mencionada procura de um realismo exacerbado, característica do artista, que 

parece querer captar as emoções, como que apreendendo a própria textura 

das fisionomias. 

 Quanto à outra figura encontra-se tão mutilada que nos dificulta a sua 

própria identificação, como se referiu já. Também neste caso é o tratamento 

conferido às vestes e o modo como os dedos alongados e finos seguram o livro 

e a pena que nos remete para o pintor flamengo, não obstante o cotejo com 

outras pinturas se torne praticamente impossível devido à ausência de outros 

elementos. 
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V / 8 – NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO 

 

 Autoria: Francisco de Campos 

 Datação : c.1560 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões :A. 655 mm  x  L. 490 mm  

 Propriedade :  igreja de Nossa Senhora da Caridade do Sardoal   

 Proveniência / Localização: arcaz da sacristia da igreja de Nossa Senhora da 

 Caridade do Sardoal   

 Estado de conservação : foi alvo de uma limpeza efectuada em 2005  

 

 

 Ignora-se a proveniência deste painel (fig.34) que actualmente integra 

com outros de diferentes épocas44 um conjunto pictórico que se sobrepõe ao 

belíssimo arcaz seiscentista da sacristia da igreja do antigo Convento dos 

Franciscanos, fundado em 1571.  

 Sendo a maior parte do espólio do arquivo histórico local vitimado pelo 

terramoto de 1755, a pesquisa aí efectuada não nos forneceu qualquer dado 

documental que nos permitisse apurar da origem deste ou dos outros painéis 

que o ladeiam no arcaz, mas afigura-se-nos muito plausível a possibilidade 

desta pintura ter pertencido ao retábulo da primitiva ermida dedicada a Nossa 

Senhora da Caridade existente naquele mesmo local e demolida para dar lugar 

à edificação quinhentista. As razões que nos levam a esta conclusão prendem-

se, não apenas com o tema da pintura, a Assunção de Maria, pertinente num 

retábulo de uma ermida mariana (podendo ser, mesmo, a sua peça de remate) 

como pelo facto de se tratar, sem sombra de dúvida, de uma pintura tributável 

a Francisco de Campos. 

                                                 
44 - Trata-se, na verdade de um conjunto constituído por seis painéis, de que fazem parte uma 
Natividade por nós atribuída à oficina de Diogo de Contreiras, quinhentista também e um São 
Jerónimo, um São João Baptista, um cardeal e um bispo, todos de feitura seiscentista, que 
presumimos serem oriundos do convento franciscano, como atestam as vestes dos dois santos 
eclesiásticos. 
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 Sabendo-se que os Almeidas, condes de Abrantes, se contam entre os 

beneméritos dessa ermida45 não nos surpreende que a eles se deva esta 

encomenda retabular (da qual fariam certamente parte outras pinturas 

entretanto desaparecidas) que, a nosso ver, terá ocorrido não muito tempo 

depois da execução do retábulo pictórico da Misericórdia de Abrantes no qual, 

como em devido lugar se fez referência, consideramos ter existido uma pontual 

intervenção/colaboração de Campos. O seu trabalho para o Sardoal explicar-

se-á, a nosso ver, por esta via: os mestres da oficina de Coimbra (Vicente Gil/ 

Manuel Vicente) que haviam executado o retábulo-mor da igreja Matriz tinham 

entretanto desaparecido, por outro lado os pintores que davam continuidade à 

grande oficina do pintor régio lisboeta, Gregório Lopes (também já falecido) 

tinham executado recentemente a pintura retabular para a Misericórdia 

abrantina e, concerteza causado boa impressão, o que terá levado o 

encomendante deste outro retábulo a escolher Campos para este trabalho, o 

qual certamente conhecera aquando da realização dessa encomenda para a 

Misericórdia, devido à sua colaboração no mesmo. 

 Relativamente ao tema propriamente dito - a Assunção da Virgem –

embora não seja mencionada em nenhum texto bíblico, tem origem numa lenda 

(copiada já no séc. VI do arrebatamento do profeta Elias e da Ascensão de 

Cristo) que, apesar de tardia, encontrou imediatamente eco a nível 

iconográfico. Para a distinguir do fenómeno ocorrido com Cristo, a Assunção de 

Maria faz-se acompanhar de um cortejo de anjos que a elevam, como forma de 

demonstrar que Ela não tinha poder para se elevar sozinha, como Seu Filho. 

 Este é um dos temas mais repetidos por Francisco de Campos, pois 

além desta pintura chegaram até nós três outras versões do mesmo: uma 

integrando o retábulo de Góis (fig 43), outra pertencente ao desmembrado 

retábulo de Durham (fig 72) e, ainda uma terceira, no retábulo de Terena 

(fig.107). No painel do Sardoal, o pintor usou uma fórmula mais simplificada, 

atendendo certamente a uma maior modéstia do espaço a que o mesmo se 

destinava, vendo-se então e apenas a Virgem a ser elevada ao céu por quatro 

anjinhos, ainda muito na tradição flamenguizante que se perpetuará pelo 

menos até ao final do século, como o comprova uma das gravuras de Cornelis 

                                                 
45 - Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Santarém, 
Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 1949, p. 98. 
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Cort dedicada à Coroação da Virgem, que não difere muito da estrutura 

compositiva desta pintura. Na pintura de Campos a Senhora não é coroada, 

mas recebida pelo Seu Filho Jesus que surge em meio corpo, 

iconograficamente representado como o Cristo evangélico envergando o manto 

da Ressurreição, que lhe deixa o corpo um pouco desnudo, aproveitando o 

artista o ensejo para o dotar de um braço um pouco mais atlético, num tímido 

ensaio volumétrico ao “modo de Itália”.  

 É muito curioso o tratamento iconográfico do tema porque, apesar de 

Cristo estar inserido numa envolvência lumínica delimitada por um círculo de 

densas nuvens algodoadas, que nos remete para a esfera do divino, a sua 

atitude é perfeitamente humanizada ao receber Sua mãe, para a qual estende 

os braços de uma forma que quase O obriga a ultrapassar esses limites, dando 

à pintura um carácter quase naif no modo como estabelece esta ligação entre 

os dois mundos. 

 Reconhecemos imediatamente nas quatro figuras angélicas os traços 

peculiares de Francisco de Campos, cujos rostos, de faces redondas e olhos 

rasgados em traços horizontais, dotados de gigantescas asas e expressões 

gestuais que realçam o sentido teatral da composição, lembram as origens 

nórdicas do pintor e nos remetem para outros anjos por si representados em 

diversos painéis da sua autoria. 

 O carácter ascensional da composição é aqui reforçado por um figurino 

mais esguio imprimido à Virgem, e acentuado pelo tratamento verticalizante 

dos panejamentos, bem como por uma paleta cromática cuja gama de cores se 

vai intensificando à medida que acompanhamos o movimento ascendente da 

Senhora. O Seu figurino manifesta algumas afinidades relativamente a outras 

Virgens pintadas pelo artista, mas os repintes sofridos por esta imagem não 

nos permitem estabelecer cabalmente o seu cotejo com outras pinturas. Ao 

nível do debuxe o pintor revela-se, ainda, preso a determinados modelos que 

começavam a estar ultrapassados, remetendo-nos para o universo 

“ferreirinesco” nomeadamente para a pintura homónima do retábulo pintado 

para a igreja do Mosteiro de Ferreirim, em 1534, atribuído a Garcia Fernandes.  
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 Este quadro sofreu uma intervenção de limpeza levada a cabo no ano de 

200546, que clarificou um pouco mais a sua leitura programática, mas em 

termos cromáticos, por exemplo, não nos permite debruçar com rigor sobre a 

sua paleta, tanto porque não foram levantados os repintes, como porque o 

desgaste sofrido ao longo do tempo em outras zonas, não deixou de provocar 

os seus efeitos nefastos, não podendo analisar-se a obra nas devidas 

condições. Apesar disso, parece-nos inquestionável afirmar que se trata de 

uma obra da sua primeira fase, durante a qual a paleta usada pelo pintor era 

ainda constituída por matizes suaves e empastamentos mais densos, 

carecendo de uma certa intensidade lumínica e cromática que o caracterizaria 

a partir de meados da década de sessenta, conferindo às suas obras certos 

valores pictóricos que temos mais dificuldade em reconhecer nas pinturas mais 

precoces. 

                                                 
46 - Esta intervenção foi levada a cabo pelo técnico de Conservação e Restauro, Dr. João 
Soares. 
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 VI / 9 e 10 - PAINÉIS do MUSEU MUNICIPAL de LAGOS 

 

 Sabendo-se que estas duas pinturas (certamente remanescentes de um 

retábulo mais completo) que hoje se conservam no Museu Municipal Dr. José 

Formosinho, em Lagos, são provenientes da Igreja de São Sebastião da 

cidade, uma zona geográfica relativamente distante da sua área de influência 

(Lisboa-Évora), estamos perante uma evidência do prestígio alcandorado por 

Francisco de Campos, numa fase ainda quase precoce da sua actividade. 

 A investigação efectuada conduziu-nos à conclusão de que muito 

provavelmente este retábulo foi custeado por um particular, do qual apurámos 

apenas o nome, João Ribeiro (como se referiu no vol. I desta tese), como a seu 

tempo se disse. Certamente determinada pela ausência na região Algarvia de 

pintores com a qualidade requerida pelo encomendante, é natural que este, se 

quisesse garantir a feitura de uma obra de maior qualidade se dirigisse à 

capital, verdadeiro alfobre de artistas, a fim de aí contratar um pintor que 

satisfizesse o seu pedido. As circunstâncias tê-lo-ão encaminhado 

seguramente para os círculos pictóricos cortesãos e para o entorno das 

oficinas régias, o que nos coloca novamente na esteira de Francisco de 

Campos (à semelhança do que terá sucedido noutros casos), pois o pintor 

flamengo surgia como um dos nomes proeminentes em Lisboa na sequência 

do desaparecimento de Gregório Lopes. 

 No entanto, a análise cuidada das divisões administrativas eclesiásticas 

e do modo como se organizava a Igreja em Portugal no século XVI, permitiu-

nos obter importantes informações que nos esclareceram sobre o modo como 

o pintor se teria relacionado com outros encomendantes, nomeadamente com 

o arcebispo eborense, D. João de Mello e Castro.  

 Na verdade, a diocese do Algarve, sediada em Silves, foi restaurada 

logo após a reconquista da cidade (1253) mantendo-se inicialmente sufragânia 

de Sevilha, vindo a passar para a alçada do arcebispado de Lisboa só nos 

finais do século seguinte, mais precisamente em 139347. A grande distância 

que separava Silves da metrópole levou à integração da diocese no novo 

                                                 
47 - Carlos Moreira Azevedo (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, Ed. Círculo de 
Leitores / Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 1ª ed., 
2000, vol. C-I, p. 44.  
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arcebispado de Évora, no ano de 1540 (precisamente o mesmo em que no 

Algarve a sede diocesana se transferiria para Faro) sendo aquele justamente 

um dos argumentos de que se valeu D. João III para conseguir do Papa a 

elevação de Évora à dignidade metropolitana, benefício concedido através da 

Bula Graciae Divinae Premium,48 tornando-se as longínquas dioceses do 

Algarve e Ceuta suas sufragâneas. Apurámos também que o bispo que estava 

à frente da diocese era D. João de Mello e Castro, que precisamente nesse 

ano abandonaria o bispado do Algarve para dirigir o arcebispado de Évora 

(cargo que ocuparia durante uma década, de 1564 a 1574).  

 Ora, sabendo-se que é da sua responsabilidade a encomenda 

posteriormente feita a Francisco de Campos do conjunto pictórico concebido 

para as diversas capelas laterais da Sé eborense (actualmente no Museu 

catedralício de Arte Sacra), como o demonstra o seu brasão aposto numa 

delas (fig.138), é certo que foi aqui que o Bispo conheceu o pintor, 

confirmando-se, além do mais, a directa intervenção deste prelado nas obras 

de remodelação do dito templo dedicado a São Sebastião. Agradado, 

seguramente, com o trabalho realizado pelo artista em Lagos, mais tarde 

voltaria a contratá-lo para a sua nova Sé. 

 Relativamente ao espaço ao qual se destinava o conjunto pictórico que, 

acreditamos seria mais completo, como se referiu já (constituído certamente 

por outras cenas da Vida da Virgem e de Cristo), sabemos tratar-se da igreja 

de São Sebastião daquela cidade. A sua primitiva construção data do século 

XIV, quando aí se ergueu uma ermida dedicada a Nossa Senhora da 

Conceição, que mudaria a sua invocação em 1463, passando de aí em diante a 

ter como padroeiro o mencionado santo, quiçá na sequência de algum surto de 

peste.  

 O pequeno templo sofreu consideráveis remodelações no século XVI 

que o desvirtuaram da traça original, procurando adaptar-se o primitivo espaço 

gótico a uma ampla igreja-salão. A profunda campanha maneirista foi, no 

entanto, bastante sacrificada nos séculos seguintes, quer devido aos efeitos do 

terramoto de 1755 que aí se fizeram sentir com alguma violência, quer devido a 

ulteriores intervenções efectuadas. Não consideramos, porém, que o retábulo 

                                                 
48 - Idem, ibidem, p.212. 
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de onde provêm estas tábuas, fosse o retábulo-mor, antes de mais porque 

subsistem ainda algumas pinturas atribuíveis ao pintor algarvio Álvaro Dias, 

datadas de cerca de 1570-1580, que são oriundas do dito retábulo, não sendo 

plausível a sua substituição num espaço de pouco mais de uma década, já que 

datamos as pinturas de Campos do primeiro lustre dos anos sessenta da 

centúria. Por outro lado, apurámos a informação que o mencionado João 

Ribeiro mandara edificar uma capela dedicada a Nossa Senhora da Glória49, 

como se disse já, para a qual terá sido concebido este retábulo  

 Martín Soria50 foi praticamente o único autor a pronunciar-se sobre a 

qualidade pictórica e estilística destas obras, que considerou revelarem já um 

mestre completamente formado nos cânones do Maneirismo, apercebendo-se 

nitidamente das diferenças que o distinguiam da maioria dos artistas 

portugueses seus contemporâneos. 

  

  

                                                 
49 - Manuel João Paulo Rocha, Monografia de Lagos, Algarve em Foco Ed., Faro, 1991, 
pp. 81-82. 
50 - Martín Soria, op. cit., pp.33-34. 
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 VI / 9 - ANUNCIAÇÃO   

 

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1160 mm  x  L. 580 mm  

 Propriedade : Museu Municipal Dr. José Formosinho (Lagos) 

 Proveniência : igreja de São Sebastião (Lagos) 

 Estado de conservação : razoável 

 Exposições: O Tapete Oriental em Portugal, Lisboa, MNAA, 2007, Nº10. 

 

 

 Sendo um episódio mencionado apenas pelo evangelista São Lucas 

(Lc., 1, 26-38) foram os Evangelhos apócrifos, sobretudo o Proto-Evangelho de 

Tiago e o Evangelho da Natividade da Virgem, que acrescentaram numerosos 

pormenores contribuindo para o enriquecimento da narração pictural do tema, 

que se reveste da maior importância na iconografia cristã, na medida em que 

não se trata de mais um simples episódio da vida da Virgem, mas da 

Encarnação do próprio Cristo, prelúdio de toda a obra de redenção cristã, isto 

é, do momento que daria sentido à Sua própria vida. Aqui se confrontam dois 

mundos, o terreno e o divino, através desta descida da Graça de Deus ao 

corpo mortal de Maria. Por isso mesmo, a sua representação implica uma 

conflitualidade que se traduzirá num complexo jogo de forças a nível espacial e 

psicológico, manifesto na oposição entre o arcanjo, criatura celeste, incorpórea 

e imortal por natureza e a Virgem, criatura humana, corpórea e mortal que, 

apesar da sua pureza, está sujeita ao servilismo da sua condição terrestre.    

 É muito interessante analisar esta pintura (fig. 35) do ponto de vista 

compositivo, estabelecendo-se claramente essa dicotomia entre o seu lado 

direito e o esquerdo ou, dito por outras palavras, o lado ocupado pelo anjo e o 

que é reservado à Virgem. Francisco de Campos optou, desta forma, por 

reproduzir também a nível pictórico, a dissimetria manifestada ao nível da 

essência das personagens, que opõe a função activa do transmissor da 

Palavra de Deus (tão importante que exige a presença de um arcanjo) à função 
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passiva de Maria, sua receptora. O protagonismo do anjo é traduzido através 

de uma aparição agitada de forte carga dinâmica que o projecta no espaço 

cénico, enquanto Maria se representa em atitude de submissão - Ancilla Domini 

- não revelando sequer inquietação, mas apenas serenidade e aceitação, 

manifesta por um ligeiro inclinar de cabeça e o gesto aberto, revelando o 

acolhimento da missão para a qual fora designada: Ecce ancilla Domini fiat 

michi secundum verbum tuum (Lc, 1, 38). Estamos, na verdade, perante uma 

verdadeira Encarnação, uma vez que a aquiescência de Maria é sinónimo de 

concepção: «Ecce Virgo concipiet». De acordo com Baxandall51 a posição da 

Virgem é variável consoante os estados de alma por que Ela vai passando 

perante a transcendência da revelação do anjo, que vão desde a conturbatio 

(inquietação), à cogitatio (reflexão), interrogatio (interrogação), humiliatio 

(submissão à vontade divina), ou meritatio (mérito da escolha de Deus). A 

humiliatio prevaleceu na pintura portuguesa da primeira metade de Quinhentos, 

encontrando-a nas Anunciações do Mestre do Sardoal (Vicente Gil e Manuel 

Vicente) e dos retábulos da Sé de Lamego (Vasco Fernandes), dos Conventos 

do Paraíso e de Santos-o-Novo (Gregório Lopes) ou, ainda, no de Torres 

Vedras (Cristóvão de Utreque?)52 em cujas representações se enfatizou a 

submissão de Maria à vontade de Deus. 

 É também significativo o acentuado contraste cromático e lumínico, 

colocando-se o anjo na zona mais inundada de luz – mais uma alusão à sua 

esfera celestial – mas onde a paleta do pintor é mais fria e distante, em 

contraste com o lado ocupado por Maria cujas cores quentes nos remetem 

para uma ambiência mais próxima e acolhedora. Além disso, ao despojamento 

arquitectónico do plano que se distancia, opõe-se uma sobrecarga de adereços 

que se concentram do lado oposto do painel emprestando-lhe riqueza e 

dignidade, ao mesmo tempo que acentuam a importância do papel de Nossa 

Senhora. Por outro lado, a profusão de pormenores e o detalhismo com que o 

pintor os sublinha, continuam a revelar o seu apego às influências do 

Maneirismo nórdico.   

                                                 
51 - Cfr. Michel Baxandall, L’Oeil du Quattrocento, Gallimard, Paris, 1985, pp. 71-78. 
52 - F.A. Baptista Pereira, Imagens e Histórias de Devoção, Espaço, Tempo e Narrativa na 
Pintura Portuguesa do Renascimento (1450-1550), Tese de Doutoramento Policopiada, 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2002, pp.414-415. 
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 A postura da Virgem revela a sua filiação no modelo que encontramos 

noutras pinturas quinhentistas, dos círculos próximos de Campos, 

nomeadamente de Gregório Lopes (fig.196) e do Mestre de Abrantes (fig.195), 

apresentando o mesmo tipo de rosto, o olhar cabisbaixo, a gestualidade 

afectada, num entrecruzar de braços que se prolongam em longuíssimos 

dedos, demonstrando sempre uma atitude de humildade que a faz genuflectir 

perante Deus, Verbo encarnado. 

 O Arcanjo, apesar do seu importante papel, adquire uma aparência algo 

frágil, quase hesitante no amaneiramento das formas, envergando uma longa 

veste esvoaçante que lhe acentua os contornos, sobrepujada por outras 

túnicas cujos enrolamentos procuram imprimir um certo dinamismo à 

composição. Segura na mão esquerda o ceptro – calamus mensuroe - cujo 

remate anuncia já o gosto pelo trabalho de ourivesaria em Campos, apontando 

com o indicador direito a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo que se 

materializa através da simbólica pomba.  

  Embora a cena decorra como habitualmente num espaço interior, 

supostamente os aposentos privados da Virgem onde se recolhia em oração, 

aqui a composição adquire extraordinário sentido cenográfico num italianizante 

contexto arquitectónico que prolonga o espaço cénico perspecticamente, 

assemelhando-se ao interior de um templo. Reconhecemos uma tipologia 

arquitectónica muito próxima da que usara o Mestre de Abrantes no tema 

homónimo pintado para a Misericórdia da vila que lhe valeu o epíteto, mas que 

se tornará recorrente na obra de Campos, nomeadamente na Missa de São 

Gregório (fig.84) que cremos cronologicamente muito próxima desta pintura ou, 

mais tarde, em Santa Ana, Santa Isabel e a Virgem (fig.136). As colunas, 

repousando sobre enormes pedestais, apresentam aqui o fuste totalmente 

estriado e capitel coríntio, que depois o pintor tenderá a abandonar e substituir 

pela ordem jónica, passando também a decorar com grottesche a zona inferior 

do fuste. Encontramos ainda um outro elemento que se tornará recorrente nas 

obras do artista, que é a abertura nos intercolúneos de nichos com figuras 

escultóricas, representando-se neste caso apenas um com o autor da profecia 

que anunciou este passo bíblico, o profeta Isaías, que tem como atributo um 

pequeno rolo que segura na mão (fig.37). 
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 Esta estrutura arquitectónica serve de lançamento a uma moderna 

abóbada de caixotões sob a qual emerge a referida pomba alusiva ao Espírito 

de Deus, da qual emanam raios de intensa luz, que se projecta do lado direito 

da pintura. A esta abertura para o plano fundeiro opõe o artista, do lado 

contrário, um dossel cujos motivos decorativos derivam de gravados 

antuerpianos, como que isolando a figura de Maria desse conjunto, o qual nos 

remete imediatamente para duas outras pinturas do mestre: se o drap 

d’honneur antecipa já o da Virgem da Rosa (fig.117) o baldaquino sugere-nos 

um outro de idêntica composição que encontraremos na Missa de São 

Gregório (fig. 84), uma obra cronologicamente muito próxima desta. 

 Não se mencionando em qualquer texto bíblico a hora nem o local da 

ocorrência, por razões litúrgicas a tradição remeteu-a para a hora crepuscular, 

em virtude de ser este o momento do dia dedicado à oração do anjo - 

l’Angelus, na sequência da consagração de uma tradição medieval segundo a 

qual a Virgem meditava sobre a predicação bíblica de Isaías : Ecce Virgo 

concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel (Isaías, 7, 14) que 

a preparava para o que ouviria a seguir. Esta é uma das razões que explica 

que na maioria das Anunciações flamengas dos séculos XV e XVI, o principal 

atributo na representação deste tema seja o livro (ou livros) frequentemente 

apresentados sobre mesas, estantes, ou mesmo no chão, como é o caso, mas 

também porque, simbolicamente, o livro estabelece a analogia entre a Palavra 

e a Encarnação do Filho de Deus, tornando-se símbolo do princípio segundo o 

qual o verbo se fez carne. Chama, ainda, a nossa atenção o magnífico lavor da 

estante em primeiro plano (fig.36) junto à qual eles se encontram, cujos 

enrolamentos derivam igualmente de gravados antuerpianos datados de 155553 

não deixando de ser significativo também o cuidado posto pelo pintor na 

apresentação dos livros os quais, embora fechados, são minuciosamente 

tratados ao nível das encadernações e respectivos fechos.  

 Muito mais interessante nesta pintura, sobretudo pelo significado 

simbólico de que se reveste é, no entanto, a colocação do cesto dos lavores de 

Maria num plano de destaque, exactamente a seus pés. Este pormenor 

prender-se-á certamente com o retomar de uma tradição medieva, que aludia 

                                                 
53 - Martín Soria, op. cit, p.34. 
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às ocupações manuais da Virgem - que tenderam a desaparecer nos séculos 

XIV e XV para tornar a Anunciação mais digna - sendo muito rara a sua 

representação depois dessa época. A nosso ver, não se trata aqui apenas de 

uma simples evocação dos habituais lavores de Nossa Senhora, mas antes de 

uma alusão directa ao episódio mencionado no Evangelho Apócrifo do Pseudo-

Mateus onde se refere a feitura do novo véu do templo que Maria, quando 

apresentada no Templo de Jerusalém e entregue “em custódia” a José, fora 

incumbida de realizar, para o que lhe tinha sido confiado o mais precioso 

material considerado à época, a verdadeira púrpura. Esta tradição fora de 

alguma forma recuperada por Melchior Broederland no retábulo de Dijon (1393-

1399) no volante esquerdo dedicado à Anunciação e Visitação, no qual o pintor 

neerlandês a representa através de um novelo de lã que a Virgem sustenta 

numa das mãos54. De acordo com o mencionado evangelista apócrifo, foi 

justamente enquanto Ela realizava este véu que o anjo A surpreendeu, como o 

parece comprovar na pintura de Francisco de Campos o pormenor da tesoura 

se encontrar caída no chão, assim como o facto de os livros de orações se 

encontrarem todos fechados, contrariamente às representações mais comuns. 

Por outro lado, se atentarmos no conteúdo do cesto, observaremos que não 

contém elementos de costura, mas antes dois novelos de lã, sendo 

perceptíveis inclusivamente alguns fios desenovelados delicadamente pintados 

pelo artista, como que perpassando sobre o que deverá ser já um pedaço do 

véu, tratado igualmente com uma suavidade extrema, ao qual o pintor conferiu 

um ténue tom rosado. Finalmente, a opção pela representação da mencionada 

estrutura arquitectónica fundeira, parece-nos ser mais uma simbólica alusão ao 

Templo de Jerusalém, nada tendo em comum com as tradicionais 

representações dos aposentos de Maria. Na pintura portuguesa quinhentista 

encontramos apenas uma vez, antes desta, uma alusão ao velo tecido por 

Maria para o Templo, no painel do retábulo da Sé de Viseu, o que nos parece 

explicar-se precisamente pelo facto de a sua autoria se dever a uma oficina 

onde estavam presentes também alguns mestres flamengos. 

 Para além dos livros e da cesta dos lavores, atributos que acompanham 

a representação deste episódio bíblico, não poderia faltar a jarra de lírios, 

                                                 
54 - Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting, Its Origins and Character, Cambridge, 
Massachusetts, 1953, vol.1, pp. 131-148. 
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símbolo da pureza mariana – inviolabile castitatis lilium – ao mesmo tempo que 

sugerem que a concepção teria ocorrido na Primavera (tempo de floração) tese 

sustentada por São Bernardo e outros autores cristãos. Também o facto de se 

encontrarem três lírios abertos, é mais uma remissão para a tripla virgindade 

mariana: antes, durante e depois do parto. 

 Merece mais uma vez a nossa atenção a carpete que cobre o chão, que 

aparece com muita frequência nas obras de Francisco de Campos, como se 

tem dito repetidamente. Neste caso estamos novamente perante um tipo de 

tapete anatoliano com a cercadura de linhas ondulantes tricolor, que constitui a 

sua verdadeira marca individual. 

 Como já notara Martin Soria, no citado estudo dedicado ao pintor 

neerlandês, a afinidade entre esta pintura e a referida Anunciação do retábulo 

da igreja da Misericórdia de Abrantes (fig.195) que, por sua vez, é quase um 

decalque do modelo utilizado por Gregório Lopes no retábulo de Santos-o-

Novo (fig.196) é bastante acentuado, presumindo-se que ambas tenham 

constituído a principal fonte de inspiração de Campos. Além do paralelismo 

existente entre a representação da Virgem neste painel e na tábua de Abrantes 

e a repetição do modelo da carpete, as respectivas estruturas composicionais 

são em tudo idênticas registando-se, contudo, uma depuração nesta pintura, 

eivada de referentes maneiristas como os traçados perspécticos ou a posição 

insegura do anjo, por exemplo, acentuando-se a par desta maior sobriedade, o 

amaneiramento das formas e a agitação dos figurinos, de modo a imprimir 

maior dinamismo à composição.  

 Mas os paralelismos não se ficam por aqui. As poses e a relação 

estabelecida entre as duas figuras (Virgem e anjo) é muito similar. O pé 

esquerdo do anjo de Lagos repete o modelo do mesmo em Abrantes e até o 

plano fundeiro não é completamente diferente, com o arco no plano intermédio 

do quadro e o plano fundeiro que se alonga perspecticamente estabelecendo 

uma linha diagonal do lado direito da pintura.   
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 VI / 10 - APRESENTAÇÃO DO MENINO NO TEMPLO 

  

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1160 mm  x  L. 580 mm  

 Propriedade : Museu Municipal Dr. José Formosinho (Lagos) 

 Proveniência : igreja de São Sebastião (Lagos) 

 Estado de conservação : razoável 

 Exposições: O Tapete Oriental em Portugal, Lisboa, MNAA, 2007, Nº11. 

 

 

 Retrata-se neste painel (fig. 38) a celebração de um duplo ritual judaico, 

dando cumprimento à Lei de Moisés. O primeiro, a entrega do Menino ao 

Senhor, evocando o Livro do Êxodo (Êxodo, 3, 2) que impunha que todos os 

filhos varões fossem consagrados a Deus, em louvor pela libertação judaica do 

cativeiro egípcio e, o segundo, cumprindo o rito enunciado no Levítico (Lev.,12, 

1-8), de acordo com o qual, todas as mulheres que tinham dado à luz um 

rapaz55 eram consideradas impuras durante sete dias, aos quais se 

acrescentavam trinta e três dias de expulsão do Templo, pelo que só quarenta 

dias volvidos sobre a data do nascimento da criança podiam regressar ao 

santuário para serem purificadas. Trata-se, portanto, da representação de dois 

rituais complementares: a Praesentatio Domini e a Purgatio Beatae Mariae 

Virginis. Segundo o relato do Evangelho de Lucas (Luc., 2, 22-40), Maria terá 

querido submeter-se à Lei de Moisés, apesar da concepção miraculosa de Seu 

filho, para dar um exemplo de humildade e obediência, submetendo-se também 

ao ritual de Purificação. 

 A Apresentação das crianças no Templo era sempre acompanhada da 

deposição de uma oferenda, normalmente um animal destinado ao sacrifício, 

doando os mais abastados um cordeiro, enquanto os de menores recursos se 

limitavam a oferecer um par de pombas ou rolas, tendo sido esta justamente a 

                                                 
55 - Se fosse uma rapariga o tempo de punição era exactamente o dobro. Louis Réau, 
Iconographie de L’Art Chrétien, Tome Seconde, Iconographie de la Bible. Nouveau Testament, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1957, p.238. 
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dádiva feita pelos pais de Jesus, evocando-se mais uma vez a humildade da 

sua condição. Vêm-se, no entanto, sobre o altar pequenos sacos de moedas 

que poderão indicar também uma outra parte da oferta, tratando-se de um 

apontamento iconográfico que não constitui uma novidade absoluta, embora 

não seja muito frequente na pintura portuguesa. Na verdade, um dos raros 

casos em que o encontramos é justamente no painel homónimo do retábulo da 

Sé de Viseu, embora aí com uma conotação simbólica ligeiramente diferente, já 

que o saco das moedas é transportado por um fariseu, num claro prenúncio da 

traição de Judas. Em todo o caso, sendo este retábulo atribuído a uma parceria 

onde se pressente a mão do mestre flamengo Francisco Henriques, é mais um 

dado que parece confirmar a existência de vínculos muito fortes entre os 

diversos membros da comunidade flamenga sediada em Portugal, ainda que 

pertencentes a gerações diferentes, como seria o caso destes dois mestres. 

  De uma forma geral, os pintores reduziam as referências aos rituais 

hebraicos, quase convertendo este ritual num baptismo cristão, suprindo com 

frequência algumas personagens bíblicas que testemunharam o acto, como por 

exemplo a profetiza Ana. Felizmente, não é o caso do nosso artista, que nos 

apresenta uma imagem bastante completa do relato bíblico.   

 Assim, o Menino é acolhido nos braços de Simeão, um ancião advertido 

pelo Espírito Santo que antes da sua morte veria o Salvador, o que o faz dirigir-

se ao Templo onde, tomando a criança nos braços, entoou o Cântico Nunc 

Dimittis louvando a Deus pela graça concedida: agora, Senhor, podes deixar ir 

o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador (Lc., 2, 29-32). 

Apesar de Simeão não ser um sacerdote, a partir do século XIV a tradição 

iconográfica fá-lo representar como tal, envergando neste caso um pontifical e 

uma mitra próprios de um dignitário eclesiástico, embora aqui (fig.39) se tenha 

acentuado a diferença relativamente às mitras episcopais, apresentando-se 

esta com um corte em forma de crescente lunar, numa alusão simbólica à 

origem judaica de Jesus e do Seu povo56. Este é, de resto, um pormenor 

iconográfico a que já haviam recorrido Gregório Lopes no Abraão e 

Melquisedeque (remanescente do retábulo quinhentista da igreja de São João 

Baptista de Tomar) ou o Mestre de Abrantes na Circuncisão do MNAA (vol. I, 

                                                 
56 - Idem, ibidem, p. 240. 
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est.8). Rodeando o altar sobre o qual o Menino será colocado, prenunciando já 

o seu carácter de vítima expiatória e o sacrifício a que está predestinado, 

encontram-se diversos personagens, alguns dos quais com velas acesas, 

numa associação deste ritual da Apresentação do Menino e da Purificação da 

Virgem, à festa da Candelária. Contrariamente ao que é habitual, em que 

muitas vezes São José é relegado para planos secundários, aqui ocupa um 

lugar de destaque, como que acolitando Simeão e dirigindo o seu olhar para 

Jesus com uma expressão suave e melancólica. Segura entre os dedos uma 

vela acesa em gesto amaneirado e está, naturalmente, aureolado. A Virgem, 

apesar de se encontrar em primeiro plano, não se evidencia nesta pintura, 

assumindo uma postura discreta, apesar do amaneiramento da pose, 

entrecruzando os braços sobre o peito enquanto troca o olhar com Seu Filho, 

como que meditando nas palavras de Simeão que acabara de profetizar o 

sacrifício de Jesus e as suas próprias dores. Merece alguma atenção o toucado 

dado em finíssimas velaturas, provocando efeitos de transparência que nos 

deixam apreciar o cuidadoso lavor dos entrançados do seu penteado, que 

repete o da Senhora da Anunciação de Lagos (fig.35). Uma outra figura que 

chama a atenção neste conjunto é a figura feminina que se encontra atrás de 

José, justamente pelo tratamento minucioso dos seus cabelos, em cujos 

enrolamentos se entrelaça um toucado enriquecido com algumas jóias, 

conferindo-lhe uma elegância inusitada. 

 É, sem dúvida, uma tábua de fina execução, de equilibrada e estudada 

composição nas atitudes e grande esmero no estudo das expressões dos 

rostos. Por entre a mole humana que se aglomera atrás do altar, podemos ver 

uma cabeça e um rosto que se distinguem entre os demais, quer pelas vestes, 

quer pela expressão, de aspecto muito mais envelhecido que as restantes. 

Trata-se da profetiza Ana, uma mulher idosa que servia no Templo e revelou o 

Menino a Israel (Lc., 2, 36-38). Ana é o símbolo da Sinagoga, isto é, da Antiga 

Lei e por isso ela tem o mesmo nome que a mãe de Maria (símbolo da Nova 

Lei) e também da mãe de Samuel (personagem vetero-testamentária que fora 

igualmente consagrado ao Senhor, estabelecendo este episódio do Antigo 

Testamento a correspondência com a Apresentação de Jesus, do Novo 

Testamento). Também ela segura uma vela acesa, evocando o ritual associado 

à festa da Purificação, que tinha início com procissões de velas, de onde a sua 
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designação de festa da Candelária. Neste caso são apenas três as velas 

acesas, sendo a terceira sustentada por uma graciosa figura feminina que se 

encontra atrás de José, associando-se simbolicamente esta tríade lumínica à 

Santíssima Trindade. 

  As restantes personagens que assistem à cena, apesar de não 

identificadas, merecem também a nossa atenção pelo preciosismo que o artista 

colocou na sua execução, particularmente no lavor das vestes bem como na 

riqueza de adereços, conferindo-lhes um ar delicado e gracioso. Estes 

pormenores são sinais reveladores da origem nórdica do autor, que nunca 

perderá o gosto pelas minudências decorativas denunciando, de novo, o 

sebasto do pluvial de Simeão o recurso aos motivos retirados de gravados 

antuerpianos que já vimos noutras composições e continuaremos a ver na obra 

do mestre, que o leva a optar pela colocação de uma carranca (outro elemento 

tipicamente antuerpiano), no lugar do firmal dessa mesma veste, que repete na 

decoração da mitra episcopal, ao invés das usuais pedras preciosas. 

 A carpete que cobre quase integralmente o chão (fig.40) repete 

exactamente o modelo da que analisámos na Anunciação anterior, revelando 

mais uma vez o pintor a sua modernidade, ao afastar-se da maioria dos 

mestres coevos, sobretudo os flamengos, que continuavam a preferir os 

pavimentos losangulares como subterfúgio perspéctico. O plano fundeiro do 

quadro é totalmente preenchido com uma arquitectura de feição antiquizante 

mas totalmente despojada, constituída por arcos de volta perfeita reentrantes 

que se vão afastando em perspectiva o que confere ao painel bastante 

profundidade. A única nota dissonante deste enquadramento austero é dada 

pelo candelabro, bonita peça decorativa. Este espaço está separado do corpo 

da igreja por um gradeamento - cujos motivos decorativos são constituídos por 

carrancas e decorações vegetalistas de inspiração antuerpiana - para lá do 

qual se encontram dois degraus cobertos por um outro tapete de decoração 

orientalizante, onde se repete a habitual cercadura  tricolor em ziguezague, 

sobre os quais repousa uma arca, que mais não é do que a Arca da Aliança 

(símbolo da Velha Aliança estabelecida entre Deus e Moisés) agora redefinida 

através do nascimento de Cristo, ele próprio instrumento da Nova Aliança, daí 

a razão de ser da separação física dos dois espaços. No plano mais longínquo 

desta estrutura arquitectónica encontra-se o tabernáculo. 
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VII / 11, 12, 13 e 14 – PINTURAS DO RETÁBULO 

DA IGREJA MATRIZ DE GÓIS   

  

 No século XII, ainda antes da independência da nacionalidade, o castelo 

de Góis e Bordeiro foi doado por D. Tereza e o infante D. Afonso a Anaia 

Vestrariz57. No século seguinte, a primogénita do seu donatário (Fernão Gomes 

de Lemos e Goes) e herdeira do morgado de Goes, D. Brites de Goes e 

Lemos, casou com D. Diogo da Silveira, Escrivão da Puridade de D. Afonso V, 

passando doravante o senhorio de Góis a pertencer à família dos Silveira58.   

 Foi justamente D. Luís da Silveira (neto do anterior, que foi por D. João 

III agraciado com o título de Conde de Sortelha e a Alcaidaria-mor de Alenquer) 

que mandou reconstruir a capela-mor da Igreja Matriz da vila, conforme consta 

do seu testamento datado de 1529 e do contrato assinado no mesmo ano, por 

si e o arquitecto Diogo de Torralva, que trazia procuração de Diogo de Castilho. 

Chamam imediatamente a nossa atenção neste espaço religioso, os cenotáfios 

do encomendante e seus antecessores, inseridos em arco-sólios nas paredes 

laterais da capela, merecendo destaque a belíssima obra escultórico-

arquitectónica que acolhe a arca feral do Senhor de Góis, sobre a qual se 

encontra a estátua orante do fidalgo, uma obra notável de João de Ruão. 

 Um olhar mais atento conduzir-nos-á, porém, ao retábulo-mor (figs.41 e 

42) da igreja que passa actualmente um pouco despercebido, infelizmente, 

devido ao avançado estado de sujidade que cobre as suas pinturas e até, à 

degradação que começam a evidenciar algumas delas, não nos fazendo 

aperceber imediatamente da excelente qualidade pictórica que as caracteriza. 

Só assim se explicam os lacónicos comentários que mereceram a Virgílio 

Correia, quer na primeira obra que lhes faz referência59, não nos dando, 

contudo, qualquer indicação de autoria, quer no Inventário Artístico dedicado 

                                                 
57 - Vergílio Correia (reorganizado e completado por A. Nogueira Gonçalves), Inventário 
Artístico de Portugal. Distrito de Coimbra, vol. IV, Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, 
1952, p.103. 
58 - Sendo uma das mais antigas famílias nobiliárquicas de Portugal, com raízes na cidade de 
Évora onde mantinham solar desde o século XII. Cfr. Cristóvão Alão de Morais, Pedatura 
Lusitana, Tomo I, vol.2, Livraria Fernando Machado, Porto, s/d, pp. 11-13 e Felgueiras Gayo, 
Nobiliário de Famílias de Portugal, IX, Tomos XXV a XXVII, Ed. Carvalhos de Basto, Braga, 3ª 
ed. 1992, p.370. 
59 - Vergílio Correia, Pintores Portugueses dos séculos XV e XVI, Imprensa da Universidade, 
Coimbra, 1928, p. XXIX . 
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ao Distrito de Coimbra, no qual se limita a referir tratar-se de pinturas dignas de 

nota.60 Foi, uma vez mais Martín Soria, o primeiro a tentar determinar o autor 

destas pinturas, que admite tratar-se de Francisco de Campos, afirmando 

terem provavelmente sido feitas em Évora, onde os Silveira mantinham 

residência, e baseando-se também nas afinidades existentes entre os dois 

santos – Pedro e Paulo - relativamente aos painéis executados para a Sé 

daquela cidade alguns anos antes por Gregório Lopes. 

 Embora estejamos totalmente de acordo com o investigador quanto à 

autoria dos painéis retabulares e à similitude existente entre esta 

representação dos apóstolos e a que o pintor régio pintara uns anos antes para 

a catedral eborense, atendendo às razões anteriormente mencionadas, 

acreditamos que a encomenda possa ter sido realizada no seu atelier lisboeta, 

onde o artista era vizinho de D. Luís da Silveira, primo de D. Diogo da Silveira, 

que consideramos o presumível comitente desta obra, estabelecendo-se por 

esta via a ligação entre os Silveira e Francisco de Campos. Quanto às 

afinidades com Gregório Lopes, estão mais do que explicadas tendo em conta 

o que se disse sobre a eventual relação existente entre os dois pintores, 

aquando da chegada do neerlandês a Portugal61. 

 Quanto aos painéis que consideramos tributáveis a Campos, inserem-se 

numa moldura retabular posterior, que envolve um trono de feição nacionalista, 

encontrando-se estes quatro painéis, dois a dois em cada um dos lados do 

referido trono. Na fiada de baixo os dois apóstolos, São Paulo do lado do 

Evangelho e São Pedro do da Epístola, sobrepujados pela Imaculada 

Conceição e pela Epifania, respectivamente. 

 Estabelecendo o remate semicircular da estrutura retabular encontram-

se outras pinturas, de menores dimensões onde se representam os restantes 

passos da Vida de Maria e Infância de Cristo, sequencialmente da esquerda 

para a direita: a Anunciação, Visitação, Adoração dos Pastores, Circuncisão, 

Apresentação do Menino no Templo e Fuga para o Egipto, cuja feitura acusa 

consideráveis debilidades, tratando-se certamente de obra de um pintor 

secundário, coetâneo da realização desta estrutura retabular. 

                                                 
60 - Vergílio Correia (reorganizado e completado por A. Nogueira Gonçalves), Inventário 
Artístico de Portugal, cit, p. 105. 
61 - Cfr. Vol. I, Cap. II. 
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VII / 11 – ASSUNÇÃO E COROAÇÃO DA VIRGEM 

 

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1230 mm x  L.1170 mm  

 Propriedade :  Igreja Matriz de Góis 

 Proveniência / Localização : altar-mor da Matriz de Góis 

 Estado de conservação : carece restauro 

 

 

 Com o intensificar da devoção a Nossa Senhora da Conceição após o 

Concílio de Trento, que determinou o triunfo da doutrina Imaculista, a maioria 

das representação iconográficas da Virgem passaria a basear-se na descrição 

da mulher apocalíptica, adoptando alguns dos seus símbolos litânicos. Maria, 

nova Eva, desceu do céu à terra para resgatar a Humanidade do pecado 

original, do qual Ela está imaculada, porque escolhida e concebida no Espírito 

de Deus desde o princípio dos tempos (in mente Dei ab initio concepta), ao 

qual voltaria novamente após deixar este mundo. De onde haver uma certa 

identificação iconográfica entre os três temas: a Imaculada Conceição, a 

Assunção e a Coroação que, por vezes, até se misturam. 

 A Virgem (fig.43) surge envolta por uma mandorla lumínica e repousa 

sobre o crescente lunar, de acordo com a descrição apocalíptica: «Apareceu no 

céu uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma 

coroa de doze estrelas sobre a cabeça» (Apocalipse, 12). Aqui as estrelas 

foram substituídas por uma verdadeira coroa real indiciando, por um lado, que 

este momento foi posterior à Assunção e Coroação da Virgem como Rainha do 

Céu não sendo, certamente também, alheia a esta escolha a preferência 

manifesta pelo artista pela riqueza dos adereços. 

 Rodeiam-na um conjunto de seres angélicos que se movem em 

posições diversificadas de ambos os lados, numa agitação frenética que cria 

um movimento espiralado em seu redor, infundindo um dinamismo ascensional 

à composição. Aos anjos músicos que entoam hinos de Glória à Virgem, 
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tangendo cítaras e manuseando as respectivas pautas musicais, associam-se 

aqueles que sempre a acompanham rejubilando com a sua presença. Alguns 

destes seres celestiais transportam consigo pequenos objectos alusivos à 

ligação maternal de Maria a Seu Filho Jesus, simbolicamente representado 

através da píxide que um dos anjos do lado direito do painel segura com algum 

destaque, já que este é o recipiente destinado às hóstias (que pelo poder da 

transubstanciação, dogma basilar do Catolicismo, se transformam no corpo de 

Cristo). 

 Muito interessante também neste painel é a forma inovadora como o 

pintor sugere o triunfo do Bem sobre o Mal, fim último da vinda de Maria 

Imaculada ao mundo, concebida por Deus para ser Mãe do Salvador, 

confirmando-se o individualizado processo criativo do pintor também nestes 

sintomas de inovação iconográfica. Afastando-se das tradicionais 

representações de Nossa Senhora esmagando com o pé a cabeça da 

serpente, opta pela representação de uma outra figura angélica (que 

entendemos como São Miguel, o mensageiro divino que destrói a força 

maléfica) para desempenhar esse papel, colocando-se exactamente sob os 

pés da Virgem e esmagando com o seu peso a figura demoníaca que se 

encontra debaixo de si, identificada pelos dois chifres que ostenta.  

 No plano inferior da composição desenha-se uma paisagem terrestre, 

dominada por um fundo roqueiro que se estende ao longo de mais de metade 

da superfície pintada, quebrado apenas na extremidade direita do painel por 

alguns apontamentos vegetalistas e umas estruturas arquitectónicas em tudo 

idênticas às que se repetirão no quadro inferior, exactamente do mesmo lado, 

servindo de enquadramento cénico ao martírio de São Paulo (fig. 46). 

 Faltando-lhe a destreza e o arrojo compositivo que o caracterizarão 

numa fase posterior, acusando os panejamentos alguma rigidez de contornos e 

constituindo a forma a força predominante da composição, Francisco de 

Campos revela-se nesta pintura sensível a uma paleta mais ácida mas 

simultaneamente fogosa, procurando já ensaiar as novas experiências 

cromáticas que as tendências maneiristas iam revelando. 

 Pesem embora as devidas diferenças estilísticas, existem paralelismos 

circunstanciais entre esta pintura e a da Imaculada Conceição que Garcia 

Fernandes terá pintado para o retábulo de Nossa Senhora da Conceição - 
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certamente executado para uma capela colateral no braço direito do transepto 

da Sé de Évora62 - na década de trinta da centúria, que Campos terá conhecido 

muitíssimo bem, assumindo os dois painéis, composicionalmente, uma 

configuração idêntica. 

  

                                                 
62 - Cfr. José Alberto S. Carvalho, “Imaculada Conceição”, Do Mundo Antigo aos Novos 
Mundos, cit, p.420. 



 65 

 VII / 12 - EPIFANIA 

  

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões :  A. 1230 mm  x  L.1170 mm  

 Propriedade :  Igreja Matriz de Góis 

 Proveniência / Localização : altar-mor da Matriz de Góis 

 Estado de conservação : carece restauro 

  

   

 Tivemos já oportunidade de salientar algumas afinidades entre este 

painel e a representação do mesmo tema na pintura alusiva à Adoração dos 

Pastores e dos Magos actualmente pertença do Museu de Arte Sacra de 

Santiago do Cacém, constituindo a principal diferença o ângulo sob o qual o 

episódio é apresentado e, naturalmente, as dimensões dedicadas ao mesmo, 

já que no anterior painel se tratava de uma cena secundária. 

 Na sequência da já mencionada polémica sobre a existência ou não de 

dor aquando do nascimento de Cristo, vem uma vez mais o teólogo Marcos 

Eugenicos afirmar categoricamente que a Virgem deu à luz sem sofrimento, 

razão pela qual se deve sentar gravemente como uma rainha, segurando o seu 

filho nas mãos, que os Magos adoram prostrados63. Ora, parece ter sido 

exactamente este relato a fonte de inspiração de Francisco de Campos para o 

painel do retábulo-mor da Matriz de Góis (fig.44). 

 Convencionalmente, Maria estaria sentada num trono, que o artista 

prefere aqui encobrir quase totalmente através das longas e sopradas vestes 

da Senhora, deixando apenas visível na extremidade direita do quadro um dos 

seus pés que não deixa de revelar, apesar da sua secundarização, o 

preciosismo dos seus pormenores decorativos, colocando por trás da Virgem 

um panejamento ao modo de dossel, frequente em diversas composições, 

surgindo ainda como reminiscência das Nossas Senhoras entronizadas 

quatrocentistas, cujo objectivo era imprimir-lhe maior dignidade só que, neste 

                                                 
63 - Louis Réau, op. cit, p. 218. 
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caso, o pintor optou por substituir os tradicionais e ricos dosséis de brocado por 

uma típica tapeçaria popular portuguesa, conferindo-lhe uma feição bastante 

pitoresca. Nesta, como noutras peças homónimas do pintor, encontramos 

Melchior e Baltasar de joelhos, enquanto Gaspar, de pé, parece aguardar a sua 

vez para se aproximar do Menino.  

 Melchior, cuja provecta idade é denunciada pelos cabelos grisalhos e as 

longas barbas brancas, apresenta-se como um verdadeiro cavaleiro prestando 

homenagem ao seu rei, pousando apenas um joelho no chão como prescrevia 

a etiqueta cortesã, mas mantendo as insígnias consigo, nomeadamente a 

espada que lhe suspende do cinto, com o qual os elementos ornamentais da 

sua bainha fazem pendant. Apresenta a sua oferenda que é justamente o ouro, 

em homenagem à realeza do novo ser, num elegantíssimo vaso em forma de 

píxide, subsidiário da riqueza áulica patente dos adereços frequentes na 

pintura de Gregório Lopes, introduzindo Francisco de Campos no seu lavor, os 

motivos decorativos retirados da gramática ornamental antuerpiana, como por 

exemplo as carrancas, que colocam também os seus adereços num nível de 

modernidade consonante com a actualização estética dos tempos.  

 Baltasar, homem maduro como o faz perceber o seu rosto barbado, 

ajoelha também unindo as mãos, tendo já colocado sobre um degrau aos pés 

da Virgem e do Menino o seu presente, o incenso guardado num magnífico 

vaso, num tributo ao reconhecimento da divindade do Menino que acaba de 

nascer, confirmada pelo gesto venerando do Mago. Este recipiente chama 

particularmente a nossa atenção, pelo pormenor dos medalhões que se 

inscrevem nas duas faces visíveis, um com um busto masculino e outro 

feminino, confirmando o que acabou se de dizer sobre a actualização estética 

do pintor (fig.44). 

 Finalmente Gaspar, o mais jovem de todos, como o indicia o rosto 

imberbe e a jovialidade das vestes, afigura-se mais como um mouro do que 

com o habitual africano, não sendo sequer muito pronunciada a cor escura da 

sua tez. Usando um elaborado turbante com uma pronunciada extremidade 

cónica que reencontraremos na mesma figura da Epifania da Sé de Évora (e 

que se vinha tornando usual, pelo menos desde o anónimo tríptico de Santa 

Cruz, pintado para a ilha da Madeira). Na cintura as vestes são cingidas por um 

cinto que remata numa evidenciada laçada que o artista também repetirá, desta 
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vez nas vestes de Melchior, do quadro de Terena. Também ele sustenta numa 

das mãos um outro vaso cujo preciosismo decorativo em nada é devedor dos 

anteriores com a sua dádiva, a mirra, homenageando a condição humana que 

Cristo assumiu para salvação da humanidade. Em destaque, ao lado do Mago 

vemos uma estrutura arquitectónica que acusa a modernidade da obra ao 

mesmo tempo que denuncia a sua autoria. Trata-se de um pórtico idêntico aos 

encontrados na Natividade de Santiago do Cacém (fig. 11) e, mais tarde, na 

Epifania da Sé de Évora (fig.123) sendo aqui em Góis as colunas ainda de 

capitel coríntio e fuste lavrado até cerca de um terço da sua altura, iguais às 

que aplica na Anunciação de Alenquer e mais tarde repetirá em Terena. Do 

lado oposto prefere usar um pilar, com pilastra decorada, lembrando-nos ainda 

a referida pintura de Alenquer. Para além deste pórtico que confere alguma 

imponência ao painel, é perceptível uma parede fundeira que tem como única 

abertura um pequeno óculo, delimitada por um arco de volta perfeita, também 

ele já em ruínas e envolto por densa vegetação, que parece “fechar” este lado 

do painel. Pelo contrário, do lado oposto atrás de Gaspar mas, num plano bem 

mais recuado conseguimos ainda ver alguns elementos do séquito dos Magos, 

que quase se diluem numa longínqua massa tonal, mas onde é possível 

distinguir algumas figuras, como por exemplo um cavalo e dois ou três rostos 

diferenciados.   

 Uma vez mais, José (fig.44) é uma figura extraordinariamente discreta, 

espreitando por trás de uma coluna com gesto aberto idêntico ao do referido 

painel de Santiago do Cacém; contrariamente ao que acontecia nessa pintura, 

aqui o pintor coloca-o de frente para nós, embora o seu olhar nem sequer se 

centre sobre o episódio em causa, parecendo absorto num outro plano mais 

longínquo perscrutando, quiçá, a estrela que conduziu o grupo até àquele local. 

É curioso notar como, anacronicamente, desta vez também o próprio José 

ostenta um turbante na cabeça, a denunciar essa atracção pelo exótico que 

então se revelava ao mundo ocidental e que constituía uma fonte permanente 

de atracção. 
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 VII / 13 - SÃO PAULO e SEU MARTÍRIO 

 

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : c.1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões :A. 1230 mm x  L 1170.mm  

 Propriedade :  Igreja Matriz de Góis 

 Proveniência / Localização : altar-mor da Matriz de Góis 

 Estado de conservação : carece restauro 

 

 

De uma forma geral a representação de São Paulo está associada à de 

São Pedro, surgindo quase sempre juntos, quando não no mesmo painel, pelo 

menos na mesma estrutura retabular, como é o caso. A relevância assumida 

ao nível das representações iconográficas por estes dois apóstolos, prende-se 

com o facto de um ser o representante de Deus na terra, o outro porque desde 

logo a sua conversão espectacular é testemunho do poder da graça de Deus 

capaz de tocar os corações mais empedernidos e, mais ainda, pelo papel 

catequético desempenhado junto dos gentios. Por isso, enquanto fundadores 

da Igreja cristã simbolizam respectivamente, Pedro, o elemento judeu original, 

Paulo, o elemento gentio que depois se converteu.  

De acordo com o relato de Vorágine64 este fariseu e perseguidor dos 

cristãos, de seu nome próprio Saulo adoptou, depois da sua conversão ao 

cristianismo o nome de Paulo, vocábulo que adquiriu entretanto múltiplas 

significações relacionadas com as virtudes do santo. Assim, o termo equivaleria 

em hebraico a “repouso” e em latim a “pouco”, duas das qualidades que terá 

procurado manter ao longo da sua vida cristã, associando-se repouso à 

contemplação – descanso no Senhor – e “pouco” à sua modéstia e virtuosa 

humildade. Outros dos significados que lhe estão associados são, “escolha 

                                                 
64 - Cfr. Jacques de Vorágine, La Leyenda Dorada, Alianza Forma, vol. 1, pp.357-371 e Louis 
Réau, Iconografia del Arte Cristiano. Iconografia de los Santos, (trad. esp.), Ed.del Serbal, 
Madrid, Tomo 2. vol.5, pp. 6-26. 
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milagrosa”, devido ao modo como teria sido escolhido por Deus65 ou ainda 

“boca de trompeta” porque se transformaria no mais importante pregador de 

entre os primeiros cristãos chegando até nós catorze das suas epístolas, que 

seriam integradas no Novo Testamento66, sendo profundamente admirado 

pelas suas prédicas. 

 Os documentos mais antigos descrevem-no como um homem de baixa 

estatura, calvo e desgrenhado, imagem esta que parece, efectivamente, 

corresponder à representação que aqui Campos nos oferece porque, além de 

uma certa calvice os seus cabelos e barbas têm, na verdade, um aspecto 

desalinhado. A barba não seria mencionada nesses documentos, sendo um 

acrescento que se vulgarizou a partir do Renascimento, certamente porque a 

ela se associava uma certa idoneidade.  

 Nesta pintura (fig.46), contudo, o tipo físico do santo deriva do painel 

homónimo que Lopes pintou para o retábulo do Santo Lenho da Sé de Évora 

(fig.48) não obstante o acentuado amaneiramento de pose introduzido pelo 

pintor flamengo, mantendo a representação do martírio ao fundo à direita, 

numa composição similar à anterior, sendo a ideia dos diversos livros abertos 

em primeiro plano igualmente inspirada na pintura do pintor régio. 

 A figura do santo sugere um pouco a pose do arcanjo Gabriel na 

Anunciação de Lagos (fig. 35) pelo amaneiramento do gesto (que surge aqui 

invertido) e pela posição e desenho dos pés desnudos, que seguem 

exactamente o mesmo modelo, assim e, como o faz no remate das mangas da 

túnica, que apresentam uma espécie de tufado que o autor repetirá 

sistematicamente em vários dos seus figurinos. Característica do pintor é 

também a forma como o manto, passando por trás do santo é apanhado 

apenas de um dos lados suspendendo do ombro, exactamente como acontece 

nos mantos de Maria e de outros santos. No seu remate ensaia aqui o pintor 

um tipo de decoração em recorte, que se tornará também muito frequente em 

diversas obras, correspondendo a um modelo bastante usual nas pinturas e 

gravados da época.  

                                                 
65 - Quando saía em perseguição dos cristãos, na estrada de Damasco, a visão de uma luz 
intensa ter-lhe-á provocado a cegueira, ao mesmo tempo que ouvia uma voz, dizendo-lhe 
Saulo, Saulo, porque me persegues? (Act, 9, 4) 
66 - Georges Daix, Dicionário dos santos do calendário romano e dos beatos portugueses, Ed. 
Terramar, 2000, p.150. 
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 A espada, principal atributo de São Paulo desde finais do século XIII, é 

duplamente simbólica, evocando o seu martírio por decapitação e o modo 

“cortante” com que exortava os fiéis à prática cristã. Daí também a importância 

do livro (sinónimo da palavra de Deus) que raramente deixa de estar presente 

sendo, além disso, o mais antigo atributo identificativo da maioria dos 

apóstolos. Encontramo-los aqui em número de quatro, sendo também desta 

vez objecto de grande cuidado decorativo, quer ao nível das encadernações, 

quer do seu interior, que neste painel o pintor revela, tendo um deles uma 

gravura ilustrativa cuja leitura é, infelizmente, dificultada pela sujidade da 

pintura parecendo-nos, no entanto, aludir à crucificação de Cristo. 

 No plano posterior aos livros representa-se justamente o momento que 

precede o martírio do próprio santo que em atitude orante (de joelhos e mãos 

postas) ergue os olhos ao céu enquanto os seus algozes se preparam já para o 

decapitar. Apesar de secundária, a cena não é descurada pelo pintor, que se 

detém com a minúcia que já lhe conhecemos na figuração de cada um destes 

personagens, com maior acuidade nos que se encontram mais próximos, como 

o militar que está ao lado do apóstolo cujas vestes, cáligas e armaduras são 

tratadas com o mesmo detalhe que reencontraremos nos soldados de primeiro 

plano presentes nas Ressurreições de Cristo do retábulo de Durham (fig.58) ou 

de Terena (fig.93).  

 Curiosamente encontramos algumas afinidades entre esta cena 

secundária e o painel Cristo a Caminho do Calvário da Misericórdia de 

Abrantes (211), confirmando novamente a aproximação existente entre estes 

dois pintores. Assim, o carrasco que empunha a espada para decapitar São 

Paulo, volvendo as costas ao espectador e perfilando o rosto, sugere-nos o 

algoz que no mencionado quadro do Mestre de Abrantes puxa a corda de 

Cristo enquanto o açoita depois de uma queda, igualmente de costas para nós 

e erguendo o braço direito em gesto idêntico; distingue-os a postura das pernas 

porque correlativa ao movimento de cada um: enquanto o carrasco de Paulo 

tem que as fixar, abrindo-as desmesuradamente porque concentra a sua força 

nos braços que se erguem para desferir o golpe fatal, o algoz que açoita Cristo 

vai avançando enquanto o soergue. A cabeça mantém o mesmo perfil, 

revelando uma barba idêntica a cobrir-lhe a face e até a fita que lhes prende os 

cabelos é igual. 
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 Num plano ligeiramente posterior encontramos, num e noutro quadro, 

alguns cavaleiros de turbante oriental, representação iconográfica muito pouco 

comum em qualquer dos episódios, onde não seria suposto encontrarem-se 

personagens oriundos de tão longínquas paragens. Finalmente, um outro 

pormenor quase imperceptível, mas que vem provar a similitude pictórica 

destes episódios é o facto de o desenho inscrito no estandarte que é hasteado 

pela turba militar ser rigorosamente igual em ambos os casos.  

  O conjunto de edifícios que serve de pano fundeiro ao martírio do santo 

embora, como notámos já, seja idêntico ao do painel que se lhe sobrepõe, é 

também próximo dos tipos arquitectónicos do referido pintor régio e, 

concretamente da pintura mencionada (fig.52) embora aqui se aproxime mais 

de uma estrutura acastelada que lhe confere alguma imponência. O lado 

esquerdo do painel, preferiu o pintor preenchê-lo totalmente com uma frondosa 

árvore que contrasta com a abertura paisagística oposta, estabelecendo-se 

mais uma vez um jogo composicional dicotómico, tão caro aos artistas coevos 

e a estes dois pintores, em particular. 
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 VII / 14 - SÃO PEDRO e SEU MARTÍRIO 

 

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : c.1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1230 mm  x  L.1170 mm 

 Propriedade :  Igreja Matriz de Góis 

 Proveniência / Localização : altar-mor da Matriz de Góis 

 Estado de conservação : carece restauro 

 

 

 São Pedro foi o primeiro dos apóstolos recrutados por Cristo quando, 

ainda de seu nome Simão, era um pescador de Cafarnaúm (Galileia) tendo 

então recebido esta designação de acordo com o relato bíblico: «Tu és Simão 

filho de João; serás chamado Cefas - Kefás67, em aramaico - (que quer dizer 

Pedra) – Petros, em grego» (Jo, 1, 42.). O nome atribuído relacionar-se-ía com 

a sua missão, vindo a tornar-se pedra angular da Igreja, simbolizando também 

a constância com que se dedicou à proclamação do Evangelho e a firmeza 

com que suportaria o martírio68. 

Considerado desde muito cedo como o “Moisés da Nova Lei”, o seu 

culto adquiriu rapidamente um carácter “universal” no contexto do cristianismo, 

bem entendido, ao mesmo tempo que o título de “porteiro” do Paraíso – janitor 

Coeli -  lhe valeu simultaneamente uma enorme devoção popular em todo o 

mundo cristão, sendo reivindicado como protector de inúmeros ofícios. 

Embora as investigações arqueológicas e os diversos estudos realizados 

em torno dos seus últimos anos de vida, local de morte e sepultamento nos 

tragam hoje mais dúvidas que certezas, não foi assim no passado, onde a 

lenda se confundiu com a realidade para contar muitos episódios da vida deste 

santo, que assumiu cada vez maior importância pelo seu exemplo de missão 

enquanto Príncipe do Colégio Apostólico e da Igreja Universal, isto é, como 

primeiro Papa, percebendo-se o crescente protagonismo iconográfico num 

tempo de contestação da autoridade papal. A tradição iconográfica ocidental 
                                                 
67 - Cfr. Louis Réau, op. cit (trad. espanhola), vol.5, pp. 43-69.  
68 - Cfr. Jacques de Vorágine, op. cit,  vol. 1, pp.346-356. 
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consagrou a representação da figura de São Pedro já com provecta idade, 

conferindo-lhe assim maior dignidade e respeito, pelo que, além das barbas 

(brancas, curtas e encaracoladas), o caracteriza uma pronunciada calvice com 

uma pequeníssima mecha de cabelo na frente, seguindo-se aqui uma vez mais 

esse preceito (fig.47). Representado como apóstolo, mantém-se nestes casos 

a figuração usada no cristianismo primitivo, ou seja, envergando túnica e palio 

(à semelhança dos restantes apóstolos) e tendo a cabeça descoberta e os pés 

descalços, símbolo da sua atitude ao longo do percurso da vida, que perfez 

despojado de bens materiais O seu atributo mais frequente e também o mais 

conhecido são as chaves, símbolo do poder que lhe foi conferido por Deus de 

desligar os vínculos dos pecados da humanidade baseado no Evangelho de 

São Mateus que o consagra como Petrus claviger coeli: «Tu és Pedro e sobre 

esta Pedra edificarei a minha Igreja (…) Dar-te-ei as chaves do Reino dos céus 

(…). (Mt, 16, 18-20) 

 Esta representação deriva directamente da homónima pintura que 

Gregório Lopes executara para o mencionado retábulo da catedral de Évora 

(fig. 49), modelo que o pintor conhecia muito bem e, quem sabe se não mesmo 

por indicação expressa do comitente já que, tratando-se de uma encomenda 

dos Silveira, residentes na cidade, conheceriam também eles certamente o 

referido trabalho de Lopes. O São Pedro assume agora uma posição invertida 

relativamente à observada no painel gregoriano, mas copia o ritmo dos 

panejamentos e até o pormenor da orla ondulante do lado esquerdo do manto, 

bem como a evocação da cena do martírio, no segundo plano, à direita do 

painel. Aí, para além do santo já crucificado, de cabeça para baixo, representa-

se uma multidão turbilhonante no meio de uma agitação de cavalos, lanças, 

espadas e carrascos que lhe emprestam um inusitado dinamismo em contraste 

com a quietude do primeiro plano, que mais uma vez sugere o anterior trabalho 

do pintor régio em Évora (fig.53). Neste painel o pintor colhe ainda algumas 

sugestões da tábua alusiva ao Martírio de S. Pedro que Gregório Lopes pintara 

c.1536 para um retábulo dedicado a este santo destinado a uma igreja do aro 

de Tomar (provavelmente a extinta igreja homónima de S. Pedro de Caldelas), 

que hoje se conserva na Matriz de Cem Soldos)69  

                                                 
69 - Cfr. Amélia Casanova, As Pinturas de Gregório Lopes em Tomar sob o mecenato de Frei 
António de Lisboa, Dissertação de Mestrado apresentada à FLUL, Lisboa, 2002, pp.164-168.  



 74 

VIII / 15, 16, 17, 18, 19 e 20 

PINTURAS DO RETÁBULO DA VIDA DE CRISTO 

   
Nasher Museum of Art of Duke University,70  

Durham, North Caroline - USA 

  

  

 Trata-se de um conjunto de seis pinturas certamente remanescentes de 

um retábulo que integraria outras mais e que actualmente se encontra no 

Nasher Museum of Art of Duke University, em Durham, na Carolina do Norte 

(EUA). 

  Desconhece-se completamente a proveniência das mesmas, sabendo-

se apenas que no ano de 1978 foram entregues para depósito neste mesmo 

Museu, embora o seu proprietário fosse ainda o Dr. Paul J. Payne, como no-lo 

atesta um documento por nós encontrado nos arquivos daquela instituição. 

  Este documento forneceu-nos um outro dado importante, que é a 

menção a um anterior proprietário, um arcebispo em Dubuque, no Iowa (EUA). 

A afirmação é sucinta e pouco elucidativa, dizendo-se apenas que a posse dos 

painéis pode ser recuada até um arcebispo de Dubuque, Iowa: «Ownership can 

be traced back to an archbishop in the Dubuque, Iowa área», pode ler-se num 

documento relativo ao depósito das peças, que nos foi facultado no Museu. 

 Não obstante os nossos esforços, nada conseguimos apurar sobre este 

anterior proprietário (arcebispado de Dubuque) que nunca deu resposta às 

nossas múltiplas tentativas de contacto, junto do qual presumimos ter o Dr. 

Paul J. Payne adquirido o conjunto retabular. Tão pouco conseguimos saber 

muito mais sobre este Dr Paul J. Payne, já que não há qualquer outra 

referência à sua pessoa no Museu ou na Universidade de Durham 

desconhecendo-se por completo qualquer outro tipo de ligação a esta 

instituição. Sabemos que à época o Director do Duke University Museum of Art 

era o Doutor William K. Stars (entretanto falecido) e não se encontra nos 

Arquivos museológicos qualquer outra menção àquele benemérito, nada mais 

                                                                                                                                               
 
70 - Anteriormente designado por Duke University Museum of Art. 
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se sabendo sobre a sua pessoa para além dos elementos que constam das 

suas cartas de depósito e doação dos painéis ao Museu, onde se menciona o 

facto de se tratar de um médico cirurgião ortopedista.  

 Este dado levou-nos a colocar a hipótese de se tratar de um antigo aluno 

da afamada Faculdade de Medicina da Duke University of Durham, já que era 

prática comum entre estes fazerem algumas doações ao Museu, ao longo da 

sua vida. Não deixamos, contudo, de manifestar alguma estranheza pelo facto 

de o seu nome não constar dos registos dos antigos alunos. Poderia, na 

verdade, tratar-se apenas de um benemérito sem qualquer ligação pessoal à 

Universidade, unido apenas, quiçá, por laços de amizade ao Director do 

Museu.  

 De acordo com a actual Conservadora de Pintura desta Instituição, a Drª 

Sarah Schroth, era frequente os amigos do Dr. William Stars fazerem algumas 

ofertas ao Museu motivados, alguns, pelo amor e verdadeiro interesse que o 

mesmo nutria por muitas dessas obras e fazendo-o outros, no entanto, apenas 

por conveniência fiscal, facto este que acabaria por enriquecer 

extraordinariamente as colecções do Museu. A verdade é que, na sua grande 

maioria, o seu espólio é oriundo das várias doações que ao longo dos anos lhe 

foram sendo feitas pelas mais diversas pessoas ou entidades, muitas vezes de 

forma mais ou menos sigilosa, isto é, perante a exigência de manutenção do 

anonimato do doador. 

 Deste modo, quanto às condições em que se processou a entrada 

destes seis painéis retabulares no Duke University Museum of Art, pudemos 

apenas constatar que o Dr. Paul J. Payne fez primeiro a sua entrega com o 

objectivo de os colocar aí em depósito71, apenas, corria o ano de 1978, vindo 

nas datas subsequentes de 1979 e 1980 a fazer oferta dos mesmos à 

instituição. 

 Confirmamos, pois, através do registo arquivístico a oferta de três 

painéis em Dezembro de 1979, nomeadamente das pinturas onde se 

representam o Noli me Tangere, a Natividade e a Crucifixão (Nº Invº 1979.51.1-

3)72 permanecendo então os restantes painéis – Ressurreição, Pentecostes e 

                                                 
71 - Documento de recepção do Museu datado de 1978. 
72 - Carta de intenções do Dr. Paul J. Payne datada de 1 de Dezembro de 1979, e Carta do 
Director do Museu, agradecendo a oferta, datada de 12 de Dezembro do mesmo ano. 
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Assunção – ainda em depósito no mesmo local, sendo doados apenas no ano 

seguinte (Nº Invº: 1980.35.1-3). Também este pormenor, de a oferta se 

processar faseadamente, em anos consecutivos e de os conjuntos entretanto 

seleccionados para oferecer em cada uma das fases não corresponderem, 

sequer, a uma sequência narrativa (série mariana e série cristológica), nos 

fazem pensar que a motivação da doação terá sido meramente o benefício 

económico do doador, razão pela qual ele se manteve no anonimato, 

perdendo-se-lhe completamente o rasto. 

 Afirmava-se no mencionado documento datado de Fevereiro de 1978 

(que acompanhou a sua entrada no Museu) que os quadros se encontravam 

em «excelentes condições», sendo classificados como painéis de altar do 

século XVI, de origem espanhola. 

 Imediatamente a seguir as entidades responsáveis do Museu tomaram 

as devidas providências no sentido de obter mais algumas informações sobre 

este conjunto pictórico, encontrando-se no Arquivo da Instituição uma carta73 

da Drª Priscilla E. Muller, então Conservadora de Pintura da Hispanic Society of 

America, na qual a mesma confirma poder tratar-se de pintura espanhola do 

século XVI, cujo pronunciado amaneiramento estilístico sugere, diz a 

especialista, derivar da “escola” de Alonso Berruguete. 

 As referências seguintes que se encontram relativas a estes painéis 

datam já de 1989. Trata-se de diversos pedidos de informação e respectivos 

pareceres redigidos por alguns especialistas na matéria embora, 

aparentemente, nem todos tenham respondido à solicitação. É o que parece ter 

acontecido com Marcus B. Burke, Conservador do Meadows Museum da 

Southern Methodist University, em Dallas (Texas) e com William B. Jordan 

Director do Kimbell Art Museum em Forth Worth (Texas) dos quais não 

encontramos nenhuma resposta a um pedido feito em nome do então Director 

do Duke University Museum of Art,  Dr. Michael Mezzatesta74. 
 Já o mesmo não aconteceu com o então Sub-Director do Museu do 

Prado, Alfonso Pérez Sánchez, que confirma tratar-se de um conjunto de 

                                                 
73 - Carta datada de 23 de Fevereiro de 1978. 
74 - Sendo ambas as cartas assinadas por Louise Tharaud Brasher (Conservadora Assistente 
do Museu) e datadas de 11 de Outubro de 1989. 
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pintura espanhola, provavelmente saída de algum atelier de Castela, de cerca 

de 1550-6075. 

 A resposta mais elucidativa chegaria, contudo, na sequência de mais um 

pedido, desta vez dirigido ao Professor Edward J. Sullivan, do Departamento 

de Belas Artes da New York University, sobre estas mesmas tábuas. Na 

informação fornecida ao Director do Museu o especialista afirma ter enviado 

fotos e tentado apurar mais informação sobre estas pinturas junto de Isabel 

Mateo Gómez, investigadora do Instituto Diego Vélazquez, de Madrid, que terá 

então atribuído este conjunto à “escola” de pintura toledana da segunda 

metade do século XVI, considerando que o estilo do pintor se aproximaria do 

dos seguidores de Juan Correa de Vívar76. 

 A própria historiadora de arte espanhola dedicaria a estes painéis um 

estudo preliminar que veria a luz em 199677, confirmando este postulado. No 

mencionado artigo, Isabel Mateo Gómez, continua a considerar as pinturas 

reveladoras de um tardio influxo de Correa de Vivar, embora compare já o 

sentido miguelangelesco das atitudes dos personagens a algumas obras que 

Pedro Machuca executou para Toledo, nomeadamente a Virgem do Sufrágio 

(actualmente no Museu do Prado).  

 Adianta, no entanto, a autora que todo o conjunto pictórico, no modelado 

das figuras, de frentes largas, rostos abundantes e olhos grandes contornados 

por finas sobrancelhas, lembra simultaneamente Lucas van Leyden, admitindo 

já a possibilidade de se estar perante um pintor flamengo, com estância em 

Itália, posteriormente activo em Toledo. Assim, a utilização frequente de meias 

figuras, o naturalismo e o próprio chapéu do pastor que se encontra em 

primeiro plano na Adoração dos Pastores lembram a Isabel Mateo Gómez um 

precursor de Orrente (pintor espanhol seiscentista, portanto já mais tardio do 

que o nosso mestre), ou seja, alguém no qual o próprio Orrente se poderia ter 

inspirado. 

 Considerando, pois, tratar-se de um pintor do aro toledano de finais de 

Quinhentos, afirma não ser possível fazer a sua atribuição exacta a nenhum 

dos vários artistas que os arquivos coevos mencionam, mas para os quais não 

                                                 
75 - Ofício datado de 31 de Outubro de 1989. 
76 - Carta dirigida a Michael Mezzatesta, recebida no Museu a 8 de Dezembro de 1989.  
77 - 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. 
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existem obras atribuídas nem documentadas78, passando a designá-lo por 

“Mestre do Retábulo de Durham”, ao qual associa também uma Pietà que se 

encontra numa colecção privada, em Madrid, atribuída até então a Correa de 

Vívar. 

 Foi, pois, Vítor Serrão o primeiro autor a atribuir este retábulo a 

Francisco de Campos quando em 2001, por ocasião de um trabalho de 

investigação dedicado à Pintura Maneirista em Portugal e o apelo da ‘Bella 

Maniera’ de Itália (1540-1590)79, teve oportunidade de ver as mencionadas 

fotografias que lhe foram reveladas por Isabel Mateo Gómez, em Madrid.  

  Finalmente quando, também nós, tivemos possibilidade de observar 

estas reproduções fotográficas, não hesitamos em corroborar o parecer do 

nosso mestre, revelando-se o cotejo com as restantes obras atribuídas a 

Francisco de Campos bastante sugestivo quanto à sua autoria, não obstante a 

ausência de documentos que no-lo pudessem comprovar definitivamente. 

 Ainda assim, impunha-se uma deslocação a Durham, antes de mais 

porque era imprescindível observar os painéis directamente para de forma 

cabal se proceder ao cotejo estilístico com as demais pinturas atribuídas ao 

artista, mas também na esperança de conseguir dissipar a nebulosa que 

infelizmente se mantém sobre este “misterioso” doador e, acima de tudo, tentar 

descortinar como e quando é que este conjunto retabular atravessou o 

Atlântico.  

 Apesar da investigação por nós levada a cabo nos fundos arquivísticos 

quer do Nasher Museum of Art, quer da Biblioteca da Duke University of 

Durham, não tivemos a fortuna de encontrar nenhum documento esclarecedor 

sobre este assunto. Como foi já referido, muito agradecemos também a 

disponibilidade da Drª Sarah Schroth e da sua assistente, Drª Carolina 

Córdova, incansáveis na tentativa de nos fornecer todo o tipo de informações, 

mas que neste caso não esclareceu todas as dúvidas em virtude de não 

possuírem outros elementos além daqueles que nós conseguíramos apurar. 

Antes pelo contrário, como as peças haviam estado sempre nas reservas do 

                                                 
78 - Idem, ibidem, p. 435 
79- Vítor Serrão, A Pintura Maneirista em Portugal e o apelo da ‘Bella Maniera’ de Itália (1540-
1590), op. cit., pp. 25-26. 
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Museu, havia um conhecimento mínimo em relação a quaisquer dados 

existentes sobre elas. 

 Da mesma forma se viria a revelar infrutífera a pesquisa então encetada 

com o objectivo de obter alguma informação sobre a posse das peças por parte 

de um arcebispo de Dubuque, pois por maior que tenha sido o nosso esforço 

no sentido de tentar um contacto com o mencionado arcebispado através das 

mais diversas formas, nunca obtivemos qualquer tipo de resposta para as 

nossas solicitações. Pedimos, inclusivamente, a ajuda da Drª Sarah Schroth, 

na esperança de que a partir dos próprios Estados Unidos o contacto se 

viabilizasse mas, tal como nós, não obteve qualquer resposta. Quanto a nós, 

parece-nos provável que as pinturas tenham sido vendidas num leilão em 

Portugal, cujo primeiro destino pode até ter sido a Europa, até serem 

adquiridas (em primeira mão, ou não) por uma instituição religiosa americana, 

que acabaria por se desfazer delas, sendo então compradas por este 

particular, o qual finalmente as doaria ao Museu. 

 Embora estes seis painéis nunca tenham sido expostos publicamente, 

nem no Duke University Museum nem em qualquer outro espaço museológico, 

tendo-se mantido todos estes anos na reserva do primeiro, encontram-se num 

razoável estado de conservação, procedendo-se neste momento apenas à sua 

limpeza e pequenas intervenções que visam a futura instalação numa das 

salas de exposição do Museu.  

 Quanto à reconstituição do retábulo, apresentaremos aqui uma sugestão 

de leitura, partindo do princípio que o mesmo estaria completo, o que não é, de 

todo, garantido. Há, pois, que chamar a atenção para o facto de esta 

reconstituição perder viabilidade se, efectivamente, houver carência de painéis, 

o que alteraria imediatamente a sua disposição num outro tipo de conjunto. Por 

outro lado, as dimensões não são rigorosamente iguais, mas as variações 

entre elas são pouco significativas. É através da procura de um sentido 

narrativo que tentaremos aproximar-nos da sua hipotética disposição inicial. 

 Perante o conjunto que temos, supomos que se encontrariam nas fiadas 

superiores os painéis alusivos à Vida de Cristo, enquanto no registo inferior se 

situariam os dois temas marianos. Acreditamos que assim fosse atendendo à 

superior importância dos temas cristológicos, sendo que as temáticas mais 
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importantes se colocavam sempre num nível intermédio (ou no nível superior) e 

nunca no nível inferior dos retábulos. 

 Assim, sobrepondo-se a todo o conjunto de uma forma destacada 

estaria o painel alusivo ao Calvário que, de acordo com os programas 

iconográficos habituais, rematava a maioria dos retábulos. No nível intermédio, 

de um lado (do Evangelho, porque o mais importante) estaria a Ressurreição 

de Cristo, e do lado oposto (Epístola) colocar-se-ia o painel representando o 

Noli me Tangere. Entre estes dois painéis cremos que figuraria o Pentecostes. 

Em baixo, sob a Ressurreição de Cristo, representar-se-ia a Assunção da 

Virgem e, do outro lado, a Adoração dos Pastores. Ao centro, entre estes dois, 

encontrar-se-ia uma imagem do patrono da igreja ou altar - provavelmente 

escultórica - ou um sacrário.  

 De acordo com esta disposição, a leitura narrativa seria a seguinte: do 

lado do Evangelho representava-se a vitória da Vida eterna sobre a morte, 

através da evocação da subida de Maria em corpo e alma ao céu – Assunção - 

sobrepujada pela Ressurreição de Seu filho. 

 Do lado da Epístola, faria todo o sentido evocar dois temas alusivos às 

primeiras revelações de Cristo à humanidade, nos dois momentos cruciais da 

Sua vida: o primeiro logo após o Seu nascimento, a revelação aos pastores 

(Adoração dos Pastores) o segundo, depois de ressuscitar, isto é, do seu 

renascimento para a vida eterna, a revelação a Madalena da sua nova 

condição transcendental (Aparição a Madalena) 

 Em termos de leitura iconográfica de cada um dos painéis 

continuaremos a seguir o critério seguinte: de cima para baixo e da esquerda 

para a direita. 
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80 - Reconstituição feita partindo do princípio que o retábulo está completo. 
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 VIII / 15 – CALVÁRIO  

  

 Autoria: Francisco de Campos  

 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de nogueira 

 Dimensões : A. 630 mm x  L. 410 mm (25 x 167 in.) 

 Propriedade / Localização : Nasher Museum of Art of Duke University   

 Invº nº : 1979.51.3 

 Proveniência : colecção Dr. Paul J. Payne 

 Estado de conservação : encontra-se em fase de intervenção no atelier de  Ruth 

 Cox  (Durham), processo iniciado em 2006. 

 

 

 Este painel (fig.54) constituiria certamente o remate superior do retábulo, 

como era usual, já que deste conjunto de cenas evocadoras de alguns dos 

mais significativos momentos da vida de Cristo, este é sem dúvida o mais 

importante, simultaneamente o que fecha um ciclo da Sua vida e se abre para 

um outro, por isso também aquele que lhe dá sentido.   

 A imagem de Cristo na cruz impõe-se ao pensamento dos cristãos não 

apenas como a imagem do Redentor, mas como a garantia da sua própria 

salvação, razão por que se torna central na iconografia religiosa, ocupando os 

lugares de maior destaque no templo, desde finais da Idade Média. 

 Não obstante estarmos perante um episódio histórico, o tratamento 

iconográfico do tema introduziu algumas alterações ao real como, por exemplo, 

o facto de Cristo ter um cendal preso à cintura a que as imposições do decoro 

obrigaram pois, de acordo com a lei romana, os escravos e condenados a esta 

pena eram, na verdade, crucificados integralmente nus. 

 Também relativamente à coroa de espinhos permanece a dúvida, não 

havendo certeza se Cristo foi, ou não, crucificado com ela – razão que levou 

muitas vezes à sua substituição, particularmente na Alta Idade Média, por uma 

verdadeira coroa real, mas no Renascimento foi preferencialmente 

representado com a coroa de espinhos, como vemos neste painel. De qualquer 

modo, no remate da cruz aparece sempre o titulus, isto é, as iniciais INRI 
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(Jesus de Nazaré Rei dos Judeus) confirmando a sua categoria de rei da 

Humanidade. 

 Quanto ao modo como o Senhor foi preso à cruz, também não existem 

certezas históricas, mencionando-se os cravos apenas no Evangelho apócrifo 

de São Pedro (cap. VI) que o refere a propósito da dúvida de Tomé. Mas 

também aqui a tradição iconográfica foi variando ao longo dos séculos. Se a 

Idade Média usava quatro cravos, colocando os pés paralelamente um ao 

outro, a partir do século XIII o seu número viu-se reduzido para três, porque os 

pés passaram a estar sobrepostos, como no caso presente (curiosamente 

depois do Concílio de Trento deu-se liberdade aos artistas para os colocarem 

em sobreposição, ou separadamente). Também no tocante às mãos, embora 

anatomicamente não fosse muito plausível que estas sustentassem o peso do 

corpo, foi sempre nas suas palmas que se espetaram os cravos e se 

ostentaram as chagas de Jesus. 

 Sobre a forma da cruz, sempre foram os relatos bíblicos omissos, 

admitindo-se mesmo que a crucifixão se fizesse apenas num simples poste – 

como também o designa a palavra grega usada: staurus81 - e assim chegou a 

ser representada originariamente, mas rapidamente a tradição consagrou uma 

cruz como local do suplício, porque nessa posição Cristo se assemelha à 

tradicional figura do Orante, tão emblemática desde os primórdios do mundo 

cristão, convertendo-se deste modo a cruz por si própria, num símbolo de 

oração. Na arte ocidental sempre se representou a cruz latina. 

 Embora desde finais da Idade Média seja evidente a preferência pela 

representação de Crucifixões de grande sentido cenográfico, nas quais Cristo 

surge rodeado de uma grande multidão, conferindo-se deste modo maior 

espectacularidade à sua morte, temos neste caso uma pintura bastante 

simplificada onde, para além das usuais figuras de Maria e São João - mãe e 

discípulo favorito que o próprio Cristo entrega aos cuidados um do outro na 

hora da morte – (Jo, 19, 26-27)  está presente apenas Madalena. Em 

consonância com as prescrições tridentinas a mãe de Jesus já não se 

apresenta desfalecida mas surge com alguma firmeza em pé e de mãos postas 

ao lado da cruz, como exemplo de resignação perante a vontade de Deus, 

                                                 
81 - Louis Réau, Iconographie de l’Art Chrétien, Tome Seconde, Nouveau Testament, cit., 
p.500. 
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lançando embora para Seu Filho um último olhar consternado. Madalena, sim, 

evidencia o seu sofrimento deixando-se cair por trás da cruz à qual se abraça 

num gesto pungente de dor, que as lágrimas que lhe afagam os olhos deixam 

perceber, repousando nela a sua cabeça enquanto segura numa das mãos o 

pano com o qual haveria de ungir o corpo do Senhor como o indica o vaso dos 

santos óleos que se encontra junto de si (que é, de resto, seu atributo 

iconográfico). É curioso notar como neste painel ela ostenta ainda um toucado 

do tipo mais comum na pintura nórdica da primeira metade do século.  

 Esta representação iconográfica remete-nos imediatamente para uma 

pintura integrada no retábulo-mor de uma capela funerária da igreja do 

Salvador, de Toledo, da autoria de Correa de Vívar, que datará de finais da 

década de cinquenta82, onde as poses de São João e da Virgem são bastante 

idênticas. Mais ainda do que esta, nos lembra uma outro painel, também 

alusivo ao mesmo tema, de um autor anónimo83, que Isabel Mateo Gómez 

considera pertencer justamente à “escola” toledana84, particularmente nas 

figuras de São João, cuja pose serpentinata evoca um certo desassossego, ao 

sugerir um movimento giratório sobre si próprio que o faz voltar para Cristo em 

evidente inquietação como o parece denunciar a pose agitada das mãos e dos 

pés contorcionados (que nos lembram algumas composições de Mathias 

Grünewald), enquanto a Maria Madalena, se ajoelha atrás da cruz, à qual se 

agarra, com gesto sofrido. A eminente investigadora admite a possibilidade de 

se tratar de uma obra inicial de Diego de Urbina, um pintor madrileno que se 

encontrará mais tarde no Escorial, mas que também trabalhou para terras 

toledanas no início da sua actividade e que foi muito influenciado por Correa de 

Vívar. Algumas afinidades podem ainda ser encontradas com o tema 

homónimo atribuído (com algumas reservas) por Isabel Matéo85 a Pedro de 

Cisneros, El Joven, no Retábulo da Santa Cena, no Convento de las Jerónimas 

de San Pablo, em Toledo (fig. 58).  

                                                 
82 - Infelizmente na actualidade encontra-se em paradeiro desconhecido, pelo que tivemos 
aceso apenas à fotografia, publicada em Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit, 
p.196.  
83 - Actualmente a pintura pertence a uma colecção particular madrilena (Colecção do Duque 
de Andría). 
84 - Foto em Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit., p.317.  
85 - Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit., p.144.  
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 A pose do São João (fig.57) girando a ¾ sobre os seus próprios pés e 

apontando com a mão esquerda a figura de Cristo já a encontrávamos, de 

resto, no Calvário pintado por Vasco Fernandes (c.1520-1530) pertencente 

hoje à colecção Alpoim Galvão (fig.55),  o que pode reforçar a hipótese de os 

diversos autores terem recorrido a uma, ou mais, fontes gravadas. Na verdade, 

numa gravura quinhentista de Hans Brosamer, alusiva ao Calvário, que pode 

ter constituído uma das fontes de inspiração destes autores, o São João 

assume uma postura muito similar (fig.56). O próprio Campos repeti-la-á mais 

tarde na figura de Santo Amaro (fig.151) que pinta para um dos quadros que 

compõem um dos retábulos da catedral eborense, a pedido de D. João de 

Mello e Castro, ao qual confere idêntico movimento de pés, não obstante o 

colocar numa posição invertida. O efeito da luz sobre as vestes define-lhes a 

textura e as gradações cromáticas ao mesmo tempo que lhes imprime um ar 

simultaneamente leve mas dotado de alguma sofisticação, que enriquece a 

personagem. A fisionomia do santo, de rosto perfilado e erguendo o olhar para 

a cruz, reencontrá-la-emos no apóstolo que ocupa a extremidade inferior direita 

do painel da Assunção da Virgem (fig.107) que alguns anos depois o pintor 

pintará no retábulo de Terena. Quanto à figura de Cristo, ao contrário do que a 

iconografia tradicional vinha prescrevendo desde o século XI86, aparece-nos 

não o Senhor morto, mas ainda vivo, tal como surgia no painel pintado para o 

5º Duque de Bragança, D. Teodósio I, segundo a descrição do mesmo 

constante do Inventário dos bens do Duque, feito após a sua morte87. Apesar 

de crucificado, o corpo mantém-se firme, assim como a cabeça, revelando 

embora já um ar agonizante, com os olhos voltados para o céu, como que 

querendo o pintor fixar o exacto momento em que Cristo diz: «Elli, Elli, lema 

sabacthani? – (Pai, Pai, porque me abandonaste?)» - (Mt, 27, 46). 

                                                 
86 - De acordo com alguns historiadores, nomeadamente Dom Hesbert, esta inovação 
procederia de uma substituição do relato de S. João pelo relato de S. Mateus, ao mesmo 
tempo que se ousava mostrar o Cristo já morto para enfatizar o facto de a sua morte não ser 
absolutamente orgânica mas, antes disso, o resultado de uma vontade divina. Cfr. Dom 
Hesbert, Le Problème de la Transfixion du Christ, Paris, 1940. 
87 - Arquivo da Casa de Bragança, Inventario dos Bens e Fazenda deixados por morte de D. 
Teodósio I e de D. Brites de Lencastre e do Duque D. João, realizado entre 1564 e 1567 
(treslado feito em 1656 a partir do original, a mando de D. José Luís de Lencastre, Conde de 
Figueiró), fl.221. 
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 Recorrendo a uma técnica que lhe é familiar e que vai usar ao longo de 

toda a sua vida artística, é mais uma vez através dos jogos de luz e sombra 

que o pintor lhe define os contornos do corpo, dotado de algum vigor, na senda 

do romanismo italiano (embora não o possamos considerar propriamente 

miguelangelesco!) o que lhe permite, por um lado, captar um maior efeito 

dramático para a cena e acentuar, por outro, o seu carácter de modernidade. 

 Ao fundo, num plano longínquo, um apontamento arquitectónico familiar 

no pintor, remete-nos para a cidade salvífica, envolta numa atmosfera 

tenebrista consonante com os relatos evangélicos, tanto os canónicos (Mt, 27, 

45), (Mc, 15, 33) e (Lc, 23, 44) como os apócrifos (Evangelho de Nicodemo, 

cap. XI e Evangelho de São Pedro, cap. V) que são unânimes em dizer que 

entre a sexta e a nona hora (do meio-dia às três da tarde) o sol escureceu e o 

céu se cobriu de trevas, dando cumprimento à antiga profecia de Amós: 

«Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e 

cobrirei a terra de trevas em pleno dia» (Amós, 8, 9). Por sobre a cruz, no 

entanto, vê-se ainda um clarão dos últimos raios de sol que antes de se 

esconder definitivamente se projecta por breves instantes sobre a zona onde 

se encontra Cristo, num sinal inequívoco da Sua natureza divina.  
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 VIII / 16 – RESSURREIÇÃO de CRISTO 

 

 Autoria: Francisco de Campos  

 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de nogueira 

 Dimensões : A.630 mm  x  L.410 mm (25 x 167 in.) 

 Propriedade / Localização : Nasher Museum of Art of Duke University   

 Invº nº : 1980.35.1 

 Proveniência : colecção Dr. Paul J. Payne 

 Estado de conservação : encontra-se em fase de intervenção no atelier de  Ruth 

 Cox  (Durham), processo iniciado em 2006. 

  

 

 A Ressurreição de Cristo não é descrita em nenhum dos Evangelhos 

canónicos, nem apócrifos, tendo o seu primeiro relato nos escritos de Efrén, o 

Sírio88, aos quais se viriam acrescentar na Idade Média as alusões simbólicas 

descritas em obras como a Bíblia moralizada ou o Speculum Humanae 

Salvationes que retirou dos Bestiários alguns elementos fantasistas com os 

quais se completavam as ilustrações da Ressurreição de Cristo. 

 A tradição Cristã estabeleceu que a mesma teria ocorrido no terceiro dia 

após a morte (triduum mortis) em virtude de na Antiguidade se acreditar que só 

três dias depois de morrer a alma se separava efectivamente do corpo, 

encontrando este momento a sua prefiguração bíblica no episódio de Jonas 

que também se salvou após estar três dias encerrado no seio de uma baleia  

 Mas só a partir do século XI o tema começa a ser representado com 

mais frequência, abandonando-se então os elementos simbólicos e passando a 

dar-se corpo à figura de Cristo. Associando-se a Sua ressurreição a um 

segundo nascimento, a evocação mais comum na arte ocidental apresenta-no-

Lo junto do túmulo selado – tumulus clausus – do qual sai sem provocar 

qualquer fractura, tal como saíra do ventre virginal – uterus clausus – de Sua 

mãe, podendo assumir diversas configurações (de pé, sobre o túmulo, à sua 
                                                 
88 - Embora neste texto o autor suprima todos os episódios que se seguiram à Ressurreição de 
Cristo porque, de acordo com o mesmo, a Ascensão teria sido imediata. Cfr. Louis Réau, op. 
cit., pp. 518-538. 



 88 

frente, ao lado do mesmo, etc) e trazendo sempre na mão uma cruz 

estandarte, símbolo da sua vitória sobre a morte. 

 A partir do século XIV a arte italiana difunde um novo modelo cujo 

precursor foi Giotto, que figura um Cristo transfigurado, flutuando numa 

mandorla luminosa, motivo este adoptado por Dürer numa gravura da Série 

alusiva à Grande Paixão, cuja divulgação por toda a Europa o transformaria no 

elemento iconográfico mais usual do século XVI. Em torno do túmulo passam 

então a representar-se os seus guardiães (substituindo anteriores figurações 

das santas mulheres) introduzidos tardiamente por questões apologéticas, 

nomeadamente com o objectivo de refutar as acusações judaicas de roubo do 

corpo por parte dos discípulos. 

 Como vemos, foi este o esquema compositivo adoptado por Francisco 

de Campos neste painel (fig. 59), sendo toda a sua zona superior dominada por 

uma auréola resplandecente delimitada por uma mandorla de nuvens 

algodoadas que envolve a figura triunfalista e robusta do Cristo planante sobre 

a tumba (numa alusão simbólica à Sua Transfiguração e Ascensão, provando 

as influências da pintura italiana). Embora esta se apresente fechada, mais de 

acordo com a tradição do Norte da Europa, segue por sua vez um modelo 

italianizante (tal como na Ressurreição dos Mestres de Ferreirim, por exemplo) 

na concepção do túmulo decorado com preciosos motivos de rollwerk, mais 

próximo, neste aspecto, do que Contreiras pintou, a pedido de D. Gil Eanes da 

Costa, na Ressurreição da sua capela no Mosteiro de Almoster (c.1540-1545) 

(fig.61). Não deixa, contudo, de nos lembrar as Ressurreições que Gregório 

Lopes pintou para as Comendadeiras de Santos-o-Novo, em Lisboa e para o 

pequeno templo eborense do Bom Jesus de Valverde, ao evocar num plano 

posterior o sepulcro aberto na rocha, numa representação inusitada dos dois 

tipos de sarcófago na mesma pintura. 

 Cristo ergue o braço direito em gesto de bendição num ímpeto 

arrebatado que lhe atira o manto esvoaçante para trás dado em pinceladas 

vigorosas de claro/escuro que lhe acentuam o dinamismo, segurando com a 

mão esquerda o ceptro cruciforme, do qual pende o estandarte.  

 Tentando seguir as prescrições tridentinas, talvez, o artista segue o 

relato do apóstolo Mateus, o único dos evangelistas que se refere à presença 

de guardiães romanos fiéis a Pilatos para vigiarem o sepulcro, nos dias 
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subsequentes à Sua morte. São quatro os militares que rodeiam o túmulo, 

revelando uma minúcia de execução tanto ao nível das expressões físicas e 

faciais como, sobretudo, no tocante ao tratamento dos adereços. Na 

extremidade direita do painel, num plano mais longínquo, um deles observa 

atónito o milagroso fenómeno não deixando de demonstrar alguma temeridade 

pois, apesar de ter a cabeça descoberta repousando o casco a seu lado, 

mantém firmemente a arma em riste, ao contrário do seu companheiro que 

parece não dar por nada, abandonado nos braços de morfeu e segurando 

descuidadamente a alabarda. Apesar disso não mereceu menos atenção do 

pintor, que se detém pormenorizadamente na elaboração de uma rica 

armadura de guerra, onde nem sequer falta o pormenor delicioso do ventre 

protuberante, sugerindo talvez alguma idoneidade. 

 É através do recurso a efeitos precisos de luz que o artista modela as 

duas figuras do primeiro plano, numa composição de sensibilidade e 

proporções miguelangelescas, que não esconde o gosto decorativo patenteado 

uma vez mais nos relevos das guarnições das armaduras. A intercepção das 

linhas traçadas pelas armas destes dois soldados e a cruz de Cristo, imprimem 

um dinamismo ascensional à composição, conduzindo o olhar para o seu 

principal ponto de fuga centrado, obviamente, na figura do Ressuscitado e 

reforçando a vitalidade da cena.   

 Ao testemunhar a Ressurreição de Cristo, o militar que se apresenta no 

à esquerda do painel (fig.60) ergue-se num ímpeto como parece revelar o 

casco caído por terra, sustentando numa mão a alabarda e empunhando com a 

outra o escudo que para se proteger do clarão luminoso que o atingiu como um 

relâmpago (Mt, 28,3). Uma vez que se prostra de joelhos perante o Senhor, 

tratar-se-á eventualmente de Longinus89, o lanceiro que se converteu na hora 

da morte de Cristo. O tratamento musculado do corpo acentuado pela 

armadura de desenho antuerpiano, com uma carranca no peito e remates 

recortados constituem como que uma assinatura de Campos, a lembrar-nos 

outros soldados e outros painéis, nomeadamente um dos carrascos de São 

Paulo, na representação do seu martírio na tábua que é dedicada ao apóstolo 

em Góis (fig.50) ou, o mais tardio São Romão do painel dedicado aos santos 

                                                 
89 - Louis Réau, op. cit., p.525. 
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Amaro, Bento e Romão da Sé de Évora (fig.155) entre outras. O preciosismo 

do artista é revelado em todos os pormenores, como o confirma, por exemplo, 

o lavor decorativo do punho da espada que se suspende de uma corrente 

presa à carranca da couraça de Longinus, o qual se conjuga harmoniosamente 

com as decorações relevadas do túmulo que lhe servem de enquadramento. 

 É, no entanto, o soldado que preenche o primeiro plano do lado oposto 

do painel (fig.62) o que merece maior atenção do pintor, a nível ornamental. 

Em frente ao túmulo de Cristo é obrigado a proteger os olhos da intensa luz 

que se desprende da Sua figura, aproveitando o pintor esse facto para o voltar 

de costas para o espectador, dando asas à sua liberdade criativa na decoração 

da sua couraça onde o primor dos efeitos decorativos continua a denunciar a 

sua formação nórdica e a forte influência dos gravados antuerpianos. Esta 

figura parece retomar o modelo já usado por Sturmio no tema homónimo do 

Retábulo dos Evangelistas da Sé sevilhana (fig.97) que neste painel Campos 

terá invertido. A pose é a mesma, com um braço erguido e outro no chão, a 

cabeça perfilada coberta por um casco antigo, mostrando um rosto barbado. 

Também neste pormenor o artista se aproxima de algumas composições de 

Contreiras, nomeadamente da mencionada pintura homónima inserida no 

retábulo que este pintor lisboeta realizou no mosteiro de Almoster, onde é 

visível o mesmo gosto pelas armaduras requintadas, na minúcia dedicada aos 

lavores antuerpianos (fig.50).  

 Ao fundo vêem-se alguns rochedos e um arvoredo longínquo, de um 

lado, pressentindo-se do outro o sepulcro tumular, dando nesta pintura o artista 

menor destaque ao plano fundeiro do que habitualmente o faz, nesta fase da 

sua produção. Apesar de menos influente, uma outra gravura da Ressurreição, 

a partir de Maerten de Vos,90 profusamente divulgada em Portugal quinhentista 

não deixou de ter algum eco nesta pintura de Campos. 

  

 

 

                                                 
90- Cfr. Luís de Moura Sobral, "As gravuras de Antuérpia e a pintura portuguesa no começo do 
século XVI: o Missal Pontifical de Gonçalves Neto", Portugal e Flandres. Visões da Europa, 
1550-1680 (Cat. Exposição), Europália, 1991, pp. 55-65.  
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 VIII / 17 - PENTECOSTES   

 

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de nogueira 

 Dimensões : A.635 mm  x   L.410 mm (25 x 16 in.) ????? 

 Propriedade / Localização : Nasher Museum of Art of Duke University   

 Invº nº :1980.35.2 
 Proveniência : colecção Dr. Paul J. Payne 

 Estado de conservação : encontra-se em fase de intervenção no atelier de  Ruth 

 Cox  (Durham), processo iniciado em 2006. 

  

 

 Estamos (fig.63) perante a representação da segunda parousia de 

Cristo, cumprindo o que prometera aos seus discípulos: «Não vos deixarei 

órfãos, (.. ) mas o Espírito Santo que o Pai enviará em Meu nome, Esse 

ensinar-vos-á todas as coisas» (…) - (Jo, 14, 18-26) – que consuma, uma vez 

mais, uma profecia do Antigo Testamento (Joel, 3, 1): «(…) derramarei o meu 

espírito sobre toda a carne», que encontra eco nos Actos dos Apóstolos (Act., 

2, 1-41). Aí se diz que, quarenta dias depois da Páscoa, estando os apóstolos 

reunidos no cenáculo, Cristo infundiu neles o Seu Espírito, dotando-os de uma 

capacidade de falarem várias línguas – glosolalia – de modo a poderem exortar 

os milhares de gentios à conversão. É, na verdade, o acontecimento que 

precede a sua missão evangelizadora e sem o qual ela se tornaria inviável que 

encontra ainda paralelo no episódio vetero-testamentário da Torre de Babel..No 

entanto, ao contrário do que se ocorrera no passado onde, de acordo com o 

texto bíblico, se instalara a desarmonia e a confusão entre os fiéis através da 

multiplicidade de línguas, Deus servia-se agora do mesmo meio para reunificar 

o povo desavindo desde então e trazer a reconciliação ao mundo. Constrói-se 

agora uma nova torre, já não como a de Babel de pedras e ladrilhos, mas antes 

com as virtudes do Cristo Redentor (non lapidus sed de virtutibus Christi)91, isto 

é, uma torre espiritual, símbolo da Graça cristã. 

                                                 
91 - Cfr. Louis Réau, op. cit., p. 615. 
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 A Descida do Espírito Santo foi um tema que gozou bastante fortuna 

desde a Idade Média, devido à proliferação de confrarias dedicadas a esta 

entidade divina que conhece, no entanto, uma considerável expansão no 

século XVI depois de se ter instituído a Ordem do Espírito Santo. 

 Embora o texto apostólico não refira a presença de Maria naquele 

momento no Cenáculo (até porque Ela havia já recebido o Espírito Santo 

aquando da Anunciação) os teólogos admitiram a Sua presença no seio dos 

apóstolos, dos quais foi considerada rainha e mãe espiritual. Por outro lado, 

sendo Ela a mãe de Cristo é, também, o símbolo da Igreja, por isso a Sua 

inserção no grupo tornou-se frequente desde a Idade Média, sendo 

representada no meio dos doze como que presidindo à Assembleia, uma vez 

que Ela própria não participa no milagre.  

 O pintor vai sabiamente fazendo a integração dinâmica dos corpos no 

espaço envolvente, deixando frequentemente à luz o encargo de traduzir a 

expressividade das formas. Os efeitos lumínicos obtidos neste painel, os fortes 

contrastes cromáticos, assim como o movimento alcançado por certos 

personagens estão em absoluta conformidade com a nova estética Maneirista, 

evidenciando o artista a já plena integração do conceito de amaneiramento das 

figuras. 

 Francisco de Campos optou por fazer a representação mais alargada do 

tema – no que não é inédito, embora seja menos vulgar – colocando entre o 

apostolado não apenas Maria mas ainda outras santas, baseado no texto 

bíblico onde se diz que os apóstolos perseveravam firmes na oração na 

companhia de algumas mulheres (Act, 1,14). A Virgem é uma figura serena, 

representada em absorta e recolhida oração, cuja quietude deriva do facto de 

ser a única que não comunga directamente do efeito provocado pela descida 

do Espírito Santo. Os apóstolos que a rodeiam, pelo contrário, agitam-se nas 

mais variadas poses expressando o assombro por meio dos gestos das mãos, 

acusando uma dispersão em distintas direcções que acentua a mobilidade e o 

nervosismo do grupo. 

 Em termos compositivos a pintura desenvolve-se em diferentes níveis, 

situando-se Maria e a maior parte dos elementos do grupo num estrato 

superior, ao qual se acede através de dois degraus. No registo inferior 

encontram-se, em primeiro plano São João e São Pedro, identificados pelo 
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manto vermelho e pelas chaves, respectivamente, secundados por outros dois 

apóstolos. Os primeiros são, contudo, os que revelam um maior cuidado de 

execução, manifesto sobretudo no tratamento das vestes, ensaiando o autor na 

pose de São Pedro (fig.64) uma tipologia figurativa a que recorrerá 

posteriormente, (embora aí muito mais distendidas) nas figuras de Melchior da 

Epifania da Sé eborense (fig.123) e de Judas na Última Ceia (fig.147) 

concebida para o mesmo templo. A postura amaneirada de São João e o 

modo, algo distorcido, com que ergue o braço esquerdo até à cabeça (fig.66) 

relembra-nos a figura homónima do Pentecostes que Vasco Fernandes pintou 

para o Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra (fig.67) acusando uma provável 

influência de alguns gravados, embora o gesto não seja muito diferente do que 

encontramos no pastor que descobre a cabeça da Adoração dos Pastores 

deste mesmo conjunto.  

 Ao lado de Pedro, embora num plano mais recuado, São Paulo volta 

violentamente a cabeça devido à luminusidade projectada pelos raios do 

Paráclito, cujo reflexo se lhe estampa no rosto apreensivo, parecendo tomar 

consciência da responsabilidade de que será imbuído doravante (não 

esqueçamos que Paulo será o principal veiculador da mensagem cristã e o que 

terá um papel mais importante na conversão dos gentios).  

 No registo superior e ocupando uma posição perfeitamente centralizada 

na pintura, encontra-se a Virgem, rodeada pelas restantes mulheres. Embora 

não seja possível identificá-las com rigor, é plausível associar as duas figuras 

femininas à sua esquerda às santas mulheres que estiveram também 

presentes no Calvário, Sua irmã e Maria, mulher de Cléofas. A única que não 

oferece dúvidas quanto à identificação é Maria Madalena, atendendo quer à 

aparência juvenil, quer ao cuidado posto na sua apresentação, surgindo com 

um aspecto mais rico e elegante, em consonância com a tradição que lhe 

atribuía um passado de mundaneidade. É notório o preciosismo revelado pelo 

pintor nem tanto no tratamento das vestes, mas principalmente no toucado que 

denuncia, de resto, o seu aggiornamento relativamente às tendências pictóricas 

da época. Basta para isso cotejarmo-lo, a título exemplificativo, com o toucado 

de uma das figuras femininas pintadas no Palácio Te por Giulio Romano, para 

termos essa noção (fig.65), Tanto Madalena como a Virgem denunciam outras 

sugestões rafaelescas no tratamento dos corpos rotundos, envoltos em 
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panejamentos soprados. É justamente neste patamar onde se encontram estas 

figuras que o pintor coloca novamente um tapete de tipo ‘Lotto’, do qual se 

observam apenas as duas cercaduras exteriores (fig.64) que repetem o modelo 

que víramos nas duas pinturas de Lagos e no painel da Missa de S. Gregório 

que, dissemo-lo já, se vai tornando como que numa marca autógrafa do artista. 

 Por fim encontram-se os restantes apóstolos aos quais, por se 

encontrarem num plano posterior, o artista dedicou menos atenção, apesar de 

manterem uma certa teatralidade dos gestos. 

 Nesta tábua o pintor concentra-se exclusivamente na representação dos 

personagens procurando captar, uma vez mais, os seus estados de alma, as 

suas emoções, abstraindo de quaisquer outros elementos para além dos 

intervenientes na cena, à qual confere intencionalmente um fundo escurecido 

do qual se destacam apenas os raios luminosos que se projectam em todas as 

direcções. 
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 VIII / 18 – NOLI  ME TANGERE 

 

 Autoria: Francisco de Campos  

 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de nogueira 

 Dimensões : A.635 mm  x  L.410 mm (25 x 16 in.) 

 Propriedade / Localização : Nasher Museum of Art  of Duke University   

 Invº nº : 1979.51.1  

 Proveniência : colecção Dr. Paul J. Payne 

 Estado de conservação : encontra-se em fase de intervenção no atelier de  Ruth 

 Cox  (Durham), processo iniciado em 2006. 

 

  

 Ilustra-se neste quadro (fig.68) o episódio narrado por São João (Jo, 20, 

14-17) e mencionado também no Evangelho apócrifo de Taciano (cap. CLXXIII) 

sobre a primeira aparição de Cristo a Maria de Magdala, seguindo-se neste 

caso um segmento iconográfico bastante vulgar na Época Moderna, período 

durante o qual este episódio foi profusamente retratado como meio de enfatizar 

a ressurreição miraculosa de Cristo. Apesar disso, conhecem-se muito poucas 

representações coevas do tema realizadas em Portugal, o que torna esta 

pintura mais interessante ainda, pelo carácter de unicidade de que se reveste. 

 A primeira revelação de Cristo depois de ressuscitar terá sido justamente 

a esta mulher – que a tradição cristã viria a consagrar como pecadora 

arrependida - perante a qual terá proferido a célebre expressão, noli me 

tangere, que passaria a identificar este momento bíblico, cuja tradução se fez 

da seguinte forma: «Não Me detenhas porque ainda não subi para Meu Pai»92 

(Jo, 20, 17), significando deste modo que as mãos de Madalena não podiam já 

alcançar o Seu corpo glorioso, porque se tornara intocável. Não havendo 

unanimidade teológica relativamente a esta figura feminina (considerando a 

                                                 
92 - De acordo com Louis Réau, a frase está mal traduzida do grego me aptou mou, que 
quereria antes dizer, não te apegues a mim, indicando-lhe assim a dimensão espiritual em que 
já se encontrava, pois Ele já não era deste mundo; caso contrário ao proibi-la de tocar o seu 
corpo. estaria a entrar em contradição com a atitude tomada dias depois relativamente a Tomé, 
quando lhe disse justamente para colocar a sua mão nas Suas chagas. Cfr. Louis Réau, op. 
cit., p. 579. 
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Igreja ortodoxa que se trataria de três pessoas distintas)93 viria a Igreja 

ocidental, pelo contrário, a afirmar tratar-se de uma só e a mesma pessoa, 

Maria Madalena, a que ungira os pés de Cristo e estivera junto a Ele no 

Calvário. 

 Quanto à representação do tema de clara inspiração no modelo 

rafaelesco para as tapeçarias da Scuola Nova, é uma vez mais dominado pelos 

usuais figurantes de vigorosos corpos rotundos, mas respira ainda um certo 

flamenguismo na paisagem fundeira que o pintor gradualmente substituirá por 

contextos e incidências bem mais portuguesas. A óbvia inspiração em alguns 

modelos da Scuola Nova para a feitura deste quadro, vem novamente acentuar 

a ideia de que o artista conhecia bem as obras de Rafael e outras de inspiração 

rafaelesca e estava a par da sua veiculação pela Europa, revelando-se aqui, 

justamente, como um daqueles que lhes tinha acesso. 

 Esta é, de acordo com Isabel Mateo Gómez94, a cena mais atractiva de 

todo o conjunto, proporcionada pelo contraste estabelecido entre o harmonioso 

jardim renascentista (não obstante os apontamentos flamenguizantes) do plano 

fundeiro e a austera volumetria das figuras, particularmente da Madalena 

(fig.69) que apresenta um corpo avantajadíssimo em oposição a uma cabeça 

relativamente pequena que chama a atenção pelo seu penteado artificioso, de 

finas tranças enroladas na nuca, muito mais elaborado ainda do que aquele 

que vimos justamente na Madalena do Pentecostes desta mesma série de 

pinturas, e que reproduz precisamente o modelo das figuras femininas 

rafaelescas. 

 Jesus apresenta-se como um hortelão que traz na mão a sua enxada, 

com quem a discípula O terá inicialmente confundido, prostrando-se de joelhos 

quando Ele se lhe revela, assumindo o seu corpo uma rotundidade que 

acompanha as linhas de força da composição, em consonância com os 

contornos do sepulcro aberto, dos limites espaciais do fontanário e, até mesmo, 

de um certo fundo roqueiro do plano posterior. Junto a ela, uma vez mais o 

frasco dos santos óleos, seu atributo identificativo (fig.70) no qual, apesar de 
                                                 
93 - Uma seria identificada por João com Maria, irmã de Marta e Lázaro (Jo, 11,2) outra, a que 
Lucas relaciona com a pecadora arrependida (Luc., 7, 36 e ss), existindo ainda uma outra, 
aquela a quem Cristo expulsou os demónios e que o acompanha na cruz. Cfr. Louis Réau, op. 
cit., p. 602. 
94 - Isabel Mateo Gómez, “Un retablo toledano en el Museo de Arte de la Duke University de 
Durham”, cit., p. 438. 
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uma certa singeleza, o artista aproveita para representar uma carranca 

antuerpiana.  

 A figura de Cristo, não obstante apelar a uma certa robustez 

miquelangelesca, é bastante mais severa, é dominada por uma série de linhas 

verticais e diagonais que se entrecruzam marcando o gesto firme e 

determinado, que os dedos pontiagudos da mão esquerda enfatizam. Apoiado 

na enxada o Senhor não vacila, prolongando-se simbolicamente a firmeza da 

Sua atitude na verticalidade das árvores que se elevam no plano 

imediatamente posterior.  

 É, pois, interessante notar este contraste estabelecido entre o lado onde 

se representa Cristo (associado ao universo celestial), pautado pela segurança 

e certeza – expressas através de um conjunto de linhas rectas - e o lado 

dedicado a Madalena (representante do lado humano e terreno), dominado 

pelas linhas sinuosas, sinónimo de dúvida e agitação, delineadas sobretudo no 

panejamento nervoso da sua veste acentuando a dicotomia entre os dois 

mundos, o terreno e o sobrenatural. Na paisagem fundeira inscreve-se uma 

fonte, que constituir uma alusão simbólica à fonte da vida, que é Cristo (fig. 71), 

na qual o pintor não deixa, contudo, de dar um toque decorativo recorrendo 

mais uma vez a um motivo antuerpiano, a lembrar-nos as suas origens 

nórdicas e o fascínio que este tipo de ornamentos exercia sobre si. 
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 VIII / 19 - ASSUNÇÃO e COROAÇÃO da VIRGEM 

  

 Autoria: Francisco de Campos  

 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de nogueira 

 Dimensões : A.631/2 mm  x  L.413/10 mm (25 x 16 1/4 in.) 

 Propriedade / Localização : Nasher Museum of Art  of Duke University  

 Invº nº : 1980.35.3 

 Proveniência : colecção Dr. Paul J. Payne 

 Estado de conservação: restaurado no atelier de Ruth Cox  (Durham) em 2006. 

 

 

 Assistimos neste painel (fig.72) a uma representação simultânea de dois 

temas alusivos à Virgem Maria, a sua elevação ao céu em corpo e alma após a 

morte – Assumptio corporis e Assumptio animae – e a sua Coroação enquanto 

Rainha do céu. 

 Nesta pintura temos, pois, a representação mais comum do tema 

encontrando-se a Virgem de mãos postas enquanto é elevada pelos anjos 

partindo do sepulcro aberto não havendo já qualquer alusão à presença dos 

apóstolos. Alguns destes anjinhos têm nas mãos ramos de oliveira e folhas de 

palma (fig. 74) lembrando justamente algumas das dores de Maria devido aos 

martírios sofridos por Seu Filho.  

 Por outro lado vemos que a Virgem se eleva sobre um crescente lunar – 

atributo próprio da mulher apocalíptica que é aquela que descerá um dia à 

terra, sendo relativamente frequente uma certa confusão iconográfica entre os 

artistas entre a Maria que sobe da terra ao céu - Nossa Senhora da Assunção - 

e a que desce do céu à terra – Nossa Senhora da Conceição.  

 Quanto à Sua coroação, é outro episódio completamente estranho às 

Escrituras, encontrando-se pela primeira vez referido num relato apócrifo 

atribuído a um bispo de Sardes, de seu nome Méliton. Popularizado por São 

Gregório de Tours no século VI, logo começou a ser representado 

imageticamente, mas com particular desenvolvimento após a sua divulgação 
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por Jacques de Vorágine na sua Legende Dorée95. A representação deste tema 

conduz frequentemente a uma certa confusão entre a Coroação e a 

Glorificação da Virgem, são momentos diferentes, sendo a Coroação o acto 

que se segue imediatamente à sua Assunção. Se a origem da representação 

deste tema é italiana, já a Sua Coroação é uma criação francesa, tendo sido 

pela primeira vez representada na França do século XII, atribuindo Émile Mâle 

a sua invenção ao abade Suger96.    

 Mas a sobreposição dos dois temas acabaria por ser frequente, 

sobretudo depois de Rafael associar os dois momentos na representação que 

fez do tema no retábulo da igreja de São Francisco de Perugia (1502-1503) e 

de Dürer, na sua gravura da Série da Vida da Virgem dedicada ao mesmo tema 

(1510) fazer coroar a Virgem pelo Pai e pelo Filho aquando da sua Assunção.

 Relativamente à coroação nesta pintura representa-se aqui da forma 

mais completa, sendo a Virgem coroada pelas três pessoas da Santíssima 

Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo97 (fig.73) embora este seja quase 

imperceptível em virtude do quadro ter sido truncado na sua zona superior. É 

uma tipologia que se usa em Espanha, Itália e França desde princípios do 

século XV e que acabaria por se tornar dominante até ao século XVII. A coroa 

que Pai e Filho sustentam revela-nos um minucioso trabalho de ourivesaria, 

fazendo adivinhar ulteriores execuções do artista no mesmo âmbito. 

 Embora o modelo da Virgem seja, dos quatro espécimes remanescentes 

dedicados a este tema o que mais se aproxima da pintura que se encontra na 

sacristia da igreja do Convento da Caridade do Sardoal (fig.34) a evolução em 

termos estéticos é já perceptível. Nesta tábua do retábulo de Durham, Campos 

trilha verdadeiramente os caminhos de uma tímida inconsistência matérica nos 

fundos algodoados pontuados de anjos e querubins, criando uma atmosfera 

inquieta e irreal que confere um sentido de beleza e harmonia ao painel 

(fig.75). 

 Quanto à estrutura compositiva do painel, assistimos a uma 

complexificação da mesma relativamente à mencionada pintura do Sardoal. 

                                                 
95 - Cfr. Louis Réau, op. cit., p. 198. 
96 - Émile Mâle (dir.), Histoire Générale de L’Art. L’Art Gothique, Ed. Flammarion, Paris, p.362. 
97 - Inicialmente a Virgem era coroada por um anjo, depois tornou-se mais frequente sê-lo por 
Seu Filho, Jesus (sécs. XIII e XIV), na pintura italiana do século XV surge pela primeira vez o 
Padre Eterno a coroar a Senhora.  
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Agora, embora a Virgem continue a ser o elemento centralizador, as linhas de 

força da composição determinam uma proliferação de formas centrífugas que 

parecem irradiar da Sua figura ocupando o espaço que A envolve. São 

pequenas figuras angélicas, que mais nos lembram os putti romanos do que 

figuras celestiais, que gravitam em torno da Virgem   

 Desaparecem os efeitos de luz vistos noutros temas deste retábulo 

sendo o dinamismo dos anjos e do manto da Virgem os protagonistas da 

composição, preludiando um pouco as Imaculadas barrocas. À medida que 

avança no tempo o pintor vai abandonando a representação dos anjinhos com 

longas vestes, à maneira flamenga (como víamos ainda no painel de Santiago 

do Cacém ou na Assunção do retábulo de Góis), para adoptar o modelo 

romanizado dos anjinhos desnudos (figs 74 e 75) - que mais não são do que 

pequenos putti alados – demonstrando, neste como noutros pequenos 

pormenores, que a sua evolução estilística se fez acompanhando sempre as 

tendências mais modernas. 
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 VIII / 20 – ADORAÇÃO dos PASTORES   

  

 Autoria: Francisco de Campos   
 Datação : c. 1560-1565 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de nogueira 

 Dimensões : A.638 mm  x  L. 420 mm (25 x 16 1/4 in.) 

 Propriedade / Localização : Nasher Museum of Art of Duke University   

 Invº nº : 1979.51.2 

 Proveniência: colecção Dr. Paul J. Payne 

 Estado de conservação: restaurado no atelier de Ruth Cox  (Durham), em 2006. 

  

 

 Relativamente à apresentação iconográfica do tema (fig.76) Francisco 

de Campos revela-se aqui ainda bastante próximo da tradição quatrocentista, 

na senda dos relatos dos finais da Idade Média difundidos pelos Evangelhos 

Apócrifos, a Legende Dorée de Voragine e as Revelações de Santa Brígida. 

 Uma das características decorrente sobretudo da fonte iconográfica que 

citámos anteriormente - Revelações de Santa Brígida – e que começa a 

acompanhar estas Adorações, é o Menino Jesus luminoso. De facto, nos seus 

escritos uma vez mais ela diz que o esplendor divino emanado do Menino era 

de tal modo intenso, que anulava por completo a fraca luz proporcionada pela 

candeia de José. Embora Émile Mâle98 tenha querido ver a origem deste 

motivo na célebre Noite pintada por Correggio em 1530 (Galeria de Dresden), a 

verdade é que o encontramos representado muito antes, como por exemplo no 

Livro de Horas de Étienne Chevalier, pintado por Jean Fouquet, ou na 

Natividade pintada em 1424 pelo Maître Francke (Kunsthalle de Hamburgo). O 

que muda a partir de meados do século XV é a origem dessa luz que, em vez 

de se projectar sobre o Menino a partir do exterior, passa a ser emanada d’Ele 

próprio reflectindo-se antes de mais no rosto de Sua mãe, tornando-se o seu 

corpo luminoso uma metáfora do pressuposto de que Ele vinha trazer a Luz às 

almas cristãs. Este princípio do corpo florescente de Jesus encontrámo-lo pela 

primeira vez representado nos Países Baixos, em mestres como Petrus 

                                                 
98 - Emile Mâle, L’Art réligieux après le Concile de Trente, A. Colin, Paris, p. 245. 
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Christus, nas diversas Natividades que pintou em meados do século99 ou 

Geertgen tot Sint Jans100 (Natividade da antiga Colecção Kaufmann, Berlim ou 

a da National Gallery, na qual se vêm raios luminosos desprender-se do corpo 

de Jesus), Hugo van der Goes, no Tríptico Portinari, ou na Adoração dos 

Pastores que se encontra no Staatliche Museen, em Berlim, sendo já no século 

XVI retomado por Jean Provost, Albrecht Altdorfer, Aertgen van Leyden e 

muitos outros flamengos, sobretudo, embora alguns italianos como o 

mencionado Correggio, por exemplo, também tenham adoptado este modelo 

do Menino Jesus luminoso. É, na verdade, de uma forma extraordinariamente 

próxima destas fontes iconográficas e pictóricas que o nosso pintor desenvolve 

o tema, continuando a manifestar ainda bastantes afinidades face a alguns 

modelos gregorianos, como se assinalou já relativamente ao quadro do Museu 

de Arte Sacra de Santiago do Cacém. 

 Mantendo, embora, algumas similitudes compositivas relativamente à 

representação do mesmo tema na pintura já analisada que acabámos de 

referir, como a localização da Virgem à direita e dos Pastores do lado esquerdo 

assinalam-se, contudo, diferenças substanciais na composição dos figurinos.  

 O movimento centrífugo do quadro atenua a importância dos restantes 

referentes que, não deixando de estar presentes, fazem convergir a atenção do 

espectador no Menino luminoso (fig.81). A luz que dele emana fazendo 

resplandecer o rosto de Maria transforma-se essencialmente num elemento 

simbólico, reforçando a ideia matriz do Cristianismo de que este Deus que se 

fez Homem veio ao mundo trazer luz às almas que andavam nas trevas. A sua 

nudez é, da mesma forma, símbolo desta atitude de entrega e despojamento. 

Deitado sobre um improvisado leito de madeira - que repete o que vimos na 

pintura citada (fig.11) - o panejamento que o cobre não é já o manto de Maria, 

preferindo o artista a acidez do verde-limão que denuncia a sua modernidade. 

                                                 
99 - Podem mencionar-se como exemplo a Natividade (c.1445-50) pertencente à Mellon 
Collection, actualmente na National Gallery of Art de Washington ou a obra homónima que 
assinou e datou em 1552, que hoje se encontra no Staatliche Museen de Berlim.    
100 - Geertgen tot Sint Jans, era considerado por Van Mander o “pai” da pintura holandesa, e 
aquele sobre o qual o próprio Dürer havia exclamado «na verdade, eis aqui um pintor desde o 
seio materno!» Karel Van Mander, Le Livre des Peintres, I, Ed.Les Belles Lettres, Paris, 2002, 
p.43. Activo na segunda metade do século XV, este artista de Haarlem representa o equilíbrio 
entre uma certa frescura naif das províncias do Norte com as novas conquistas expressionistas 
que chegavam das regiões do Sul da Flandres (Cfr.Paul Philippot, La Peinture dans les anciens 
Pays-Bas, XV-XVIe Siècles, Flammarion, Paris, 1994, p.99). 
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Por outro lado, a simbiose desta cor com o tom amarelado da luz emanada por 

Jesus transformam este núcleo num dos principais eixos compositivos da 

acção, para o qual convergem as principais linhas de força do painel, um pouco 

como acontecia justamente na Adoração dos Pastores do citado quadro de 

Santiago do Cacém. 

 Nossa Senhora assume um inusitado amaneiramento de pose perante o 

pequeno Deus, não exactamente de mãos postas como prescreviam alguns 

relatos, mas entrecruzando-as em gesto reverencial de forma idêntica à que 

vimos já na Apresentação do Menino no Templo, de Lagos (fig.38). O 

tratamento das mãos de dedos longos e delicados quase sempre unindo o 

anelar ao dedo médio e uma certa afectação gestual é, de resto, uma 

peculiaridade do autor. O gesto adquire uma nova dimensão temporal e 

eterniza-se no movimento da forma que se fecha sobre si mesma, repousando 

na sua própria beleza. O toque suave da mão no peito repete o representado 

na Adoração de Santiago do Cacém, que reencontraremos no mesmo tema e 

na Anunciação e do retábulo de Terena (figs 103 e 112) ou na Santa Isabel da 

pintura das três santas mulheres da Sé de Évora (fig.137), transformando-se 

este «pormenor» em mais um elemento denunciador da autoria pictórica da 

obra. O tratamento das vestes dado em pinceladas soltas e largas acentuam as 

formas do corpo da Virgem, conferindo-lhe alguma rotundidade, ao mesmo 

tempo que imprime um certo dinamismo a este lado, que seria o mais estático 

do painel. 

 Quanto à representação de São José, de todas Adorações pintadas por 

Francisco de Campos (Santiago do Cacém, Góis, Terena ou Sé de Évora), esta 

é a vez em que o coloca mais próximo dos restantes personagens, quase 

parecendo estar ao lado de Maria, não obstante se encontrar fisicamente 

separado do núcleo central por um pequeno murete que delimita os dois 

espaços, contribuindo a figura volumétrica de Maria para anular mais ainda a 

do santo, cuja postura patenteia bem a sua condição de pai putativo conotado 

com uma significativa inferioridade iconológica neste episódio. Absorto e 

alheado do episódio principal, apoia a cabeça no braço, encontrando 

provavelmente o artista a sua inspiração para este gesto (que em Santiago do 

Cacém era menos ostensivo) em algumas representações rafaelescas como, 

por exemplo, no São José da Sagrada Família do carvalho (1518) onde o santo 
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apoia também a cabeça nas mãos com ar ausente (fig.131). Esta mesma pose 

encontra-se já em algumas obras de Gregório Lopes, caso da Epifania de 

Bourg Saint-Andéol (vol.I, est. 5) na qual José uma vez mais apoia o queixo 

numa das mãos e, mesmo, do Mestre de Abrantes - Abrantes (fig.217) e Évora 

(fig.218). Transformando-se num mero espectador da cena na qual não 

desempenha qualquer papel de relevo, tudo nele é contenção assumindo uma 

postura quase envergonhada, como que a esconder-se por trás do cajado para 

não retirar protagonismo aos restantes intervenientes. O modo como apoia a 

cabeça na mão e franze o sobrolho parece sugerir, até, alguma preocupação 

(motivada pela enorme responsabilidade que o sobrecarrega) distanciando-o 

da expressão surpreendida e alegre que caracteriza os pastores. 

 No lado esquerdo do painel, dominado pelos pastores, a plasticidade é 

exuberante no que se refere ao tratamento dos seus rostos cuja expressividade 

enfatiza um ar simultaneamente atónito e submisso (fig.80). A diversidade 

fisionómica que o pintor confere aos seus figurinos faz-nos lembrar alguns 

rostos esgazeantes de Quentin Metsys ou Marinus van Reymerswaele. Os 

traços vincados e expressivos, de olhos rasgados acentuados por 

sobrancelhas ondulantes, sobrolhos franzidos e orelhas extraordinariamente 

recortadas, revelam o surpreendente domínio da representação quase 

caricatural e da contorção maneirista da forma. Além do mais, estas 

características emprestam às suas figuras a capacidade de transmitir 

plasticamente os sentimentos mais íntimos. 

 Os dois pastores que surgem em primeiro plano prostram-se de joelhos, 

em adoração, beijando um em atitude veneranda o manto sobre o qual se 

encontra o Menino, repetindo o gesto de um dos pastores (fig.78) da Adoração 

do Museu Regional de Évora (que tributamos a uma parceria Mestre de 

Abrantes/Francisco de Campos, como a seu tempo se explicará), enquanto o 

outro descobre a cabeça, num gesto que repete o do São João do Pentecostes 

desta mesma série, como se disse já. No cinto prende uma faca e traz 

suspensa, a tiracolo, uma pequena bolsa feita de peles, em evidente 

aproximação ao pastor que está em pé no painel homónimo de Santiago do 

Cacém (fig.11), pormenor que não é inédito, recriando um modelo usado por 

outros artistas, nomeadamente Gregório Lopes na Adoração dos Pastores do 

retábulo do Convento de Santos-o-Novo (fig.77), em Lisboa, e que o artista 
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neerlandês poderia ter já, eventualmente, visto no retábulo da Natividade da 

autoria de Luís de Vargas (fig. 79) que se encontra na catedral de Sevilha. Os 

outros dois pastores que os seguem vêm tangendo instrumentos musicais, 

tocando um deles oboé, um dos instrumentos mais comuns da Época Moderna, 

enquanto o outro, em lugar da tradicional flauta, toca um tambor suspendendo 

o toque ao contemplar o Menino Deus que se lhes revela e que ele aponta com 

gesto firme, manifestando a sua surpresa. Uma vez mais, embora o relato 

bíblico não mencione os cânticos pastoris, a tradição iconográfica transformou 

esta Adoração dos Pastores numa cena bucólica, relacionando-a com as 

“pastorais” (concertos campestres). 

 Por essa razão continuam a aparecer duas figuras angélicas - cujas 

vestes se coadunam exactamente em termos cromáticos, com as dos restantes 

personagens – que se prostram junto do “leito” adorando o Deus-Menino que 

não dispensam, contudo, o coro que rompe em Glória no firmamento entoando 

cânticos. Também aqui o artista substitui os flamenguizantes anjinhos de 

longas vestes esvoaçantes, voltando a optar por um conjunto de putti à 

maneira italiana, de corpos rotundos e amaneirados, que nos remetem para um 

universo simultaneamente antiquizante e “Moderno”. 

 Relativamente às oferendas, não encontramos já o cordeiro ou o leite, 

mas antes uma cesta de ovos e duas perdizes, dádivas que tendem a substituir 

as anteriores com o avançar do tempo, tornando-se dominantes no século 

XVII101, difundidas sobretudo pelas pinturas de Rubens o que, uma vez mais, 

nos prova o vanguardismo do pintor, sempre portador de algumas novidades. 

Desta vez a usual cesta que os acompanha encontra-se no chão segurando, 

um deles, um par de aves na mão, que presumimos serem pombas, já que 

estas constituem um símbolo da Boa Nova (significado associado a este animal 

após o episódio da Arca de Noé) e também do Amor de Cristo pela 

humanidade. O comprazimento do pintor na execução dos elementos 

campesinos, como a cesta dos ovos ou os animais, na textura dos materiais, 

desde as peles que forram a túnica do pastor do primeiro plano, à sugestão 

sedosa do tecido sobre o qual o Menino se deita, ao pormenor da colocação 

dos livros aos pés de Maria (referimos já que este é um dos símbolos da 

                                                 
101 - Cfr. James Hall, Diccionario de temas y símbolos artísticos (trad. esp.), Alianza Forma, 
Madrid, 2ª ed. 1996, p.31. 
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Palavra de Deus, Verbo encarnado que agora se fez Homem), emprestam à 

pintura um realismo que contribui para adensar o sentido do pitoresco. 

 Ao fundo, à direita, ainda se vislumbram as cabeças do burro e da vaca 

embora num plano perfeitamente secundarizado, facto que provavelmente não 

é alheio às determinações da última sessão do Concílio de Trento, de acordo 

com as quais a presença destes animais passaria a ser considerada 

inconveniente, porque seriam indignos da convivência com o Filho de Deus, 

sendo esta apenas mais uma das razões que nos ajuda a situar este retábulo 

já na década de sessenta da centúria. 

 Em todo o caso, a sua inclusão no episódio é citada exclusivamente no 

Evangelho do Pseudo-Mateus, que retira a sua inspiração do texto de Isaías 

(Isaías,1,3) - «Cognovit bos possessorem suum et asinus praesepe domini sui: 

o boi conhece o seu possuidor e o jumento, o estábulo do seu dono» - não 

obstante a adaptação do excerto se afastar do seu sentido original. Mas, uma 

vez vulgarizada a sua presença nas reproduções artísticas do tema, a exegese 

simbólica acabaria por atribuir aos dois animais a prefiguração quer dos dois 

ladrões, que seriam crucificados com Cristo, quer dos judeus e dos gentios. O 

boi, diria Gregório de Niza102, é o judeu enredado pela lei, e o asno, que é uma 

besta de carga, leva o pesado fardo da idolatria. 

 Finalmente, como pano fundeiro encontramos uma arquitectura 

reveladora do conhecimento da Moderna tratadística pelo autor, reproduzindo 

na sua zona inferior o modelo de arco que surge na capa da segunda edição 

toledana das Medidas del Romano de Diego de Sagredo, publicada em Toledo 

em 1549. Este trecho arquitectónico é interrompido pelo rompimento da Gloria 

no firmamento (fig.82) deleitando-se o pintor na sua representação, desde o 

tratamento anatómico dos anjinhos, à minúcia que coloca na feitura da pauta 

que se pode ler musicalmente (fig.83)! Denunciando a influência de Correa de 

Vivar, em cujas Adorações surgem sempre estes anjos sobrevoando o 

presépio, tendência que encontramos também recorrentemente em Luis de 

Carvajal, Pedro Machuca e outros artistas castelhanos deste período, estes 

pormenores parecem confirmando-nos a passagem do artista por Espanha e o 

conhecimento directo, quiçá, de algumas destas obras. Outra das 

                                                 
102 - Louis Réau, op. cit, p. 240. 
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características que denunciam a influência da obra pictórica de Vívar é a 

importância conferida por este pintor castelhano ao desenho, que valoriza o 

traço individual de cada elemento, no qual as mãos de longos e finos dedos 

desempenham um papel fundamental, de uma forma que antecipa a 

gestualidade dominante que encontramos nas pinturas de Francisco de 

Campos.   
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 IX / 21 - MISSA de SÃO GREGÓRIO 

 

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1285 mm  x  L.1050 mm  

 Propriedade / Localização : Museu de Arte Sacra da Sé de Évora 

 Proveniência : igreja de São Vicente, de Évora (?) 

 Estado de conservação : restaurado em 1962 (Instituto José de Figueiredo) e  

 em 2003 (Atelier de Restauro de Rita Vaz Freire) 

 Exposições : Tesouros de Arte e Devoção, Fórum Eugénio de Almeida, Évora,  

 2003-2004, Nº1. 

  

 

 Atribuída a Francisco de Campos por Artur Goulart aquando da 

Exposição realizada em Évora (2003-2004) que tinha como principal objectivo 

dar a conhecer alguns dos tesouros de Arte Sacra da Arquidiocese, esta peça 

(fig. 84) foi, então, pela primeira vez revelada ao público, em virtude de se 

encontrar até então no Paço Arquiepiscopal eborense. Madalena Vaz Freire103 

foi a responsável pela ficha crítica constante do Catálogo respectivo, onde se 

afirma ser esta peça proveniente da igreja de São Miguel de Machede, embora 

não haja menção a qualquer fonte documental.   

 Na verdade, uma visita atenta a esta igreja paroquial permitiu-nos 

constatar que, não obstante as posteriores empreitadas de que a mesma foi 

alvo, muito dificilmente aí teria havido lugar para um outro retábulo e, ainda que 

assim fosse ou o mesmo tivesse mudado de invocação, não justificaria a 

transferência da pintura para Évora. A comprovar este facto temos a existência 

na sacristia das pinturas que outrora integravam o altar-mor, um tríptico 

atribuído por Vítor Serrão104 ao pintor eborense Francisco João e a dispersão 

pelas paredes da nave de outros painéis, também quinhentistas, certamente 

apeados dos antigos retábulos. 

                                                 
103 - Madalena Vaz Freire, “Missa de S. Gregório”, Tesouros de Arte e Devoção, cit., pp.23-25 
104 -Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. O Maneirismo, cit., p. 74. 
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 Acreditamos, antes, que a pintura alusiva à Missa de S. Gregório seja 

oriunda da igreja eborense de São Vicente, pois Túlio Espanca no artigo 

dedicado à pintura local dos séculos XVI e XVII revela-nos mais um documento 

setecentista onde se faz a descrição daquela igreja: «(…) e da banda direita 

(da capela-mor, anteriormente referida no texto original) está outra Capella que 

tem o retabolo dourado com suas pinturas e nelle está hum nicho com Imagem 

de São Gregório Papa e no dito retabolo estão varias pinturas, e no meio está 

São Gregório dizendo missa (…)».Embora não se faça aqui a transcrição de 

todo o documento por se considerar desnecessária, nele se menciona que da 

capela-mor se abrem duas outras capelas laterais, sendo a do lado do 

Evangelho dedicada a Nossa Senhora da Conceição e a do lado da Epístola 

da invocação de São Gregório, que tem um retábulo com várias pinturas, 

representando a do meio a Missa de São Gregório. Um pouco mais à frente, 

no mesmo artigo, o autor refere ainda. «apareceu há pouco, com os indutos 

arruinadíssimos, o quadro lateral da Missa de S. Gregório».105 Embora Túlio 

Espanca não mencione a sua localização, parece-nos que se trataria, de facto, 

do painel de que nos ocupamos, que depois foi para o Paço episcopal.  

 Esta igreja foi edificada nos inícios da década de sessenta do século 

XVI, no lugar de um antigo nicho-oratório ainda medieval, dedicado já ao mártir 

São Vicente que em 1467 Luís Loy, criado do Infante D. Henrique e porteiro do 

Cabido da Sé transformara em pequena ermida, de feições ainda assim muito 

modestas, passando a ser padroado da Colegiada de São Pedro. 

 Atendendo ao seu estado de ruína, em 1559 a referida Colegiada 

decidiu aliená-la ao Município106. Embora não documentadas, aqui se terá dado 

início a um conjunto de reformas que se prolongariam no tempo, para as quais 

contribuiu, por exemplo, o erudito latinista André de Resende, que deixou em 

legado testamentário 10 000 rs para as obras do templo107, já que era um 

devoto dos mártires da cidade - Vicente, Sabina e Cristeta - a ele se devendo a 

lenda do nascimento dos três irmãos na cidade  transtagana, bem como de 

alguns dos milagres que lhe são atribuídos e que fazem parte do hagiológico 
                                                 
105- Túlio Espanca, “Notas sobre pintores em Évora nos séculos XVI e XVII”, A Cidade de 
Évora, vol. V, nºs 13-14, 1947, p. 8 e pp.12-13, Documento I, Évora, 3-XI-1651.  
106 - Idem, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, vol. I, Academia Nacional de 
Belas Artes, Lisboa, 1966, p.178. Veja-se também Túlio Espanca, “Fundações e evolução 
histórica da Igreja dos Mártires de Évora”, A cidade de Évora, nºs 29-30, pp. 472-483. 
107 - Idem, ibidem. 



 110 

medieval da cidade castelhana de Ávila, em cuja basílica de São Vicente 

repousam os seus restos mortais. 

 Datará, pois, desta época a abertura das duas capelas laterais à capela-

mor, cujas invocações assumiam bastante importância no contexto da Contra-

Reforma, uma vez que ambas constituíam pontos nevrálgicos da Reforma 

Protestante, que punha em causa o culto mariano e, acima de tudo, a 

concepção imaculada de Maria, bem como a crença na transubstanciação 

(transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo), parecendo-

nos, pois, evidente a escolha destas duas temáticas para espaços tão 

importantes, atendendo à sua localização na igreja. 

 Ora, a análise estilística da Missa de São Gregório que se nos depara, 

parece vir confirmar esta nossa convicção, uma vez que a datamos 

exactamente da década de sessenta da centúria parecendo-nos, contudo, 

tratar-se de uma produção do segundo lustre, o que reforça uma vez mais a 

nossa suspeição sobre a sua localização primitiva, pois a empreitada 

arquitectónica deve ter ocorrido na primeira metade da década, sendo natural 

que só a partir dos seus meados se tenha feito a encomenda retabular ao 

nosso pintor, da qual terá chegado, infelizmente, apenas este painel central. 

Como é frequente, foram várias as vicissitudes sofridas pelo templo ao longo 

dos tempos, sabendo-se que no século passado se encontrava novamente 

num calamitoso estado de ruína que não permitia sequer a realização do culto, 

que lhe foi devolvido em 1966, após significativas obras de restauro. É 

provável, pois, que as restantes pinturas deste retábulo tenham nesse meio 

tempo sido vítimas da incúria dos homens, salvando-se apenas esta que terá 

sido transferida para o Paço episcopal da cidade onde foi descoberta pelo Dr. 

Goulart, como se fez já menção. 

 A Missa de São Gregório é um dos temas mais representados da arte 

religiosa dos séculos XV e XVI, mas com maior ênfase ainda na sequência do 

Concílio de Trento, uma vez que constitui um dos milagres eucarísticos. 

 É no século XIII que temos que procurar o início da sua representação, 

coincidindo com o desenvolvimento de uma verdadeira obsessão pela ideia da 

morte e salvação, adquirindo também grande importância as missas de 

defuntos. É, de resto, a São Gregório Magno que se atribui também a origem 
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dos Trintários108 com base na lenda que diz ter salvo do purgatório um monge 

pecador, graças à celebração de trinta eucaristias pela sua salvação. 

 Este despertar da “piedade eucarística” evidenciou a importância 

concedida à presença real de Cristo na Eucaristia, começando a pulular os 

milagres em que as hóstias corporais sangram abundantemente. Neste 

contexto começam a expandir-se por toda a Cristandade lendas sobre visões 

ocorridas durante a celebração eucarística, como as de São Gil, São Martinho 

de Tours ou as de São Gregório Magno109. 

 De acordo com a versão mais comum da lenda, conta-se que estando o 

Papa Gregório celebrando missa na Sexta-Feira Santa, na igreja de Santa Cruz 

de Jerusalém, em Roma, um dos assistentes do ofício terá duvidado da 

presença efectiva de Cristo na hóstia e, tendo-se apercebido disso, o 

celebrante terá pedido ao Senhor que lhe enviasse um sinal. Eis então quando 

apareceu Cristo rodeado pelos instrumentos do martírio e mostrando as chagas 

das quais brotava o sangue que era recolhido pelo cálice. O episódio 

testemunha, pois, o milagre da transubstanciação do pão e do vinho no corpo e 

sangue de Cristo 

 Esta lenda, apesar de tardia, pois não é referida em nenhuma das Vita 

de San Gregório, nem sequer é mencionada na Legende Dorée (finais do 

século XIII) que tanto propagou o culto do santo, expandiu-se muito 

rapidamente por toda a Europa, vindo a penetrar na Península Ibérica já no 

século XV, encontrando-se a primeira representação do território peninsular no 

retábulo da antiga capela-mor da igreja do Convento de São Bento de 

Valladolid, datado de 1415 (composição actualmente no Museu do Prado). A 

sua prodigiosa difusão nos séculos XV e XVI deve-se, contudo, à proclamação 

de indulgências associadas à representação deste episódio, que se tornou 

mais popular ainda por causa dos romeiros, os peregrinos que faziam o 

caminho das sete basílicas de Roma sendo, naturalmente, uma delas, a de 

São Gregório, onde o santo está sepultado. 

                                                 
108 - Celebração de trinta missas seguidas pela salvação da alma de um defunto. 
109 - Na verdade, a que aqui se representa é apenas uma das cinco missas milagrosas que se 
lhe atribuem, mas também a mais popular e frequentemente representada. 
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 Relativamente à vida do santo, dizem-nos os relatos hagiográficos110 

que antes de se entregar à vida eclesiástica, era prefeito em Roma. Nascido 

em 540 no seio de uma família patrícia, após a morte de sua mãe (Santa Sílvia) 

decidiu abandonar a vida civil e transformar o palácio familiar, sito no monte 

Coelius nas proximidades da “cidade eterna”, num mosteiro beneditino onde 

professou e do qual chegou a ser abade, fundando depois seis outros 

mosteiros nos seus domínios sicilianos.  

 Depois de ter sido enviado para Constantinopla em representação do 

Papa Pelágio II, foi eleito em 590 para ocupar a cátedra pontifícia. Considerado 

um dos quatro primeiros Doutores da Igreja, era um homem dotado de uma 

vasta erudição, conhecedor não só do latim mas também do grego, de História 

e tendo aprofundados conhecimentos teológicos, que lhe permitiram escrever 

obras diversas, nomeadamente os Diálogos, um livro sobre a vida de São 

Bento, as Homilias sobre Ezequiel, os Libri Morales (ou Moralia), destacando-

se os Comentários Morais sobre o Livro de Job, além de redigir uma Regra 

Pastoral dirigida aos bispos, que marcaria para sempre a vida da Igreja. Além 

disso, introduziu profundas alterações na liturgia romana, algumas das quais 

perduram na actualidade, codificando as orações litúrgicas no Sacramentario e 

os cânticos adaptados à liturgia, no Antifonário, que ainda hoje conservam o 

seu nome: canto gregoriano.  

 Embora a sua biografia tenha sido redigida no século VIII por Pablo 

Diácono, foi Jacques de Voragine quem a popularizou no século XIII, na sua 

Legende Dorée, devendo-se a sua popularidade ao facto de se lhe atribuir a 

virtude de aliviar do sofrimento as almas do Purgatório, atribuindo-lhe a lenda o 

resgate da alma do Imperador Trajano, que quis recompensar por ser um 

homem justo. Por esta razão, após o Concílio de Trento converteu-se no 

patrono das Confrarias das Almas do Purgatório.  

 Relativamente ao tratamento iconográfico do tema, corresponde aos 

preceitos usuais na época. O santo celebra a Eucaristia defronte para o altar, 

ladeado por outros eclesiásticos, quando surge a miraculosa visão. 

                                                 
110 - Cfr. Louis Réau, (trad. esp.), cit., Tomo 2. vol. 5, p.196. 
110 - Cfr. Georges Daix, op.cit., p.88; Juan Ferrando Roig, Dicionário de los Santos., Ed. Ómega 
S.A, Barcelona, 1950, pp.126-127; Jorge Tavares, Dicionário de Santos, Ed. Lello & Irmão, 
Porto, 1990, p. 70; Jacques de Vorágine, op. cit., pp. 185-198. 
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 Chama desde logo a nossa atenção neste painel o enquadramento 

arquitectónico em que o episódio se desenrola, dominado por um imponente 

conjunto de colunas, cujo fuste é magnificamente decorado com motivos 

antuerpianos até um terço da sua altura, depois estriado e rematado por capitel 

jónico, adossadas a uma parede na qual se abrem pequenos janelões, que se 

destacam também pelos elementos decorativos que os circundam, a revelar o 

preciosismo do autor. É a primeira vez que o autor usa exactamente esta 

conjugação de elementos na coluna, que depois repetirá em outras 

composições, nomeadamente na Nossa Senhora, Santa Ana e Santa Isabel 

(fig.136) muito em voga em outras pinturas contemporâneas. A título de 

exemplo, apenas, coteje-se com as colunas da cama de Maria da Anunciação 

pintada por Peter Pourbous (c. 1552)111. 

 As principais linhas de força da composição projectam-se de forma 

oblíqua, obrigando o nosso olhar a percorrer o painel desde a zona inferior 

direita até à extremidade oposta na qual, em contraste absoluto com a frieza 

cromática da parede que o ladeia, surge um clarão cuja luminosidade é de tal 

modo intensa que os seus contornos se tornam já cor de fogo, no meio do qual 

emerge a figura de Cristo ressuscitado, coberto apenas por um cendal, saindo 

de uma estrutura tumular que repousa sobre o altar (fig.70). Rodeando o 

túmulo, todos os instrumentos da Paixão de Cristo, servindo alguns deles de 

suporte a um belíssimo palio, sob o qual se encontra a figura de Cristo e os 

próprios instrumentos. No tratamento deste palio denuncia o pintor as suas 

exímias qualidades no tocante ao tratamento de panejamentos, que 

pressentíramos já no quadro anterior dedicado à Virgem com o Menino, mas 

que aqui se confirmam na delicadeza das velaturas aveludadas que nos 

sugerem o brilho e as variações cromáticas deste tecido nobre, escolhido para 

“cobrir” o Senhor.  

 Mas o preciosismo do pintor não se fica por aqui. É curioso reparar no 

pormenor com que representa cada um dos instrumentos da Paixão: a cruz, da 

qual se encontra suspensa a coroa de espinhos; a coluna da flagelação para a 

qual desta vez o pintor escolheu uma Ordem mais rica, a coríntia, uma vez que 

não se trata de mais um elemento arquitectónico, mas de um objecto especial; 

                                                 
111 - Foto em Paul Philippot, op. cit., Flammarion, Paris, 1994, p.197. 
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é também interessante notar como o artista não se esqueceu do galo - 

aproveitando sabiamente esta coluna para a sua colocação - animal associado 

à negação de Pedro, estabelecendo desta forma um paralelismo com este 

tema (a negação do sacerdote relativamente à presença de Cristo na 

Eucaristia). Depois, não faltam os pregos, as cordas, a lança, a vara com a 

esponja que foi passada nos lábios de Cristo embebida em vinagre e a escada, 

um dos atributos principais pois além de ser, naturalmente, um objecto 

essencial na Paixão, simboliza a descida de Cristo à Terra e depois a sua 

subida ao Céu convertendo-se assim, junto à cruz, num símbolo da passagem 

dramática do tempo da morte à eternidade da vida.   

 Sobre o altar, cujo frontal apresenta motivos decorativos idênticos aos 

das vestes sacerdotais dados, embora, de uma forma e com uma coloração 

mais discreta, sobre a respectiva toalha branca encontram-se as alfaias 

litúrgicas necessárias à realização do culto: o cálice, uma estante com o Livro 

Litúrgico e quatro castiçais com as velas acesas, que despertam o nosso 

interesse, uma vez mais, pelo facto de neles reencontrarmos elementos 

retirados da gramática decorativa antuerpiana, encontrando já aqui, por 

exemplo, um dos motivos de grottesche que voltaremos a ver nos braços do 

trono da Senhora da Rosa (fig.117). Ao lado da estrutura tumular, ocupando 

um lugar mais discreto, está ainda a tiara papal, alusiva ao estatuto eclesiástico 

do santo, enquanto o seu outro atributo, o ceptro, se encontra encostado à 

parede para a qual converge o nosso olhar, como se referiu já. O cuidado com 

a pormenorização é de tal modo encantador, que é quase comovente observar 

o pormenor delicioso da pequena toalha das mãos pendurada lateralmente no 

altar (utilizada pelos sacerdotes como ritual de purificação durante a eucaristia). 

 Mesmo em frente ao sacerdote, encostada ao túmulo de onde sai Cristo, 

encontra-se uma placa de dimensões razoáveis, com uma suposta inscrição 

que remeteria certamente para um dos passos bíblicos alusivos ao próprio 

milagre eucarístico, mas que não é passível de leitura. Quer o celebrante, quer 

os outros dois oficiantes, se encontram sobre uma plataforma mais elevada 

que os coloca num plano superior relativamente ao conjunto dos fiéis que 

assiste ao culto. Este estrado encontra-se quase na totalidade coberto por um 

conjunto de carpetes (fig.86) em tudo idênticas ao modelo que vimos já na 

Anunciação e na Apresentação do Menino no Templo do Museu de Lagos, com 
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padrão de tipo cúfico. Neste caso, atendendo ao alongamento perspéctico do 

painel, o pintor optou por repetir, justamente, o mencionado tapete, ao invés de 

criar um tipo de carpete distinto, o que o obrigaria a estruturar uma decoração 

diferente, também, o que parece corroborar a hipótese que formulámos 

anteriormente sobre a possibilidade de se tratar de um objecto pessoal no qual 

o artista se inspira. 

 Na extremidade direita encontra-se uma pequena mesa de apoio, 

devidamente coberta com um pano, sobre a qual se encontram outras alfaias 

litúrgicas, nomeadamente as duas galhetas, objectos simbolicamente 

importantes porque quer o vinho quer a água representam o sangue e a água 

que jorraram do corpo de Cristo no momento da sua morte, razão talvez pela 

qual o pintor lhes confere aqui algum destaque. 

 Não obstante São Gregório ter sido fisicamente bastante forte, aludindo 

ele próprio à sua corpulência numa das suas homilias, a tradição artística 

sempre o representa como um homem frágil e imberbe, aparência esta mais 

consonante com a “fragilidade” humana que o tema invoca (fig.85). Apesar da 

postura oficiante, apresenta já um certo amaneiramento corpóreo, acentuado 

pelas vestes que lhe delimitam os contornos. À sua direita, um outro sacerdote 

que agita o turíbulo no momento da consagração revela uma pose 

perfeitamente amaneirada, num gesto largo e aberto que se tornará 

característico no pintor num misto talvez, de surpresa e incredulidade, 

enquanto um terceiro, de frente para o espectador, ergue a patena com uma 

mão, levando a outra ao peito, num gesto de espanto  

 Finalmente, a confirmar as raízes flamengas do mestre, não podia faltar 

um toque de aproximação ao quotidiano, apresentando o artista nesta pintura 

uma série de fiéis que, assistindo à eucaristia, acabam por presenciar o 

milagre, denunciando também a mesma atitude veneranda por um lado, e de 

incredulidade, por outro. Chamamos novamente a atenção para o pormenor do 

personagem que se encontra na extremidade direita, até um pouco separado 

do resto do grupo, tratando-se certamente de um acólito que tem na mão uma 

campainha, objecto que usualmente se tocava naquele momento da 

celebração, acentuando desta forma o realismo da composição. 
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 X / 22 - PENTECOSTES  

  

 Autor: Francisco de Campos   

 Datação : 1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1325 mm x  L.1975 mm  

 Propriedade / Localização: Casa Museu Dr. Fernando de Castro (Porto) 

 Proveniência : desconhecida 

 Estado de conservação : restaurado em 2004  

 Exposições : Cores, Figura e Luz, Pintura Portuguesa do século XVI, Museu  

 Nacional de Soares dos Reis, Dezembro de 2004 a Setembro de 2005, Nº26; O 

 Tapete Oriental em Portugal, Lisboa, MNAA, 2007, Nº15. 

 

  

 Esta pintura (fig.87) foi descoberta por José Alberto Seabra de Carvalho 

no espólio da portuense Casa-Museu Dr. Fernando de Castro, no âmbito dos 

preparativos para a Exposição por si comissariada, subordinada ao tema 

Cores, Figura e Luz. Pintura Portuguesa do Século XVI na Colecção do Museu 

Nacional de Soares dos Reis. Dedicando à obra algumas páginas no Catálogo 

da mencionada Exposição, o autor112 não hesita em atribuí-la a Francisco de 

Campos, corroborando nós totalmente a atribuição. 

 A primeira e única menção que até à data esta pintura merecera, 

limitara-se a uma breve referência num artigo de jornal feita por Hugo Rocha113 

considerando-a, então, obra do pintor quinhentista Garcia Fernandes. 

 Bastará, no entanto, um olhar atento sobre o painel para identificarmos 

imediatamente uma série de características peculiares ao pintor neerlandês e, 

até, alguns elementos que repete face a outras composições, nomeadamente a 

pintura homónima executada alguns anos antes, pertencente ao dito retábulo 

de Durham. Coteje-se por exemplo a figura de São João, em primeiro plano à 

esquerda nos dois painéis, e repare-se como o movimento do braço direito e 

                                                 
112 - José Alberto Seabra de Carvalho, “Um maneirista inesperado”, Cores, Figura e Luz. , cit, 
pp.50-54. 
113 - Hugo Rocha, “Do erário artístico portuense a Casa-Museu de Fernando de Castro…” O 
Tripeiro, V série, ano VII, nº 12, Abril 1952, pp. 268-271. 
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respectiva mão é exactamente igual, apesar da pose diferente que o santo 

assume.  

 É claro que, em termos de afinidades com outras pinturas do autor, a 

mais evidente é a colocação da carpete sobre o estrado onde representa Maria 

rodeada pelas santas mulheres. Quanto ao tapete, que adquire muito maior 

visibilidade neste painel, o pintor repete o padrão “Lotto” no estilo ‘Kilim’ 

desenhando folhas recortadas em amarelo e preto sobre o fundo vermelho no 

campo da carpete, já reproduzido na Missa de São Gregório (fig.86) sendo 

também uma das raras vezes em que não usa a peculiar cercadura exterior de 

linhas ondulantes tricolores, preferindo aventurar-se numa tipologia diferente, 

constituída por formas geométricas, fitomórficas e zoomórficas minuciosamente 

desenhadas sobre o fundo vermelho. A cercadura secundária interior apresenta 

um fundo negro sobre o qual se desenham palmetas rugosas ou pequenos 

motivos geométricos, enquanto a exterior volta a apresentar um fundo 

vermelho com enrolamentos e círculos. 

 No tocante à representação iconográfica do tema, tal como aconteceu 

na pintura de Durham, o artista não se limita a representar o apostolado e a 

Virgem, alargando desta vez mais ainda o grupo, constituído por um total de 32 

figuras, cinco das quais são mulheres. As versões alargadas dos participantes 

no Pentecostes embora menos frequentes, não são inéditas, aludindo-se 

nestes casos ao conjunto dos fiéis podendo evocar-se as várias nações do 

mundo ou as diferentes raças humanas, numa demonstração da abertura do 

Cristianismo à diversidade de povos e culturas. Interessante neste painel é o 

facto de todas as figuras se apresentarem aureoladas, indício claro de que 

neste caso se privilegiou a ideia de que todos os cristãos são chamados a 

participar da santidade, sendo assim responsabilizados pela reafirmação da 

mensagem cristã, em perfeita sintonia com os princípios veiculados no Concílio 

de Trento e de exacerbação na luta contra a difusão das eventuais heresias, 

em detrimento do conceito de que o Cristianismo não faz acepção de pessoas, 

já perfeitamente integrado no século XVI. 

 A descida do Espírito Santo sobre os presentes conduz à enorme 

agitação no cenáculo sublinhada pela expressiva gestualidade e inter-relação 

estabelecida entre as figuras que manifestam o dom da alocução em várias 

línguas, apoderando-se de toda a cena um profundo sentido maneirista, que, 
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de alguma forma se pressentia já no Pentecostes que Gregório Lopes pintara 

nos finais da década de trinta para o Convento da Esperança em Lisboa 

(fig.91), do qual Campos recolhe algumas sugestões no tocante às poses 

agitadas de alguns figurinos, nomeadamente no S. João, que também leva 

uma das mãos à cabeça, ou no apóstolo que aqui parece querer fugir (fig. 90) 

como que procurando uma saída ou um esconderijo nas proximidades de uma 

coluna, não muito diferente do que no quadro anterior procura refúgio atrás de 

um pilar. 

 Relativamente às linhas orientadoras da composição, detectamos aqui 

uma vaga inspiração no fresco rafaelesco A Escola de Atenas, com que o 

grande mestre italiano decorou uma das paredes da Stanza della Segnatura do 

Palácio do Vaticano, e da qual chegaram seguramente ecos a Francisco de 

Campos, quer durante a sua passagem pelo país vizinho, quer depois em 

Portugal. Ressalvando as respectivas diferenças, desde logo impostas pelas 

dimensões das pinturas e porque no fresco, Rafael quase privilegia o 

enquadramento arquitectónico, relativamente às pessoas, no Pentecostes, pelo 

contrário, Campos praticamente enche a pintura com uma mole humana, que 

se impõe ao espectador com uma força dominante, quase o obrigando a 

participar da cena. Contudo, repare-se como a pintura se projecta num espaço, 

arquitectónico que lhe serve de cenário, que se desenvolve exactamente da 

mesma forma, partindo de um plano relativamente próximo, ao qual se 

encostam alguns participantes, para depois se alongar em profundidade. 

 No nível mais próximo, encontramos em ambos os casos duas paredes 

rectas, nas quais sobressaem dois nichos, substituindo-se no Pentecostes os 

pilares rafaelescos por grossas colunas de fuste relevado como já vimos outras 

vezes nas obras de Campos, e substituindo também as figuras mitológicas do 

painel romano por duas outras mas, repare-se! se uma delas é uma virtude 

teologal, a Fé, que tem como atributo o crucifixo, a que com ela faz pendant do 

lado esquerdo é Urânia, (fig.90) a deusa da ciência e musa da Astronomia, cujo 

atributo é o ceptro rematado por uma esfera armilar, ou seja, é uma figura 

profana, que nos conduz justamente para o mundo da ciência e da razão 

representado por Rafael neste fresco. É muito interessante notar esta 

associação entre o sagrado e o profano, ao mesmo tempo tão reveladora da 

modernidade do artista e de uma certa concepção neoplatónica da Verdade. 
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Se a Fé confere essência à vida humana, cada vez mais se reconhece a 

importância da Ciência enquanto elemento fundamental para a descoberta da 

Verdade, verdade esta que em última análise conduz a Deus, seu senhor 

absoluto. Delimitadas pelos nichos, as paredes laterais abrem-se em 

profundidade, formando uma abside na qual se detectam apenas uma 

sucessão de pilastras, que se vão distanciando cada vez mais do observador, 

também pelo efeito da luz do Espírito Santo que, vindo do alto, preenche 

justamente essa zona do painel. Ora, no fresco rafaelesco temos também uma 

estrutura arquitectónica que, embora não seja fechada, se vai projectando para 

um plano muito longínquo, no qual encontramos também duas entradas de luz. 

 É claro que não podemos deixar de encontrar paralelismos também 

entre esta arquitectura fundeira perspectivada e outras obras de Campos, 

como a Apresentação do Menino no Templo, de Lagos, embora as colunas do 

Pentecostes apresentem já o fuste estriado, com relevos decorados apenas até 

cerca de um terço da sua altura, como acontece na Missa de S. Gregório (e só 

em dois terços do fuste e não já na sua totalidade como acontecia nas suas 

primeiras obras). As esculturas dos nichos laterais (fig.90) sugerem idênticas 

composições que o artista pintou na Anunciação do Museu de Lagos (fig.37) e 

na Virgem, Santa Ana e Santa Isabel (fig.139) invocando, naturalmente, outras 

figuras.  

 Relativamente à disposição dos intervenientes nas cenas, encontramos 

também algumas afinidades com o mencionado fresco da Stanza della 

Segnatura (fig.88). A maioria dispõe-se mais ou menos em linha recta ao longo 

do painel e ocupa um nível superior aos que se encontram no primeiro plano. 

No fresco quatro degraus separam os dois níveis do solo, na pintura de 

cavalete o grande conjunto das personagens está também um nível acima, que 

um alto degrau coberto por um tapete, faz elevar. Maria, ocupa aqui o eixo da 

composição porque, apesar de anacronicamente, ela é considerada o elemento 

mais importante da cena. Da mesma forma Platão e Aristóteles ocupam 

exactamente o eixo central na Escola de Atenas. Depois, as restantes figuras 

são distribuídas à esquerda e à direita, deixando o espaço livre ao centro, à 

frente dos personagens principais (espaço esse que no fresco é ocupado 

apenas por Diógenes, o velho, que espojado sobre a escada, não prejudica a 

leitura do quadro. Para além destas, encontramos ainda outras fontes de 
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inspiração no fresco rafaelesco para a composição de uma ou outra figura, que 

o pintor nunca copia, mas que lhe podem ter servido de modelo. Assim, repare-

se na postura de São João, em posição destacada à esquerda, assumindo uma 

atitude mais reflexiva, quase que interiorizando de imediato a nova 

responsabilidade de que ficava imbuído, sem que deixe de revelar o espanto 

provocado pela surpresa, como parece demonstrar o modo impetuoso como se 

lança de joelhos por terra, apoiando-se simultaneamente numa estante cujos 

livros entretanto se espalham pelo chão, de encadernações idênticas às dos 

que vemos em outras obras de Campos, nomeadamente nas Anunciações de 

Lagos e de Terena. Ressalvando as diferenças desde logo impostas pela 

distancia que é conferida a Miguel Ângelo na pintura de Rafael, repare-se 

atentamente e veja-se como a sua pose é idêntica à do São João, encostando 

o braço esquerdo, desta vez a uma pequena mesa e apoiando a cabeça nas 

mãos, enquanto o braço direito se dobra (aqui para tomar notas sobre um 

papel).  

 É claro que a importância adquirida por São João no Pentecostes é 

primacial, e por isso ele é mesmo a figura dominante de todo o painel. Não 

podemos esquecer que este era o discípulo dilecto de Cristo, o que 

acompanhou Maria até ao fim e por isso um dos apóstolos que assume maior 

importância em muitas das cenas evangélicas, como esta. Não pretendemos 

ver aqui, de forma alguma, um seguidismo modelar, até porque isso contraria 

completamente o espírito criativo de Francisco de Campos, mas consideramos 

que esta pintura romana lhe deve ter pontualmente servido de fonte inspiradora 

que, como sempre, o pintor alterou consideravelmente ao adaptar a um tema 

diferente, a um espaço diferente e a uma realidade cultural e artística também 

já diversa. 

 Continuando a debruçar-nos sobre esta figura proeminente no quadro de 

Campos, o gesto brusco do evangelista fá-lo tombar a banqueta sobre a qual 

estaria sentado, aproveitando o pintor para, desta forma, melhor revelar o lavor 

decorativo da sua superfície lateral o qual, embora menos elaborado, nos 

relembra outras peças de mobiliário reproduzidas noutras obras da sua autoria. 

 Do outro lado, São Pedro é a figura que adquire maior proeminência 

nesta cena. Ocupando quase toda a metade inferior do lado direito do painel, a 

pose amaneirada e o gesto aberto conferem-lhe um dinamismo acentuado que 
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atrai imediatamente a atenção do observador. Ao contrário de João este santo, 

que estava de joelhos, parece querer erguer-se apoiando-se numa pequena 

mesa minuciosamente decorada com elementos ornamentais antuerpianos 

(que novamente denunciam a autoria da obra), lembrando-nos o tipo de 

decoração de pequenas peças de mobiliário que encontramos na Anunciação 

(fig.112) de Terena, na Última Ceia (fig.147) ou mesmo na Senhora da Rosa 

(fig.117), sendo embora esta última a pintura onde o mobiliário assume uma 

relevância nunca antes vista na obra do pintor neerlandês. Como no 

Pentecostes de Durham, o fundador da Igreja Cristã conserva as chaves 

presas à cinta, mas o gesto e a atitude são aqui completamente distintos, 

preferindo o artista colocar nesta pintura todos os participantes voltados para o 

espectador, o que o obrigou a imprimir alguma rotatividade nesta figura. A 

segurança na arte do desenho está bem patente no amaneiramento da pose, 

nos pregueados das vestes e nos reflexos lumínicos que sobre elas se 

projectam, a confirmar estarmos perante um pintor amadurecido nos cânones 

do Maneirismo. 

 As mulheres que se encontram reunidas no centro da composição 

parecem adoptar uma atitude mais pacífica, erguendo os olhos ao céu 

enquanto Maria dá continuidade à oração iniciada. Madalena é a única que 

parece revelar algum receio, a avaliar pelo gesto envolvente com que abraça a 

mãe de Deus, que sugere simultaneamente o desejo de proteger e de ser 

protegida. Deste grupo feminino só ela se destaca pelas vestes requintadas e 

coloridas, cujo cuidado tratamento é manifesto na pormenorização com que o 

artista define os seus contornos e feitios, assim como o delicado penteado que 

lhe adorna a cabeça. 

 Atendendo à dimensão alargada da pintura, os restantes intervenientes 

dispõem-se ao longo de um eixo elíptico que envolve os primeiros, conferindo 

uma amplitude à cena raras vezes conseguida, ao mesmo tempo que anula o 

papel convergente desempenhado pelo principal ponto de fuga. Cada uma 

dessas figuras é minuciosamente representada expressando o novo dom que 

sente apoderar-se de si de uma forma individualizada: assustados uns, que 

cobrem o rosto numa atitude protectora, temerosos outros, que erguem os 

braços em gesto defensivo ou buscam refúgio por trás das vestes ou das 

estruturas arquitectónicas (atente-se no ar apavorado do homem que procura 
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esconder-se atrás de uma coluna na extremidade superior direita do quadro), 

atónitos os que assumem expressões de carácter interrogativo ou 

simplesmente de pasmo, como a daquela figura à esquerda que se prostra 

sobre o estrado, apoiando a cabeça nas mãos, como que paralisada pelo 

fenómeno. 

 A disposição no quadro de algumas dessas figuras não difere muito da 

que assumiam no Pentecostes já analisado (fig.63) mantendo-se no eixo da 

composição um primeiro círculo definido em torno de Maria, junto da qual se 

concentra novamente o grupo feminino, e que se fecha com São João 

Evangelista e São Pedro, que ocupam os primeiro planos do painel.  

 Ao contrário do Pentecostes de Durham, no qual os raios luminosos 

emergiam de um fundo obscurecido, agora o pintor preferiu transformar o plano 

fundeiro numa mancha lumínica, colocando no seu eixo principal a presença 

simbólica do Espírito Santo, envolto na habitual auréola da qual se desprendem 

as múltiplas línguas de fogo que atingem os presentes. O desejo dominante de 

integrar todos os elementos na palpitação da atmosfera ambiente levou o pintor 

a desenvolver um jogo de valores tonais num princípio quase monocromático, 

no qual o vermelho da túnica de São João e da carpete (sua cor 

preponderante) constituem uma excepção em contraste com a tonalidade 

dominante. 
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XI / 23, 24, 25, 26 e 27 – PINTURAS DO RETÁBULO-MOR  

DO SANTUÁRIO DE  

NOSSA SENHORA DA BOA NOVA DE TERENA 

 

 Conquistada aos árabes no reinado de D. Sancho II, a origem histórica 

deste antigo concelho situa-se numa data incerta algures entre as décadas de 

trinta e cinquenta da centúria (1231-1259), mediante o concerto feito entre o 

mordomo da Cúria, D. Egídio Martins e sua mulher com o cabido e bispo de 

Évora, que determinaram o seu repovoamento, sabendo-se que em 1262 foi já 

dotada da sua primeira carta de foral.  

 Voltando à posse da coroa, D. Dinis fez a concessão do povoado a seu 

filho, D. Afonso e D. João I doou-o à Ordem de Avis.  

 Mas a alcaidaria andou durante séculos na casa dos coudeis-mores da 

coroa. Os descendentes do primeiro foram os Silveira. D. Diogo da Silveira 

senhor de Oliveira do Conde e de Góis, sendo D. António da Silveira o titular na 

segunda metade do século XVI. Acreditamos, pois, como já referimos quando 

nos pronunciámos sobre a clientela de Francisco de Campos, que ao mecenato 

deste senhor se deve esta obra pictórica do artista. É certo que o santuário de 

Terena era padroado da Casa de Bragança, podendo pensar-se que esta seria 

a via de ligação entre o nosso pintor e este retábulo, hipótese que não 

podemos excluir liminarmente, em virtude de se confirmar, documentalmente, 

algum do trabalho executado por Campos para o Duque D. Teodósio I. No 

entanto, constatando-se o facto de os Silveira serem os Senhores de Terena e 

de precisamente na mesma época o pintor ter trabalhado para outro ramo 

desta família (retábulo de Góis), é nossa convicção que os Silveira serão os 

verdadeiros comitentes deste retábulo, concretamente na pessoa do 

mencionado D. António da Silveira (que não teve legítimos descendentes). 

 Acreditamos também que a máquina retabular se deve a mais um 

membro da família Campos, Jacques de Campos, como se referiu igualmente 

no 1º volume desta tese, antes de mais, porque todo o trabalho escultórico do 

retábulo, nos remete para o universo flamenguizante, a denunciar a inspiração 

em gravados antuerpianos e não é plausível que nesta altura se chamasse um 

mestre flamengo para o vir executar, quando havia em Portugal tantos e tão 
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bons mestres nesta área. Além disso, o mais natural é que, sempre que 

possível, os dois membros da mesma família trabalhassem conjuntamente, 

como era comum nestas profissões. Finalmente, podemos ainda acrescentar 

um outro factor, que se prende com a hipótese por nós formulada de o contacto 

entre Francisco de Campos e os Silveira se ter estabelecido através de D. Luís 

da Silveira (primo direito de D. Diogo), também morador em Lisboa, às Portas 

de Santa Catarina (portanto, vizinho do pintor), exactamente o mesmo local 

onde residia Jacques de Campos, cujo trabalho, por essa razão, eventualmente 

este senhor, ou outros membros da família, poderiam também já conhecer. 

 No que se refere à leitura narrativa do conjunto retabular, é muito 

idêntica à que analisamos para o retábulo de Durham. Assim, desta vez 

encontramos também à esquerda (lado do Evangelho) a Assunção da Virgem, 

sobreposta pela Ressurreição do Senhor, enquanto do lado oposto se 

encontra, em baixo, a Anunciação, sobrepujada pela Adoração dos Pastores. 

Ao centro, entre a Ressurreição e a Adoração dos Pastores, novamente um 

Pentecostes, exactamente como no referido retábulo. Rematando todo este 

conjunto podemos observar também um Calvário, só que neste caso estamos 

perante uma pintura que não pode ser, de forma alguma, tributável a Campos, 

tratando-se de obra posterior, devida certamente a algum fruste pintor regional, 

pelo que não nos debruçaremos sobre a sua análise estilístico-iconográfica..A 

leitura dos painéis far-se-á de cima para baixo e da esquerda para a direita. 

 Há, contudo, que ter em conta que as decorações fresquistas levadas a 

cabo na capela-mor em 1706, sob o mecenato de D. Pedro de Lencastre114, 

acabariam por ter profundas repercussões na percepção do espaço, alterando 

bastante a leitura geral do retábulo. A abóbada gótica foi dividida em doze 

campos, sugerindo caixotões, com temas inspirados no Apocalipse de S. João, 

rematando nas bandas periféricas com a representação de quatro monarcas 

portugueses de cada lado. Na parede leste, enquadrando o retábulo-mor, 

pintaram-se dois anjos ladeando o seu remate superior, enquanto ao nível do 

segundo friso de painéis se representam as santas Úrsula e Águeda, inserindo-

se assim um outro registo iconográfico que nada tem a ver, estética ou 

iconologicamente, com o retábulo maneirista. 

                                                 
114 - Mário Jorge Barroca, Terena. O Castelo e a Ermida da Boa Nova, IPPAR, 2007, p.149. 
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115 - Antes da colocação no século XVIII do actual nicho barroco que aí se conserva, 
encontrava-se no local uma imagem medieval da Virgem, que entretanto se perdeu. 
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 XI / 23 - RESSURREIÇÃO de CRISTO  

  

 Autoria: Francisco de Campos     

 Datação : c.1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1240  mm  x  L.1180 mm  

 Propriedade : Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena (Alandroal) 

 Proveniência / Localização: Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena 

 Estado de conservação : carece restauro 

 

 

 Na Ressurreição (fig.93) que consideramos subsidiária das que Lopes 

pintou para Santos-o-Novo (fig.96) e para Valverde, são bem evidentes os 

influxos antuerpianos, remetendo-nos simultaneamente para a pintura italiana 

de Giulio Romano. Estaremos perante o melhor painel deste conjunto, que 

revela algumas afinidades com a pintura homónima que Campos pintara uns 

anos antes no retábulo que actualmente se encontra em Durham (fig.58). O 

alargamento desta pintura permite imprimir-lhe profundidade ganhando as 

figuras maior amplitude, mas uma leitura atenta dos dois quadros permitir-nos-

á concluir que os elementos de distinção são menores que os de aproximação. 

 As diferenças composicionais são impostas, desde logo, pelas diferentes 

dimensões dos painéis sendo, no entanto, evidente que os anteriores valores 

renascentistas são substituídos por uma nova dinâmica centrada na figura 

agitada do Cristo «amaneirado», de proporções anatómicas deliberadamente 

deformadas (veja-se a intencional deformidade do braço, exageradamente 

alongado). Este não é já planante, surgindo agora em pé sobre o túmulo que, 

contrariando as prescrições tridentinas, se encontra aberto, denunciando o 

recurso às gravuras antuerpianas no lavor decorativo das suas faces, que se 

aproxima do modelo decorativo da tumba da Ressurreição pintada por Diogo 

de Contreiras no retábulo de Almoster (fig.95). As mesmas gravuras continuam 

a servir de fonte de inspiração para a decoração das armaduras dos militares e 

outros adereços. 
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 Enquanto a pintura de Durham se fechava praticamente com a 

representação da cena, aqui deparamo-nos com uma estrutura tipicamente 

maneirista. A mandorla mediévica que no quadro anterior envolvia a figura de 

Cristo, dá agora lugar a uma distendida auréola luminosa que irrompe do 

firmamento, preenchendo quase toda a zona superior do painel, delimitada por 

um nimbo algodoado de belíssimos efeitos giratórios que lhe emprestam 

bastante dinamismo parecendo, ao mesmo tempo, estabelecer uma separação 

entre o mundo sobrenatural e a esfera terrena. Esta sugestão de movimento é 

ainda reforçada pela representação de nuvens de poeira que se agitam em 

turbilhão sob o túmulo provocadas pela abertura impetuosa do sepulcro. 

 É muito curiosa a colocação do sarcófago, como que estando ainda a 

sair do sepulcro, que aqui se agiganta (ao contrário da pintura de Durham, 

onde era quase imperceptível). A este lado do painel, na sua zona superior, 

totalmente preenchido pelo sepulcro e a auréola luminosa, opõe-se do lado 

contrário uma abertura paisagística que se prolonga na linha do horizonte na 

qual se prefigura longinquamente Jerusalém, como o comprova a colocação 

num plano intermédio do Monte Calvário com a crucificação dos três 

condenados (fig.98), de alguma forma nos recordando a estrutura compositiva 

mais comum nas pinturas do Mestre de Abrantes, quase sempre “divididas” em 

duas partes, numa das quais se concentram os elementos figurativos para, na 

outra, se abrir em paisagens fundeiras. Por outro lado, como parecendo 

confirmar esta forte ligação ao dito Mestre, a representação deste calvário 

recorda-nos, de facto, a que víramos já na Pietà da Bandeira da Misericórdia 

de Alcochete (fig.4).  

 Quanto à apresentação da Guarda imperial, mantendo o artista o mesmo 

número de soldados, resultam as maiores diferenças da agitação que é 

conferida a todos eles, imprimindo uma turbulência organizativa à cena, que 

acentua o seu dinamismo e tensão. Por outro lado, aqui o pintor introduz muito 

mais profundidade espacial na pintura, o que lhe permite distribuí-los 

diferentemente em redor do túmulo. Atente-se na similitude da postura de 

Longinus (fig.94), que mantém idêntica dinâmica gestual num misto de 

surpresa e veneração e que, mais uma vez, não se distancia muito da que já 

víramos no painel homónimo que Gregório Lopes pintou no retábulo da igreja 

lisboeta do convento de Santos-o-Novo (fig.96), onde aparece com uma 
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posição invertida. Notável, como lhe é peculiar, é o tratamento conferido às 

vestes destes guardiães, fazendo cintilar o brilho do ouro nos relevos 

decorativos com que as adorna e nas armas que os acompanham, chamando 

de novo a nossa atenção o trabalho exímio colocado na elaboração das cáligas 

e do casco do militar convertido, mostrando que nada foi deixado ao acaso, 

justamente porque se torna, por esse facto, o que assume maior importância 

no contexto cenográfico. Merece aqui uma chamada de atenção especial a 

arma que se encontra no chão, ao seu lado, num evidente anacronismo do 

pintor, mas que não deixa de ser revelador do seu sentido de modernidade e 

irreverência! O soldado que atrás de si se levanta empunhando a lança e o 

escudo, (fig.98) enverga uma armadura ricamente decorada e cobre o rosto 

com uma viseira, certamente para se proteger da intensa luminusidade que 

emana do plano fundeiro, contra o qual vira a cabeça e ergue o escudo numa 

atitude defensiva. A sua postura recorda-nos a do militar que se posiciona em 

lugar idêntico na Ressurreição do Retábulo dos Evangelistas, da autoria de 

Sturmio (fot.99), sugerindo ainda uma eventual inspiração na gravura de 

Cornelis Cort feita a partir de uma pintura de Michiel Coxcie (fig.94), o que 

demonstra, mais uma vez, as ligações de Francisco de Campos à pintura 

flamenga, mesmo depois da sua vinda para a Península Ibérica. Como tivemos 

já oportunidade de dizer, acreditamos que Campos se deslocasse 

esporadicamente à Flandres, até para obtenção de materiais, onde contactaria, 

naturalmente, com muitos desses artistas. 

 Embora neste quadro não haja homens adormecidos, o que se situa 

atrás do túmulo parece acabar de acordar, pelo ar estremunhado com que se 

soergue do chão, ainda agarrado a uma manta com que seguramente se cobria 

durante o sono, revelando-se aqui mais um daqueles pormenores pitorescos 

tão caros ao artista, nesta aproximação à realidade quotidiana que denuncia a 

matriz flamenga que o terá enformado. 

 Em primeiro plano vemos ainda um militar de costas que sugere uma 

certa inspiração num dos elementos retirados de uma gravura de um anónimo, 

segundo Cornelis Cort, datada de 1569. 
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 XI / 24 - PENTECOSTES  

  

 Autoria: Francisco de Campos     

 Datação : c.1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1240 mm  x  L.1180 mm  

 Propriedade :  Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena (Alandroal) 

 Proveniência / Localização: Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena 

 Estado de conservação : carece restauro 

 

 

 Lamentavelmente esta pintura (fig.102) mal se vê atendendo à 

colocação no século XVIII da enorme maquineta que abriga uma imagem da 

padroeira, cujo remate superior encobre até cerca de metade da sua altura este 

painel pictórico.  

 Prevalece a representação do texto bíblico dos Actos dos Apóstolos, que 

coloca a Virgem rodeada pelo apostolado e algumas mulheres, destacando o 

pintor em primeiro plano a figura da mãe de Deus que, com a Bíblia nas mãos, 

acolhe o Espírito Santo delineando-se, no plano posterior algumas minúsculas 

figurinhas que marcam a separação entre os personagens mais importantes da 

frente, e o fundo em que a cena se desenrola. 

 Comparativamente com os outros quadros homónimos que Francisco de 

Campos pintou, neste deu particular ênfase ao espaço cénico cujos contornos 

arquitectónicos reflectem novamente as influências italianizantes acolhidas pelo 

artista. Extraordinariamente desenvolvido em perspectiva, o enquadramento é 

delimitado por duas classicizantes colunas de fuste decorado com motivos de 

rollwerkwe até um terço da sua altura e estriado até ao remate, como vimos 

ainda na pintura anterior, para lá das quais se desenvolve um magnífico pórtico 

de sumptuosa edificação. Trata-se de uma estrutura que aqui se prolonga até 

ao espaço onde se encontra o grupo dianteiro, precedida de uma colunata 

cujas colunas apresentam fustes estriados e capitéis coríntios. O tecto deste 

pórtico é de uma actualidade sem par, abandonando-se já a tradicional 

estrutura abobadada (como se via, por exemplo ainda no Pentecostes que 
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Contreiras pintara para Almoster alguns anos antes) que aqui dá lugar a um 

moderno tecto arquitravado, de caixotões. Também o friso que sobrepuja a 

colunata denuncia essa modernidade, através da sobriedade decorativa que 

recorre apenas a motivos geométricos. A aparição do Santo Espírito e a 

configuração que o pintor lhe dá, reproduz novamente o modelo usado em 

Durham (fig.63) limitando-se desta vez a ampliar as suas dimensões. Trata-se 

de um intenso foco de luz sobre o qual se inscrevem uma espécie de raios 

pintados a negro cujo contraste lhe confere muito maior espectacularidade, 

transportando esses raios luminosos nas suas extremidades línguas de fogo, 

que atingem os presentes no Cenáculo.                                  

 No tocante à representação do tema propriamente dito a colocação das 

personagens apresenta enorme similitude face ao painel de Durham, 

concentrando-se maioritariamente em torno de Maria as restantes figuras, 

estando ladeada, tal como no quadro mencionado, pelas outras três santas 

mulheres, apenas com uma diferença: enquanto anteriormente Madalena se 

encontrava à Sua direita, aqui estão todas do mesmo lado esquerdo da Virgem, 

assumindo Maria Madalena que se coloca um pouco atrás e se encosta ao 

braço da Senhora, exactamente a mesma postura de uma outra figura feminina 

no Pentecostes referido. Não fora a sumptuosidade das vestes de Madalena, 

em contraste com a simplicidade das da outra santa mulher e, seríamos 

tentados a afirmar tratar-se da mesma personagem, pois até a cor da veste, de 

tom rosa carmim, é idêntica.  

 Da mesma forma, no nível inferior de ambos os painéis, se distribuem 

quatro figuras masculinas, duas à frente e duas outras atrás das primeiras, mas 

ocupando as extremidades do quadro, com idênticas manifestações de 

surpresa e susto decorrente do impacto produzido pela recepção do Espírito 

Santo e provocando a natural agitação gestual. Destes, o que surge em 

primeiro plano ao fundo à esquerda do painel repete o modelo do São Pedro na 

pintura homónima de Durham, assumindo apenas uma rotatividade diferente, 

tendo em conta a posição oposta que ocupam nas respectivas pinturas. Por 

outro lado, aqui a agitação é maior, bem demonstrativa da maturidade atingida 

pelo artista ao nível estilístico, cada vez mais longe de uma certa contenção 

que ainda lhe definia os traços nas primeiras obras. 
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 XI / 25 - ADORAÇÃO dos PASTORES   

  

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : c.1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1240 mm  x  L.1180 mm  

 Propriedade : Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena (Alandroal) 

 Proveniência / Localização: Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena 

 Estado de conservação : carece restauro 

 

 

 Este é outro dos temas mais repetidos entre as obras remanescentes do 

autor, pois vimo-lo já nos painéis de Góis, Santiago do Cacém e de Durham.  

 Como a seu tempo se disse, Francisco de Campos vai abandonando 

progressivamente a importância conferida aos planos arquitectónicos dando 

maior ênfase aos personagens que ganham em dimensão e volumetria 

relativamente às primeiras obras. É o que se verifica nesta pintura (fig.103) 

assistindo-se a uma inversão da organização compositiva relativamente às 

anteriores; desta vez o pintor deslocou Maria para o lado esquerdo, mas 

atribui-lhe um lugar muito mais significativo, imprimindo-lhe os panejamentos 

soprados uma volumetria que preenche todo o plano inferior esquerdo do 

painel. A sua figura assume aqui, não tanto o ar venerando que perscrutáramos 

nas Adorações anteriores mas, quase se diria, uma certa altivez, que lhe é 

imprimida pelo gesto garboso com que apresenta o Deus Menino, que lhe 

confere uma certa dignidade cortês.  

 Os habituais anjinhos cantores não se encontram já junto ao 

improvisado leito do Menino mas, caminhando por trás de Maria, vêm tangendo 

uma viola de gamba, idêntica à que vimos no painel de Santiago do Cacém, 

outro um instrumento de sopro, seguidos por mais dois que entoam hinos de 

Gloria (fig.106). Desta vez é Maria quem apresenta o Seu Filho, erguendo com 

gesto delicado o pano sobre o qual Ele repousa, perante o olhar embevecido 

dos dois pastores que O rodeiam, um com a habitual cesta de ovos na mão 

que descobre a cabeça ajoelhando perante a adorável criatura, o outro, que 
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pousara já uma bilha no chão (que deverá conter leite) debruçando-se sobre 

Ele apoiado no seu cajado. No plano posterior aproximam-se dois outros 

pastores um dos quais traz uma rês e um pequeno pipo suspenso do cajado, 

enquanto o segundo transporta na mão um pequeno púcaro (certamente, numa 

alusão simbólica ao mel, encarnando Cristo o caminho de passagem para a 

Terra Prometida, terra abundante de leite e de mel, de acordo com as 

referência bíblicas (que partem da realidade local). 

 São José, como sempre, retira-se da cena principal, surgindo atrás do 

primeiro grupo encostado a um poço, numa simbólica alusão à fonte de água 

viva que é o próprio Deus Menino, fruto do ventre virginal de Maria (fig.104). 

Enquadrando o lado esquerdo do painel, onde se encontram as figuras mais 

importantes (Sagrada Família e anjos) estão duas enormes colunas que, 

apesar de serem elementos constantes nos temas relacionados com o 

nascimento de Cristo, em Francisco de Campos, nos lembram diversas outras 

obras suas pelo tratamento conferido aos fustes primorosamente decorados 

com motivos antuerpianos e com enrolamentos vegetalistas, sugerindo-nos as 

rovine antiquizantes de Giulio Romano, também um dos seus elementos 

preferidos. O preciosismo deste tratamento arquitectónico remete-nos para 

outros painéis do artista, nomeadamente as belíssimas colunas de fuste 

lavrado com enrolamentos vegetalistas, idênticas às que voltaremos a ver na 

Epifania da Sé de Évora (fig.123) por exemplo. Estas colunas precedem uma 

escadaria que dá acesso a um pórtico serliano, para lá do qual se prolongam 

as ruínas que soçobraram de uma arquitectura arcaica. Fora deste 

enquadramento e ocupando o pano fundeiro do lado oposto da pintura, 

estende-se uma paisagem na qual reconhecemos a preferência do pintor pelas 

arcaturas de silhares aparelhados, que se misturam com arquitecturas 

arquitravadas, diluindo-se na linha do horizonte os edifícios ruinosos que se 

prolongam no espaço. 

 Um pormenor interessante a merecer a nossa atenção é o leito do 

Menino, que não é já de madeira como nos dois casos anteriores, mas que tem 

a particularidade de ser sustentado por uma base de coluna de um lado e, um 

capitel invertido do outro (fig.105), provando que apesar de o fazer menos 

ostensivamente do que nas primeiras obras, o autor não perdeu o gosto pela 

erudição arquitectónica, como se vê também pela colocação de um fragmento 
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de uma coluna tombada na extremidade direita do painel. Não é de excluir 

aqui, no entanto, uma referência erudita, simbolizando simultaneamente esses 

fragmentos quebrados de edifícios de outras épocas, o ruir da Antiga Lei à qual 

se sobrepõe a Nova Vida (Nova Lei) que brota justamente das ruínas do 

Mundo Antigo (neste caso numa interpretação quase literal). O facto de o 

Menino, desnudo e indefeso surgir sobre um leito de ruínas da Antiguidade, 

mais reforça a ideia de que é justamente, esta criatura aparentemente frágil, 

pobre (o recém nascido num estábulo) que faz ruir o mundo velho, de que são 

paradigma as portentosas colunas, que se desmoronam como se feitas de 

areia, perante a chegada do Filho de Deus. Esta ideia volta a ser manifesta no 

plano fundeiro do painel, onde o artista representa novamente alguns 

elementos arquitectónicos arruinados, apesar de os colocar já num plano muito 

longínquo, relativamente às belíssimas arquitecturas que servem de 

enquadramento à cena principal. 

 O tratamento do chão assemelha-se extraordinariamente ao que vimos 

no tema homónimo do retábulo de Durham, constituído por lajes que se 

dispõem irregularmente pelo chão, reforçando a ideia de precaridade e pobreza 

associada ao nascimento do Salvador. Não deixamos de registar, contudo, a 

inclusão de outro pormenor simbólico que é justamente a colocação de 

pequenas plantas silvestres que despontam por entre as lajes, numa alusão ao 

regresso à inocência perdida que o nascimento do Salvador veio restaurar , a 

que fizemos já referência a propósito do painel de Santiago do Cacém.  
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 XI / 26 - ASSUNÇÃO de NOSSA SENHORA 

  

 Autoria: Francisco de Campos    

 Datação : 1565-1570  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões: A. 1240 mm  x  L. 1180 mm  

 Propriedade : Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena (Alandroal) 

 Proveniência / Localização: Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena 

 Estado de conservação : carece restauro 

  

  

 Embora este seja outro dos temas recorrentes nas obras de Francisco 

de Campos, adquire neste retábulo (fig.107) uma importância especial em 

virtude de o Santuário ser justamente dedicado a Nossa Senhora da Assunção, 

razão que explicará o facto de o pintor no-lo apresentar aqui de uma forma 

mais completa do que o fizera noutros painéis, evocando verdadeiramente a 

ressurreição de Maria e a sua elevação ao céu. 

 De acordo com a lenda difundida a partir do século VI a que se fez já 

menção, três dias após a morte da mãe de Jesus Cristo, Ele próprio teria 

descido do céu a fim de restituir a alma de Sua mãe ao seu corpo ressuscitado 

que ascendeu ao céu gloriosamente transportado pelos anjos116. Assim sendo, 

a Virgem estaria já sepultada, razão pela qual se eleva a partir do seu túmulo 

que se descerra miraculosamente (da mesma forma que Cristo saíra do seu 

uterus clausus e do seu próprio túmulo) e surge envolta por uma intensa 

mancha de luz - que se materializa através de um fundo dourado idêntico ao 

que vimos  na Assunção do retábulo de Góis (fig.43) e de Durham (fig.72). 

 O esquema compositivo do painel parece desenvolver-se em mandorla, 

isolando o pintor a Virgem sobre esse fundo e compondo depois à sua volta os 

restantes elementos que parecem dividir-se em quatro secções ocupando, 

respectivamente, os quatro cantos da pintura. Retoma-se aqui o modelo 

aplicado algumas décadas antes (c.1535) por Garcia Fernandes na Assunção 

da igreja Matriz de Sardoura (fig.108) que o mesmo pintor usara também numa 

                                                 
116 - Cfr. Louis Réau, op. cit., pp. 210. 
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outra pintura da mesma época (durante vários anos pertencente a uma 

colecção alemã e adquirida na passada década de noventa pelo IPM), embora 

aí o grupo fundeiro dos apóstolos fosse evidentemente menosprezado 

relativamente às figuras angélicas.   

 A fonte de inspiração iconográfica para o painel de Terena parece ter 

sido o relato feito por Voragine na sua Legende Dorée. Assim o parece 

demonstrar não apenas a composição do grupo central e temático da acção no 

qual Maria, apoiada no crescente lunar, é elevada pelos dois arcanjos, Gabriel 

e Miguel (fig.109) podendo identificar-se este último pelo pormenor curioso (de 

acordo com aquela fonte iconográfica) de ser o responsável pela entrega da 

alma da Virgem ao Senhor que a restituirá ao respectivo corpo – alma que 

supostamente se encontraria no recipiente que o mensageiro de Deus mostra 

já vazio. A Senhora ascende sobre o túmulo aberto em direcção ao Paraíso, 

onde a aguarda o Padre Eterno, estendendo já os braços para a acolher no seu 

reino celestial, que o pintor colocou aqui no canto superior direito, atrás de um 

fundo algodoado de nuvens pontuado por pequenos anjos e querubins (111). 

Se outros elementos não houvesse, este bastaria para identificarmos a autoria 

do painel, de tal forma a Sua figura repete a do Padre Eterno que víramos já na 

Assunção de Durham (fig.72) A fisionomia é igual, ostentando uma tiara 

idêntica e o lançamento do braço definindo os contornos do ombro por trás do 

qual se lança o manto de uma forma que é tão peculiar ao artista, são 

suficientes para o denunciar.   

 As figuras laterais do painel assumem uma importância extraordinária, 

que em alguns casos quase retira protagonismo à acção ascensional da 

Virgem. São elas que traduzem o excerto do relato de Voragine, onde se diz 

que a Virgem subiu ao céu jubilosamente: «Tal dia como hoy los cortesanos del 

cielo dispensaron a Maria un grandioso recibimiento: los ángeles se alegraron, 

los arcángeles se regocijaron,los tronos la aclamaron, las dominaciones 

cantaron salmos en su honor, los principados armonizaron la salmodia, las 

potestades acompañaron el canto com sus cítaras, y los querubines y 

serafines, uniendo sus vocês al coro general, la condujeron hasta el altísimo 

trono de la majestad divina117». Do lado direito da pintura aglomera-se um 

                                                 
117 - Jacques de Voragine, op. cit., p.483. 
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grupo de anjos músicos, dedilhando uma harpa um, agitando uma pandeireta 

outro, enquanto outros dançam numa alegria festiva, ao mesmo tempo que um 

outro, que se destaca por se encontrar num plano mais próximo do espectador, 

apresenta a Coroa com a qual a Senhora será proclamada Rainha do Céu (fig. 

111). O lado oposto é dominado por seis outras figuras angélicas configurando 

também elas um movimento ascensional que nos remete para a esfera do 

sobrenatural separada do mundo terreno através de mais um fundo de nuvens 

algodoadas (fig.110). 

 Se no relato da morte de Maria se fazem presentes os apóstolos, são 

eles mesmos que testemunham também a Sua Assunção, conferindo um 

carácter mais realista ao episódio, mencionado nos Evangelhos apócrifos118 e 

na Legende Dorée de Voragine. Por isso no plano inferior do painel prefigura-

se o mundo terreno que Maria acaba de deixar, evocado pelo pintor através de 

um fundo paisagístico, pontuado por algumas árvores longínquas à esquerda e 

um casario que se distancia em sfumato do lado oposto, quase se confundindo 

com as nuvens algodoadas que sustentam o coro angélico. Os apóstolos 

dispostos em redor do túmulo presenciam o momento revelando alguma 

estupefacção no olhar e nas atitudes, lembrando-nos a postura do que se 

encontra em primeiro plano à esquerda, erguendo um dos braços à altura da 

cabeça e abrindo o outro em gesto surpreso, o pastor que na Adoração de 

Durham ocupa posição similar na pintura, enquanto a fisionomia do que se 

encontra na extremidade oposta do quadro recorda o São João do Calvário do 

mesmo retábulo, como referimos já aquando da análise da citada pintura. 

 O pintor evidencia grande esmero nesta composição, que define através 

de um movimento ondulante de evocação florentina, adoptando claramente as 

soluções maneiristas. A paleta cromática denuncia também a completa adesão 

ao formulário maneirista dominada pelo recurso ao verde-limão, amarelo e rosa 

velho, mas onde também o brilho do ouro na reverberação dos tecidos e na 

riqueza dos adereços. 

 

                                                 
118 - Cfr. Los Evangelios Apocrifos, Tomo Tercero, Traduccion, Introduccion Crítica y Notas de 
Edmundo González-Blanco, Madrid, s/d, pp.5-59.  
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 XI / 27 - ANUNCIAÇÃO 

 

 Autoria: Francisco de Campos    

 Datação : c.1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1240 mm  x  L.1180 mm  

 Propriedade : Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena (Alandroal) 

 Proveniência / Localização: Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova de Terena 

 Estado de conservação: carece restauro 

 

 

  Esta (fig. 112) é a segunda, das obras remanescentes do autor, 

dedicada a este tema. Apesar de continuar a manifestar a sua preferência pela 

inserção da cena em grandiosos enquadramentos arquitectónicos, a estrutura 

composicional da pintura é bastante diferente da que víramos no painel alusivo 

a esta temática do Museu de Lagos (fig.35). Ao contrário dessa, onde é 

justamente a dimensão arquitectónica que lhe dá profundidade, desta vez o 

artista aproxima a cena do espectador, ganhando amplitude em função de uma 

outra organização compositiva.  

 Por trás da Virgem assume imponência uma espécie de retábulo 

arquitectónico que constitui, só por si, uma belíssima peça de traça 

antiquizante reveladora de um domínio total dos referentes clássicos por parte 

do artista (fig.113). Trata-se de uma tipologia que recria o motivo reproduzido 

na portada da edição portuguesa do tratado de Diego de Sagredo, encimada 

por um frontão decorado por motivos retirados da gramática ornamental 

antuerpiana. Sob a cornija desenvolve-se uma estrutura tripartida, constituída 

por um arco de volta perfeita que serve de enquadramento a um tabernáculo, o 

qual mereceu, por sua vez, particular atenção ao pintor; na sua decoração este 

usou um ornamento primoroso que corre sobre o frontão com motivos de 

rollwerke em tons de ouro, numa cintilância que se conjuga com o brilho e a cor 

da porta, cujo almofadado sugere um belíssimo trabalho em bronze dourado, 

digna de um verdadeiro santuário. A opção por esta cenografia poderia, 

eventualmente, ser uma alusão ao útero virginal de Maria em cujo seio é 
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concebido o Filho de Deus, que assim se compara com o tabernáculo que 

encerra o corpo consagrado de Cristo, já que Maria era aclamada como o 

“templo e santuário” da Santíssima Trindade ou, mais simplesmente, o 

Templum Trinitatis. É verdade que desconhecemos o autor doprograma 

iconográfico do retábulo, mas tanto o comitente, como o pintor eram pessoas 

cultas e capazes deste tipo de associação simbólica, mas poderia também dar-

se o caso desta micro-arquitectura reflectir tão só o conhecimento do pintor dos 

novos modelos arquitectónicos de feição italianizante. 

 Supostamente o arco que emoldura o tabernáculo é ladeado por duas 

estruturas idênticas, mas o acrescento barroco que alberga uma imagem da 

Senhora da Boa Nova não nos permite ver a extremidade esquerda do painel. 

Do outro lado, duas colunas de capitel jónico enquadram um pequeno nicho no 

qual se encontra uma escultura fingida de Amos, que se apresenta de acordo 

com a iconografia tradicional: meio desnudo, segurando um bordão e com o 

cordeiro, seu principal atributo, a seu lado. Amós é um dos profetas que 

prenuncia o momento da morte de Cristo (Amós, 8, 9) razão pela qual se 

encontra simbolicamente ligado ao momento da Sua concepção, já que a razão 

de ser do nascimento do Senhor é indissociável da Sua morte redentora. Não 

era invulgar a representação de profetas ou outras figuras bíblicas, quase 

sempre inseridos em nichos, “à romana” como, de resto, acontece em outras 

pinturas de Campos. Mas não só. Veja-se, por exemplo, a Anunciação 

(fig.114), de Luís de Carvajal, onde surge com algum destaque um nicho, entre 

Maria e o anjo, representando desta vez, Moisés.119 

 As colunas desta estrutura repetem o modelo já visto em outras pinturas 

com ricas decorações antuerpianas, caso da Apresentação do Menino no 

Templo (fig.38) da Epifania da Matriz de Góis (fig.44.), da Missa de S. Gregório 

(fig.84), ocupando esses motivos aqui, ao contrário do mencionado painel de 

Lagos, apenas cerca de um terço da altura do seu fuste, que é já encimado por 

capitel jónico (e não já coríntio, como nas primeiras pinturas) assentando em 

pedestais idênticos aos da referida Anunciação que se repetem na pintura 

homónima de Lagos. Este conjunto arquitectónico dá lugar, na extremidade 

direita do painel a um pequeno hall de acesso a esta câmara precedido de uma 

                                                 
119 - Moisés estabeleceu com Deus a Antiga Aliança, através de Maria e Seu Filho, estabelecer-
se-á a Nova Aliança. 
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porta que a vinda do anjo deixou entreaberta, em cuja parede fundeira as 

colunas foram já substituídas por pilastras mantendo, contudo, o capitel jónico. 

 Num plano intermédio, mesmo atrás do anjo colocou o artista uma 

grandiosa coluna, que ostenta até cerca de 1/3 da sua altura os motivos 

antuerpianos a que o artista já nos habituou, apresentando desta vez o restante 

fuste estriado, exactamente como acontece na Epifania supracitada e na Missa 

de São Gregório (fig.84) conferindo uma certa grandiosidade e dignificação, 

até, ao momento. Com o mesmo objectivo, desta vez Francisco de Campos 

colocou Maria sobre um estrado, ficando num nível superior relativamente ao 

anjo, talvez numa tentativa de desta forma obstar ao não cumprimento da 

prescrição tridentina que preconizava que o anjo se ajoelhasse 

reverencialmente perante a mãe do Filho de Deus. Cobrindo o estrado 

encontra-se mais uma carpete cujos motivos decorativos denunciam, um 

modelo oriental embora neste caso o autor tenha introduzido algumas 

alterações relativamente ao tipo que habitualmente usa (fig.115). 

 É nossa convicção que aqui não se representa o momento da 

concepção, como acontecia em Lagos, mas antes o da interrogatio120 

(interrogação) como parece demonstrar o seu gesto, tocando a mão no peito e 

interrogando-se sobre o significado da saudação do anjo, inscrita na filactera 

que se prende ao ceptro: «Ave Gracia Plena, Dominus Tecum - Alegra-te, 

porque achaste Graça diante do Senhor» - (Lc, 1, 28), vendo-se ainda num dos 

enrolamentos da mesma filactera o início da segunda parte da mensagem do 

anjo: «Bendita és tu entre as mulheres», igualmente escrita em latim 

«Benedictus…». 

 O anjo (fig.116) assume uma pose majestática própria de um verdadeiro 

arauto divino, saudando a Virgem com o braço direito como é habitual, 

enquanto aponta com a mão de longos dedos a vinda do Espírito Santo, em 

forma de pomba envolta numa auréola luminosa que sobrepuja Maria, 

seguindo um raio oblíquo de luz que se dirige à Sua cabeça, cumprindo os 

preceitos iconográficos habituais. A sua pose é muito mais segura do que a 

víramos em Lagos, impondo-se sem constrangimentos. Os panejamentos são 

agora soprados, conferindo-lhe uma volumetria e um dinamismo plenamente 

                                                 
120 - Cfr. Baxandall, op. cit., pp.71-78. 
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maneiristas, longe já das hesitações encontradas na anterior Anunciação, 

apesar de reconhecermos a mão do mesmo mestre no tufado das mangas ou 

nos enrolamentos dos panejamentos das vestes sobrepostas. 

 A estante dos livros primorosamente decorada é similar à do painel 

mencionado de Lagos mas aqui encontramos um livro aberto sobre ela (como 

em Alenquer) numa alusão à já referida profecia de Isaías. Na verdade, tudo 

parece indicar que o momento agora representado é distinto do da pintura de 

Lagos, constatando-se até que, apesar de o cesto dos lavores continuar 

presente, tudo nele se encontra muito mais arrumado e um pouco afastado de 

Nossa Senhora a qual estaria, de facto, em oração. Entre os dois 

intervenientes na cena interpõe-se de novo a jarra de lírios, dos quais 

curiosamente só dois já floriram, ilustração simbólica de que Maria ainda não 

concebeu.  

 A paleta cromática acusa também um certo distanciamento cronológico 

face às Anunciações do autor que temos vindo a cotejar com esta, revelando-

se aqui muito mais aberto às cores prevalecentes no Maneirismo, dominada já 

pelos tons ácidos que caracterizam a sua pintura a partir da década de setenta, 

com predomínio dos verdes-limão e dos amarelos torrados em contraste com a 

neutralidade dos cinzas que o pintor usa preferentemente nas vestes de Maria, 

apesar de se impor alguma prudência neste tipo de análise, decorrente do 

desgaste sofrido pelos pigmentos originais, já que esta pintura nunca sofreu 

qualquer tipo de restauro. 
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 XII / 28 – NOSSA SENHORA da ROSA  

  

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1565-1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho   

 Dimensões :  A. 1250 mm x  L. 620 mm 

 Propriedade / Localização : Museu Regional Rainha D. Leonor (Beja) 

 Proveniência : ignota 

 Estado de conservação : razoável 

  

 Esta pintura (fig. 117), primeiramente notada por Martin Soria, que logo a 

associou a Francisco de Campos,121 é sumariamente referida por Túlio 

Espanca no Inventário Artístico dedicado ao Distrito de Beja122, que a conheceu 

já no Museu Regional Rainha D. Leonor, considerando-a obra do último terço 

do século XVI e admitindo já a possibilidade de ser atribuível a Francisco de 

Campos, embora nada nos diga sobre a sua proveniência.  

 Sabendo-se, no entanto, que o Museu ocupa as instalações do antigo 

Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, que obteve os favores da Casa 

Real desde a sua fundação no século XV pela Infanta D. Beatriz de Lencastre 

(esposa do Infante D. Fernando, filho do rei D. Duarte e 1º Duque de Beja) 

duas hipóteses se colocam: ou era uma obra pertencente ao próprio mosteiro 

possibilidade que nos parece menos viável – ou, mais provavelmente, se trata 

de uma pintura pertencente à Mitra de Beja, já que a maior parte do seu núcleo 

sumptuário sacro foi incorporado no Museu Regional de Arte e Arqueologia no 

ano de 1917, aquando da sua instalação no que restava123 do antigo Mosteiro 

de Nossa Senhora da Conceição. 

 A representação da Virgem entronizada com o Menino é um tema muito 

frequente na iconografia cristã, que deriva de fontes orientais muito antigas, 

apresentando-se a Virgem como símbolo da Igreja Mãe que reina sobre a 

                                                 
121 - Martin Soria, op.cit., p. 35. 
122 -Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Distrito de Beja, Academia Nacional de 
Belas-Artes, Lisboa, 1992, vol. I, .p.201, vol. II, est. 298. 
123 - Na sequência da extinção das Ordens Religiosas em 1834, após a morte da última clarissa 
em 1893, o antigo Mosteiro sofreu vicissitudes diversas, tendo sido demolida uma boa parte 
para dar lugar a obras de intervenção urbanística. 
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humanidade. Quanto à rosa que Nossa Senhora sustém na mão é, 

naturalmente, um dos seus atributos (a própria Virgem é apelidada de «rosa 

sem espinhos» numa alusão simbólica à sua concepção imaculada), baseada 

numa antiga lenda segundo a qual se dizia que as rosas só passaram a ter 

espinhos depois do pecado original. É sobretudo frequente na pintura italiana a 

invocação de Santa Maria della Rosa, que se distingue justamente por ter uma 

rosa na mão. Estaremos, pois, perante uma derivação do tema da Senhora do 

Roseiral, muito difundido na Idade Média, cuja fonte se encontra no Cântico 

dos Cânticos onde a Sulamita é comparada a uma rosa – flos rosarum. O tema 

seria largamente difundido na Renânia no século XV e popularizado por 

Stephan Lochner em Colónia e Martin Schongauer em Colmar, cujas gravuras 

o tornariam muito popular. É, pois, claramente um tema de inspiração nórdica, 

que Francisco de Campos terá visto centenas de vezes reproduzido na sua 

terra natal. Sem deixar de ser a sua pintura de maior pendor flamenguizante 

revela, simultaneamente, uma conjugação perfeita das influências flamengas 

com as italianas. 

 Em termos gerais a composição é elegante e suave, sendo este um dos 

painéis mais delicados do autor e uma daquelas obras em que o pintor 

magistralmente demonstra o seu eclectismo, recordando-nos simultaneamente 

autores de origens e formação flamenga como Jan Van Cleve e Jan Van 

Scorel, mas um pouco também o italianismo de Tintoretto, como já Martin 

Sória124 tinha observado, aos quais muitos outros se poderiam acrescentar, 

num misto de influências que nos falam do seu eruditismo mas, sobretudo, da 

sua capacidade de as integrar. A sua minúcia e delicadeza fazem pensar que 

terá sido concebida para ser vista de perto, constituindo uma peça de altar 

individual provavelmente emoldurado por uma arquitectura maneirista.    

 Trata-se de uma belíssima pintura de efeitos concentrados na fixidez da 

atitude e no marfim das carnações, meio através do qual se coloca em 

evidência o Menino (fig.120). Dominante é, contudo, a figura da Virgem 

sentada num fantástico trono de rollwerke e grottesche tendo por trás um drap 

d’honneur de rico brocado antuerpiano com o respectivo baldaquino, à maneira 

flamenga, cujo remate apresenta já um elemento de grande modernidade, que 

                                                 
124 - Martin Soria, op. cit, p.35. 
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podemos encontrar em algumas pinturas coevas. O trono (fig.119) é, de facto, 

o elemento compositivo que imediatamente denuncia a formação nórdica do 

artista, tanto nas suas formas concheadas (a lembrar outros tronos pintados ou 

esculpidos por outros tantos mestres flamengos) apesar de, acusando um 

toque de modernidade, o pintor rebaixar substancialmente o espaldar do trono. 

Mas não resiste à colocação de um drap d’honeur com dossel por trás de Maria 

como forma de acentuar a Sua dignidade, completamente flamenguizante, 

reproduzindo motivos decorativos que se inspiram em elementos antuerpianos, 

já habituais no pintor, e que se distanciam já dos motivos goticistas que 

adornavam os dosséis que entronizavam as Virgens flamengas dos séculos XV 

e primeira metade do XVI. Quanto à decoração do trono, revela um exímio 

trabalho de pormenor na adaptação dos elementos retirados das gravuras 

flamengas de Cornelis Floris e Cornelis Bos (fig.118) fontes de inspiração estas 

já identificadas por Martin Soria, mas que conferem ao trono uma beleza e 

simultaneamente uma imponência que parece transbordar do painel.  

Quase em contraste com o movimento conferido ao Menino saltitante no 

colo de Sua mãe, numa postura tão deliciosamente maneirista a recordar ainda 

Scorel ou mesmo alguns dos Meninos “serpentinatos” de Pontormo, 

Parmigianino ou Correggio, a pose galante da Virgem segurando a simbólica 

rosa num gesto largo é reveladora de uma certa sensualidade mundana que 

prenuncia já as pinturas fresquistas do palácio condal dos futuros senhores de 

Basto. Esta é, de facto, de todas as suas pinturas de cavalete a que mantém 

maiores afinidades relativamente às pinturas fresquistas da Sala Oval, do 

palácio eborense, nomeadamente em relação à sensual Grígon (fig.177), cujas 

feições apresentam uma extraordinária semelhança com as desta Virgem, no 

recorte dos lábios, o olhar rebaixado (centrando-se uma no Menino, a outra no 

fruto do seu desejo) e, até o tratamento conferido aos cabelos é bastante 

similar. Também as fisionomias de Leucotoe (fig.180) e, até mesmo Egina 

(fig.192) que são, de facto, as que têm um porte mais aristocrático, denunciam 

alguma familiaridade com esta imagem, apesar das diferenças impostas pelas 

tanto pela diversidade dos materiais (de suporte e pigmentos), como das 

temáticas.  

 O magistral sentido poético do rosto da Virgem pulcramente modelado 

numa expressão doce e seráfica sugere-nos o modo das Madonnas italianas 
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de Ghirlandaio, Perugino ou Rafael, comungando da mesma serenidade 

maternal expressa através do olhar semi-cerrado em contemplação do Menino. 

Também no tratamento dos cabelos o pintor reflecte já estas tendências, 

abandonando a matriz das Virgens flamengas de longos cabelos soltos sobre 

os ombros, para se aproximar dos modelos italianos, sobretudo rafaelescos no 

entrançado do penteado que lhe emoldura o rosto.  

Esta era, de resto, uma tendência que se tornava comum em toda a 

Europa, o que explica as afinidades que aqui encontramos com algumas 

representações de Maria em Correa de Vívar, por exemplo, bem como noutros 

pintores dos círculos coevos da pintura espanhola, atendendo à utilização dos 

mesmos referentes classicizantes. Este modelo feminino aqui usado é bastante 

próximo do da Virgem da Epifania da Sé de Évora (fig.123), bastante afins não 

apenas na expressão do rosto como na própria postura, senão repare-se no 

modo como o pintor faz avançar a perna esquerda da Virgem tratando 

exactamente da mesma maneira os panejamentos de pregas vincadas que a 

cobrem. A principal diferença reside no facto de aqui a Virgem se colocar de 

frente para o espectador, enquanto no quadro da Sé ela apresenta uma ligeira 

torção, voltando-se a ¾ para nós e também no facto de aí o Menino se sentar 

sobre o seu lado esquerdo o que levou Campos a rebaixar acentuadamente 

essa perna, comparativamente à outra pintura. Outro pormenor curioso é a 

própria configuração do degrau que, no primeiro caso enquadra o espaço onde 

se encontra a Virgem, servindo no segundo de suporte ao próprio trono, que é 

em ambos os painéis de forma semi-circular (ao contrário de outros degraus 

que se inserem noutras pinturas de Campos, sempre de estrutura rectilínea). 

Tudo isto vem reforçar, não apenas a aproximação estilística, mas cronológica 

também das duas pinturas. 

 De ambos os lados do trono, na transparência do ambiente irreal 

desenrola-se uma fina paisagem criando uma unidade tonal na qual se 

vislumbra uma massa arquitectónica de um lado, enquanto do outro se 

pressente uma paisagem naturalista (fig.121) onde as perspectivas cromáticas 

e atmosféricas introduzem a noção de distância, a lembrar algumas pinturas de 

Van Scorel, revelando concretamente bastante aproximação à sua Maria 

Madalena (fig.122), evidenciando o pintor no aprofundamento espacial o 

domínio seguro da perspectiva aérea. A tensão que nasce entre o movimento 
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das formas plásticas e a quietude deste espaço fundeiro é dissolvida pelo 

pintor recorrendo a uma certa translucidez da matéria cromática, que faz 

imergir os volumes do primeiro plano na pureza do sfumato onde a 

luminusidade ambiente se cristaliza nos efeitos de claro/escuro provocados 

pela luz e pelas sombras, estabelecendo um jogo cromático com a opacidade 

leitosa dos corpos do primeiro plano. Ainda em absoluto contraste com o 

irrealismo deste pano fundeiro, a vegetação do primeiro plano imprime à 

pintura uma nota de realismo. Não obstante o reduzido espaço que ocupa no 

painel, quase se torna luxuriante acompanhando os ritmos ondulantes dos 

restantes elementos pictóricos e denunciando, uma vez mais, a formação 

nórdica do artista, neste preciosismo naturalista que desde os irmãos Van Eyck 

se tornaria tão caro aos pintores flamengos. 
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XIII / 29, 30, 31, 32 e 33 – PINTURAS DAS 

CAPELAS LATERAIS DA SÉ DE ÉVORA 

 

 Permanece hoje no Museu de Arte Sacra da catedral eborense um 

conjunto de cinco pinturas oriundo das suas capelas laterais, cujo comitente é 

denunciado pelo brasão aposto num dos painéis, que foi o arcebispo D. João 

de Mello e Castro (1565-1574) o qual, como a seu tempo se fez referência, 

teria já contactado com Francisco de Campos, durante a sua permanência à 

frente do bispado de Silves, aquando da realização das pinturas retabulares 

para a igreja de S. Sebastião, de Lagos.  

 Situamos a feitura deste conjunto pictórico por volta de 1570, justamente 

o ano em que se documenta o facto de este arcebispo ter mandado recuar o 

retábulo da capela-mor, que até então estivera afastado da parede fundeira da 

capela, deixando doravante espaço para as capelas laterais onde se incluíam 

os túmulos de alguns bispos. Sem outro fundamento que não esta pequena 

informação, admitimos a hipótese de se destinarem estas pinturas às referidas 

capelas, não obstante sabermos125 que se encontravam já nas capelas das 

naves laterais do templo desde o tempo do arcebispo D. José de Mello (1611-

1633), tendo sido compostas nos finais de Seiscentos com talha barroca 

mandada fazer por D. Frei Luís da Silva (destruída na década de quarenta do 

século passado) As pinturas são dedicadas aos seguintes temas: Epifania, 

Baptismo de Cristo, Última Ceia, Santa Ana, a Virgem e Santa Isabel e uma 

outra com representação de Santo Amaro, São Bento e São Romão.  

 A hipótese avançada por Martín Soria sobre a possibilidade de todas 

elas terem constituído um mesmo retábulo, parece-nos pouco plausível, antes 

de mais pela pouca relação temática estabelecida entre os diversos painéis, o 

que dificulta qualquer hipótese de leitura narrativa, a não ser que o retábulo 

fosse muitíssimo mais completo, facto pouco viável em virtude de a 

transferência dos painéis para as ditas capelas ter ocorrido apenas cerca de 

quatro decénios depois da sua execução, não se afigurando grande 

probabilidade de terem desaparecido todos os restantes. 

                                                 
125 - Martin Soria, op. cit., pp.34-37 
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 XIII / 29 - EPIFANIA 

 

  Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho  

 Dimensões : A.1750 mm  x  L.1380 mm  

 Propriedade / Localização : Museu de Arte Sacra da Sé de Évora 

 Proveniência :  capelas laterais da Sé de Évora 

 Estado de conservação : restaurado em 1998 (Atelier de Restauro do Museu de  

 Setúbal) 

 Exposições :A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de Camões,  

 CNCDP, CCB, Lisboa, 1995, nº 10; Do Mundo Antigo aos Novos Mundos 

  Humanismo, Classicismo e Notícias dos Descobrimentos em Évora (1516- 

 1624), CNCDP, Évora, Museu do Artesanato, 1998-1999.  

 

 

Esta foi a pintura que valeu a Francisco de Campos o epíteto de Mestre 

da Epifania da Sé (fig.123), pelo qual foi identificado durante algum tempo. Foi 

Martin Sória126 o primeiro a admitir a possibilidade de esta obra ser tributável 

ao autor dos frescos do Palácio dos Condes de Basto, de Évora, que deixou a 

sua assinatura na Sala Oval, Francisco de Campos, a ele se devendo, 

portanto, a identificação deste pintor neerlandês com o “Mestre da Epifania da 

Sé”. 

 Reynaldo dos Santos,127 apesar de a considerar ainda obra de autor 

anónimo, faz-lhe breves referências enaltecendo as suas características 

picturais, e chama a atenção sobretudo para a hibridez do realismo tradicional, 

com a indumentária, ourivesaria e arquitecturas do renascimento nórdico. A 

pintura é novamente mencionada por Túlio Espanca no Inventário Artístico de 

Portugal, relativo ao Concelho de Évora128, onde o autor faz já uma remissão 

para a atribuição feita por Sória confirmando a sua última proveniência das 
                                                 
126 - Martin Soria, op.cit., pp.34-35. 
127 - Reynaldo dos Santos,“A Pintura da Segunda Metade do Século XVI ao Final do Século 
XVII”, Arte Portuguesa, (dir. João Barreira), Ed. Excelsior, Lisboa, s/d, pp. 276. 
128 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit.,vol. I, p.40 e vol. II, 
est. LVIII. 
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capelas laterais da catedral. Oliveira Caetano elaborou as fichas críticas da 

peça, destinadas aos Catálogos das duas Exposições nas quais figurou, em 

Lisboa, em 1995129 e em Évora, em 1998130. 

 Acerca das fontes que possam ter inspirado o artista, além do habitual 

texto evangélico aceite pela Igreja (Mt, 2, 1-12) ter-lhe-á servido de inspiração o 

relato feito na Legende Dorée por Jacques de Voragine, segundo o qual o 

nascimento do Filho de Deus seria marcado por uma série de acontecimentos 

miraculosos, entre os quais a destruição do Templo da Paz mandado erigir 

para comemorar os doze anos de pacificação de Roma que, de acordo com o 

oráculo de Apolo, haveria de ruir no dia em que uma Virgem desse à luz, 

tradição esta difundida pelo Papa Inocêncio III e aceite por São Jerónimo no 

Segundo Livro sobre a Santíssima Trindade, mas que ganharia ampla 

divulgação através dos textos de Voragine. 

Estamos, sem dúvida, perante a obra-prima do conjunto pictórico 

atribuível a Francisco de Campos, assistindo-se neste painel a uma 

intensificação do carácter rítmico e decorativo que o caracteriza. Dificilmente o 

princípio da ars naturans foi expresso mais claramente do que aqui, quase 

podendo dizer-se que a obra de arte se cria a partir de si própria. O discurso 

pictural é pleno de musicalidade feita de acordes dissonantes, plasmados em 

assumida modernidade. Nela o pintor alia o estudo da composição, a perfeição 

do desenho e a riqueza cromática, sem perder de vista a necessária 

sensibilidade religiosa que lhe permite infundir no episódio o respectivo espírito 

de devoção. Tudo é pretexto para o artista revelar a sua mestria, desde a sábia 

integração dos planos arquitectónicos, ao detalhismo dos pormenores ou à 

sumptuosidade emprestada pela riqueza do vestuário e eloquência decorativa 

dos adereços, fazendo reinar a cintilação dos metais em golpes veementes de 

sombra e claridade.  

A luz diáfana empresta ao painel uma luminosidade irreal e aviva o 

alegre colorido que o compõe, realçando a magnificência da composição, sem 

menosprezar a transição para as sombras que são aqui soberbamente 

tratadas. A aplicação magistral da luz e a vibração da cor em que são 

                                                 
129 - J. de Oliveira Caetano “Adoração dos Magos”, A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no 
Tempo de Camões, cit., pp. 199-200. 
130 - Idem, “Adoração dos Magos”, Do Mundo Antigo aos Novos Mundos, cit., pp. 432-434. 
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modeladas as personagens revelam uma enorme fluidez da matéria cromática, 

conferindo-lhes uma notável modelação plástica. 

 Relativamente à estrutura compositiva, segue aqui o pintor o modelo já 

ensaiado na pintura homónima de Góis (fig.44) que agora inverte, colocando a 

Virgem à esquerda e os Magos do lado oposto mantendo, embora, Gaspar de 

pé e os outros dois adoradores ajoelhados.  

 Um dos aspectos que desde logo chama a nossa atenção neste painel é 

o enquadramento arquitectónico da cena, sobrevalorizando mais ainda a 

qualidade desta pintura e lembrando-nos as melhores obras de alguns pintores 

flamengos romanizados, como Jan Van Scorel, Heemskerck e muitos outros. 

Dedicámos noutro espaço desta tese alguma atenção à importância que as 

rovine antiquizantes adquiriram na obra de Francisco de Campos sendo esta, 

justamente, uma das que melhor espelha essa noção, onde o valor que lhes é 

conferido as transforma num tema por si próprio, como se de outra pintura se 

tratasse.  

 Para além da representação do episódio bíblico, em primeiro lugar, no 

plano posterior do painel o artista compraz-se na descodificação espacial e 

volumétrica do pano fundeiro, transformando-o numa trama contínua de 

sensações pictóricas, que denuncia a vontade do pintor em inscrever 

matricialmente o episódio nesta ambiência cenográfica. Na extremidade direita 

atrás de Gaspar, salienta-se pela sua imponência, um pórtico arquitravado, que 

repete exactamente o que víramos em Góis (fig.44) e em Santiago do Cacém 

(fig.11) destacando-se agora pela ampliação volumétrica e pelo abandono dos 

capitéis compósitos em favor dos capitéis jónicos que dominam toda a 

produção desta segunda fase do pintor. Apesar do seu aspecto robusto, a 

invasão de elementos vegetalistas em torno deste trecho arquitectónico não 

deixa de sugerir a ideia de abandono e decadência, consonante com a visão de 

um passado longínquo Um dos principais pontos de fuga da composição 

conduz o nosso olhar para o que resta de uma cúpula hemisférica de 

caixotões, precedida de um arco de volta perfeita bem lançado, onde ainda se 

conserva um medalhão decorativo no qual se representa um cavaleiro montado 

no seu cavalo (alusão aos Reis Magos ou mera reprodução de um motivo 

antiquizante?) para lá do qual, acentuando a profundidade do quadro, se 

perscrutam as ruínas de um outro templo, que mais não será que o Templo da 
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Paz. Tratadas em perspectiva, as colunas arruinadas deste templo acabam por 

se diluir na mancha tonal do firmamento onde se amontoam umas nuvens 

algodoadas dotadas de uma plasticidade vibrante de luz Por fim, do lado 

esquerdo, perfila-se um pórtico similar ao do lado oposto, embora a perspectiva 

do seu visionamento seja diferente o qual, por se encontrar num nível superior 

àquele em que estão os principais intervenientes na cena, serve de “balcão” a 

José para se encostar observando, uma vez mais de fora, o desenrolar dos 

acontecimentos. Por entre as colunas deste pórtico, também elas com 

enrolamentos vegetalistas, perscrutamos um outro edifício mais longínquo 

ainda  

 Este conjunto arquitectónico lembra-nos o painel dedicado ao tema 

homónimo pintado por Correa de Vívar, em 1554 (fig.124) para o retábulo de 

Almonacid la Zorita (Guadalajara), actualmente no convento das Oblatas, em 

Oropesa (Toledo), em tudo similar, não faltando sequer o pormenor da estrela 

luminosa que se sobrepõe às ruínas, de um modo um pouco artificial, a 

colocação de São José do lado de trás da estrutura arquitectónica que 

enquadra Maria e, até, o arco quebrado e a longínqua paisagem no plano 

fundeiro à direita. Atendendo, naturalmente, às diferenças estilísticas que 

caracterizam cada um destes artistas, o que em Correa de Vívar acusava ainda 

alguma rigidez manifesta, por exemplo, no predomínio das linhas rectas, aqui 

todas as formas e todos os gestos adquirem graciosidade, num modelado 

muito rebuscado onde se recorre essencialmente às linhas curvas, acentuando 

o sentido de beleza e harmonia. 

 São José (fig.130), apesar de merecer maior destaque do que na 

maioria dos painéis anteriores, não deixa de ser relegado para o habitual plano 

secundário, a assinalar a sua condição de pai putativo. Apoiando a cabeça 

numa das mãos, de acordo com a iconografia a que o pintor já nos habituou 

nas demais Adorações, José parece também aqui presenciar os 

acontecimentos como se se tratasse de um mero espectador; no entanto, a sua 

colocação atrás da Virgem, sugere simultaneamente uma atitude protectora, 

não interferente, mas atento e consciente do seu papel. 

 A deslocação de Maria para a esquerda do painel permite ao pintor 

colocar no eixo da composição, no alinhamento dessa “moldura” arquitectónica 

o longo séquito dos Reis Magos (fig.128) cujos primeiros membros se 
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aproximam já do grupo principal, ainda guiados pela estrela luminosa, 

enquanto os últimos se perscrutam longinquamente emergindo por trás do 

mencionado pórtico, acentuando a profundidade do painel à direita do mesmo. 

Se repararmos bem neste grupo mais longínquo, perceberemos imediatamente 

as afinidades existentes entre as figuras que aí se encontram, de cabeças 

cobertas por turbantes montadas em cavalos que parecem cavalgar, e o grupo 

de cavaleiros que encontramos no fresco do Oratório de D. Teodósio, em Vila 

Viçosa. Os cavalos assumem posturas idênticas, com a mesma torção de 

dorso e erguendo um deles de forma similar uma das patas, o que parece 

confirmar a sua autoria, como a seu tempo se disse (fig.8). 

 Ao contrário das primeiras obras do pintor, há neste quadro muita 

segurança de pose, particularmente acentuada na figura de Gaspar (fig.132), o 

esbelto e jovem negro que aguarda a sua vez para prestar homenagem ao 

Deus Menino, conferindo-lhe o requinte expressivo da plasticidade das vestes 

uma nota de dignidade e altivez. Colocado do lado direito, Gaspar de pé, 

acompanha a verticalidade dominante neste plano do painel, assumindo uma 

postura curiosa num gesto pouco curial para o momento, que o faz pousar uma 

mão na anca, numa atitude muito segura mas que não deixa de revelar o seu 

espanto. Os efeitos lumínicos e tácteis das vestes acentuam-lhe a altivez, 

envergando uma belíssima túnica acetinada com ornatos cor de ouro numa rica 

conjugação com o manto da mesma cor que lhe suspende de um dos ombros e 

lhe confere uma dignidade imperial. Cobre-lhe a cabeça o habitual turbante que 

nos habituamos já a ver nos temas homónimos pintados ao longo da centúria, 

entre outros por Vasco Fernandes, ou Gregório Lopes.  

 O grupo central adquire um movimento próprio que se transfere de um 

personagem a outro, ao qual o autor imprime um ritmo unificador através do 

desenho de formas mais arredondados, patente no degrau que está aos pés da 

Virgem e nas linhas sinuosas dos panejamentos. Na figura de Maria (fig.129) o 

artista segue o modelo da Senhora da Rosa, acentuando-lhe os volumes sob a 

delicadeza dos tecidos, enquanto a finura das velaturas do véu que lhe cobre a 

cabeça lhe imprimem um magnífico efeito de transparência, sugerindo os 

toucados das Virgens italianas. O Menino segue também o modelo do de Góis 

numa pose agitada no colo de Sua mãe, como que seduzido pelos presentes 

que lhe são oferecidos. 
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 Ocupando toda a metade inferior do lado direito do quadro encontra-se a 

magnífica figura de Melchior (fig.127) que, com visível expressão de assombro, 

se prostra reverencialmente perante o pequeno Deus, numa pose alongada 

que evoca a figura de Judas na Última Ceia (fig.147) pintada por Campos para 

esta mesma catedral. De cabeça descoberta, o chapéu e a espada ricamente 

decorados repousam a seu lado denunciando um belíssimo trabalho de 

ourivesaria, tal como o cofre do ouro - que está aberto numa alusão simbólica à 

revelação. O tratamento de panejamentos de pinceladas densas a acentuar os 

contornos, numa harmoniosa conjugação cromática que oscila entre os 

vermelho-alaranjados, o verde e o dourado, já habituais no artista, transformam 

esta figura numa verdadeira obra-prima do mestre, que não esconde a filiação 

na figura homónima que víramos em Góis.  

 A sua postura lânguida denuncia a fonte que inspirou o autor, nada mais 

nada menos, que um dos Reis Magos representado nos cartões destinados à 

tapeçaria homónima da Série da Scuola Nuova e que foram exaustivamente 

reproduzidos no atelier de Bernaert Van Orley, (fig.126) como se mencionou 

quando se fez referência a este artista. Na pintura de Évora, o Mago figura em 

grande destaque no primeiríssimo plano da pintura, desde logo porque neste 

caso o painel se projecta em altura, enquanto a maioria das pinturas 

decorrentes desses cartões se estendem em largura. Esses desenhos foram 

infinitamente reproduzidos na Europa, como tivemos já oportunidade de referir, 

não passando certamente despercebidos a Campos, mas não podemos sequer 

descartar a possibilidade de o artista ter visto os próprios cartões em Bruxelas, 

antes da sua vinda para Portugal. Parece, contudo, que o contacto com as 

novidades que continuamente chegavam de Roma acentuou nele um certo 

sabor rafaelesco que se pressentia já na fase inicial da sua obra, mas que se 

assume de uma forma cada vez mais evidente à medida que avançamos no 

tempo.  

 Mais próximo de Maria e do Menino, está Baltasar, uma vez mais 

ricamente trajado detendo-se o pintor com preciosismo no brocado da sua 

capa. 

Apesar da riqueza e, até, alguma exuberância decorativa encontrada 

neste painel, não deixamos de notar como, uma vez mais, Campos assimilou 

pequenos pormenores tipicamente nacionais, revelando uma certa 
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sensibilidade popular, até, manifesta no humilde fogareiro e no cesto da 

costura que se encontram em primeiro plano, à esquerda (fig.133) 

reproduzindo uma quase tradição portuguesa na representação das cenas da 

Infância de Cristo ou de Maria, como se pode ver já em Garcia Fernandes no 

painel dedicado ao Nascimento da Virgem, do antigo retábulo Palmela, em 

Gregório Lopes na Adoração dos Pastores do convento de Santos-o-Novo, ou 

no Nascimento da Virgem, oriundo do Convento da Esperança, de Lisboa 

(fig.135), no Mestre de Abrantes, por exemplo, na Adoração dos Pastores da 

Misericórdia abrantina (fig.134), entre outros. 
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 XIII / 30 - SANTA ANA, VIRGEM e SANTA ISABEL 
  

  Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho  

 Dimensões : A. 1920 mm  x  L.1750 mm  

 Proveniência :  capelas laterais da Sé de Évora 

 Propriedade / Localização :Museu de Arte Sacra da Sé de Évora 

 Estado de conservação : restaurado em 1998 (Atelier de Restauro do Museu de  

 Setúbal) 

 Exposições : Do Mundo Antigo aos Novos Mundos. Humanismo, Classicismo e 

  Notícias dos Descobrimentos em Évora (1516-1624), CNCDP, Évora, Museu do  

 Artesanato, 1998-1999; O Tapete Oriental em Portugal, Lisboa, MNAA,  

 2007, Nº8 

 

 

 O outro quadro que merece também aqui uma menção especial é 

justamente aquele onde se representam as três santas - Santa Ana, Virgem e 

Santa Isabel (fig.136) cujo excelente restauro, efectuado por Maria José 

Francisco, melhorou substancialmente a sua compreensão. Além do realce 

conferido aos valores plásticos que permitiu devolver-lhe a beleza pictural, foi 

sobretudo importante porque pôs a descoberto alguns valores iconográficos 

que se tinham perdido em anteriores intervenções, devido à moldura aposta 

que cobria cerca de 40cm na zona superior e inferior e no lado direito do 

quadro. Esta moldura dificultava a leitura da obra, desde logo porque ocultava 

a legenda identificativa de cada uma das figuras femininas, sendo-nos hoje 

possível compreender a sua invocação original, ao perceber-se que se trata de 

uma representação de Santa Ana, Nossa Senhora e Santa Isabel, ao mesmo 

tempo que o seu levantamento viria a revelar outros elementos até então 

inusitados, como o belíssimo relógio de sol (fig.138) que se escondia na zona 

superior da pintura  

 Referida por Martín Soria131 no mencionado artigo sobre a pintura 

maneirista em Évora, o mau estado de conservação da pintura e a referida 
                                                 
131 - Martin Soria, op. cit., p. 35. 
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moldura não lhe permitiram fazer uma correcta leitura do ponto de vista 

iconográfico, pelo que considerou tratar-se de uma representação de Santa 

Ana, a Virgem e uma Santa conventual (uma freira que seria impossível 

identificar). Adiantou, no entanto, a possibilidade de ser uma encomenda de um 

dos membros da família Mello, cujo escudo é ostentado sobre o portal que dá 

acesso ao espaço onde se encontram as santas (fig. 130) admitindo a 

possibilidade de o comitente poder ter sido D. João de Mello e Castro, bispo de 

Évora entre 1564 e 1574, mas também por D. Luís de Melo, canónico nesta 

mesma catedral nos anos sessenta da centúria.  

 Túlio Espanca132 no Inventário Artístico de Portugal - Concelho de Évora, 

remete para a atribuição da obra a Francisco de Campos feita por Martin Sória 

e, pela razão  mencionada o investigador eborense preferiu falar apenas em 

Santa Ana e a Virgem. Quando Vítor Serrão133 no volume dedicado à pintura 

maneirista portuguesa nomeia este painel, refere-se-lhe como Santa Ana, a 

Virgem e o Menino, sendo Oliveira Caetano134, autor da ficha crítica sobre esta 

obra constante do Catálogo da Exposição dedicada ao Humanismo eborense 

(1998), o primeiro a estudá-la após o restauro. 

 Embora muito raro, este tema iconográfico vem, de algum modo, 

substituir a representação das Santas Parentelas, tão usuais nos finais da 

Idade Média, ao mesmo tempo que este primeiro encontro entre Maria e Sua 

prima Isabel prefigura o reencontro que acontecerá aquando da Visitação 

quando ambas estiverem prestes a ser mães, uma do próprio Cristo, a outra do 

Seu precursor.  

 Se o painel da Epifania exerce uma grande atracção pela sua 

espectacularidade, este não deixa de o fazer sobretudo pelo impacto causado 

pela sua modernidade compositiva manifesta no dinâmico jogo perspéctico e 

relacional estabelecido entre as personagens e os fundos arquitectónicos. O 

enriquecimento da narração pictural do tema faz-se, uma vez mais, recorrendo 

à importância concedida aos trechos arquitectónicos do pano fundeiro. Num 

esforço para unificar o espaço exterior e o interior, sem anular o verticalismo 

                                                 
132 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit., vol. I, p.40, vol.II, 
est. CXLIV. 
133 - Vítor Serrão, História da Arte em Portugal. O Maneirismo, cit, p. 52. 
134 - Joaquim de Oliveira Caetano, “Santa Ana, a Virgem e Santa Isabel”, Do Mundo Antigo aos 
Novos Mundos, cit., pp. 434-436. 
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das figuras (em particular de Santa Ana) e de algumas estruturas 

arquitectónicas, como é o caso das colunas, o pintor provoca uma espécie de 

tensão entre o isolamento vertical e a continuidade horizontal, dando ênfase a 

algumas linhas diagonais como a que é estabelecida pala figura de Isabel, 

unificando os dois espaços. 

 Sem que se reduza o seu dinamismo, as formas humanas procuram 

captar a essência do real e transformar o exercício pictórico numa realidade 

palpável que lhe é conferida pela autoridade monumental dos volumes. Esta 

amplificação das massas volumétricas no primeiro plano, foi o meio encontrado 

pelo pintor para abolir a distância entre a imagem e o espectador, acabando a 

violência deste élan por se reflectir ao nível da sintaxe formal da composição, 

fazendo avançar o primeiro plano de tal maneira, que tende a sair do quadro, 

enquanto o fundo parece recuar ligeiramente, aproximando-se neste aspecto o 

pintor de algumas pinturas de Van Hemessen, cuja influência, quiçá já 

longínqua, pode eventualmente tê-lo marcado aquando da sua formação inicial. 

 A descontinuidade face aos cânones tradicionais exprime-se de um 

modo mais impressionante, ainda, por não existir relação capaz de formulação 

lógica entre o tamanho e a importância temática das figuras. Nelas 

encontramos a mesma segurança de poses e panejamentos que na Epifania, 

mas assumem outro poder pela grandiosidade volumétrica e acentuado 

amaneiramento de formas, imerso num desenho de amplos traços de 

delineação fina e seguida. O excessivo alongamento e robustez da Santa Ana 

perfeitamente fusiforme, com um amplo centro a estreitar na base e no topo 

(aliás, com uma cabeça desproporcionadamente pequena) imprimindo-lhe a 

sensação de potencial movimento, em contraste com a fragilidade da pequena 

Maria e com a delicadeza de Santa Isabel, cujo corpo dobrado em humilde 

atitude nos permite visualizar um casario longínquo de contornos imprecisos, 

conferem-lhe um efeito de rara graciosidade (fig.137). 

 Persiste a abertura do espaço através dos planos arquitectónicos que se 

desenvolvem em perspectiva, abandonando-se a visão frontal do espaço 

cenográfico que serve de enquadramento à cena projectando-se aqui 

obliquamente para obter profundidade como viramos já na Anunciação de 

Lagos (fig.35) e na Missa de São Gregório (84). 
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 Esta estrutura arquitectónica projectada revela alguma influencia de uma 

gravura nórdica, com autoria de Jérôme Cock, a partir de um desenho de Hans 

Vredeman de Vries, datada de 1560, embora o pintor, mesmo quando 

determinadas obras ou gravuras lhe servem de fonte de inspiração, acabe por 

apresentar uma interpretação personalizada das mesmas, fazendo jus às suas 

qualidades inventivas. Aqui reencontramos uma parede sustentada por colunas 

de fuste estriado, novamente de capitel na qual se inscrevem dois nichos com 

figuras escultóricas pintadas em grisaille (fig.139), motivo que se vem tornando 

recorrente nas pinturas do artista, não deixando de revelar também uma 

tendência da época. Mais uma vez, os gravados de Cornelis Cort podem ter 

servido de fonte de inspiração ao artista, encontrando-se este tipo de nichos 

com relativa frequência nas suas reproduções. Desta vez representam-se duas 

virtudes teologais - a Fé e a Esperança - em íntima relação com as três 

mulheres que sob a graça de Deus deram à luz miraculosamente: Santa Ana e 

Isabel na velhice, e Maria, virginalmente. No primeiro nicho a alegoria da Fé 

apresenta um aprimoramento no tratamento dos panejamentos, cujas pregas 

dobradas e apanhadas sob o braço esquerdo lhe conferem uma ligeira 

sugestão de movimento, segurando com a mão direita o livro aberto, um dos 

seus atributos. No outro, apesar de num plano mais longínquo do observador, 

detecta-se o mesmo cuidado no tratamento dos pormenores. A Esperança, 

como lhe é peculiar, dirige o seu olhar para cima, envergando uma veste com 

pregueados fluidos que lhe marcam a anatomia do corpo. Na cabeça sustenta 

uma coroa que, embora mais raramente, também lhe está associada. 

 Não obstante Francisco de Campos recorrer a uma tipologia 

arquitectónica anteriormente ensaiada, regista-se um assinalável grau de 

aperfeiçoamento relativamente às pinturas supramencionadas, manifesto por 

exemplo no preciosismo decorativo das superfícies que envolvem os nichos. 

Sobrepujando cada um deles abrem-se pequenas janelas rectangulares 

emolduradas em verdadeiras cartelas cujos motivos ornamentais são 

constituídos por enrolamentos, um dos elementos mais comuns na 

representação de cartelas antuerpianas. Contornando a arcatura e como que 

servindo de envasamento de cada um dos nichos, observam-se novos relevos 

decorativos cujo motivo principal são as carrancas.  
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 Ao fundo deste espaço, um duplo arco de volta perfeita, no tímpano do 

qual se representa o mencionado relógio de sol com numeração romana 

(fig.138), sob o qual se pode ver, inserido numa cartela decorativa, inspirada 

em mais um motivo antuerpiano, o brasão do arcebispo D. João de Mello e 

Castro. Guarnecido a ouro, é constituído por seis besantes de prata, três dos 

quais sobre fundo adamascado (brasão dos Mellos) sendo os restantes três 

sobre fundo de prata (brasão dos Castros), a provar a identidade do 

encomendante.  

 Para lá do arco projecta-se uma outra estrutura arquitectónica da qual 

percepcionamos apenas uma arcada sugerindo tratar-se de uma espécie de 

claustro fechado – ele próprio símbolo da intimidade com o divino - que 

antecede a sala do Templo onde teria lugar o encontro das santas. Por trás de 

Santa Isabel, do lado direito do quadro, espraia-se então uma imensa 

escadaria cujo alongamento perspectivado nos remete para um plano 

longínquo, que nos conduz ao Templo de Jerusalém, para lá do qual se 

vislumbra um casario distante. 

 No tocante ao revestimento interior do espaço onde se encontram as 

santas, a colocação de um sóbrio, mas gigantesco armário junto à parede que 

se encontra por trás de Santa Ana, disposto também em diagonal 

acompanhando a rotação do seu corpo, revela a perspicácia do artista quer 

relativamente à definição das linhas perspécticas da composição, quer à 

conjugação de volumes, resultando a pintura num todo harmonioso 

independentemente do cânone propositadamente desproporcionado utilizado 

na elaboração das figuras. No chão encontramos os habituais elementos 

decorativos que compõem as suas pinturas, nomeadamente a carpete (fig.141) 

que merece aqui grande destaque, na qual o pintor desenvolve alargadamente 

um tipo de desenho muito mais próximo do que vimos na Anunciação de 

Terena, recriando aqui uma carpete de tipo “Holbein”, de grandes motivos, 

embora o seu carácter inventivo o leve a afastar-se dos modelos reais e a 

introduzir alterações que resultam num modelo fantasioso que nos fala da sua 

irreverência capacidade criativa.  

 A proliferação de livros, cujas páginas abertas evidenciam um cuidado 

especial no tocante à decoração das capitulares, bem como às encadernações 

e fechos dos que se encontram fechados, é um dos aspectos que denuncia 
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novamente a sua mão em termos estilísticos, despertando uma vez mais a 

nossa atenção o ouro lavrado da estante (fig.140) que de alguma forma nos 

lembra as que o pintor reproduziu nas Anunciações de Lagos ou Terena. 

 Neste painel destacaremos ainda a supremacia do realismo analítico 

quase tangível na presença imediata do bodegón (fig.142) que imediatamente 

chama a atenção do observador. É já o prenúncio do verdadeiro bodegon 

(fig.142) um dos elementos mais frequentes e importantes da pintura 

seiscentista, indício incontornável do seu vanguardismo. A mestria técnica, 

revela-se no ordenamento dos frutos no cesto, que obedecem a um sábio 

arranjo, conseguido através de uma perfeita conjugação entre a difícil flutuação 

da luz e uma cuidadosa projecção das sombras. Se os frutos são, por si só, 

símbolo da abundância e da fertilidade, estando os seus grãos associados à 

renovação das origens,135 o pintor reforçou mais ainda a sua simbologia 

alegórica através da escolha criteriosa que fez de cada um deles. Na sua 

linguagem simbólica, tal como era entendida à época da execução da pintura, 

tanto as romãs como os figos enquanto símbolos privilegiados de fertilidade 

atendendo às inúmeras sementes que contêm, aludem às maternidades tardias 

das santas Ana e Isabel, estando as cerejas e as uvas eucarísticas 

relacionados com a vinda de Cristo e a Sua morte redentora. 

  Mas, além do apelo das formas, a atenção do espectador é captada 

também mediante o carácter mágico das cores e os belíssimos efeitos 

lumínicos obtidos a partir do tratamento da luz, sabiamente colocada do lado 

direito do painel. Através de encantatórios jogos de claro/escuro, técnica 

recorrente no pintor, ele consegue alcançar tonalidades envolventes e 

sedutoras capazes de transportar o observador para dentro da obra de arte. 

 Em suma, poder-se-á dizer que nesta pintura estamos perante uma 

espécie de vanitas, onde se faz a representação simbólica do mundo espiritual 

associado a cada uma das três santas, sinónimo de uma evoluída cultura 

alegórica acessível apenas a um núcleo restrito de eruditos, maioritariamente 

eclesiásticos, para além dos quais se contaria, naturalmente, Francisco de 

Campos. 

                                                 
135 - Cfr. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles. Mythes, Rêves, 
Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres, Ed. Robert Laffont SA et Ed.Jupiter, 
Paris, 1982, p. 340.  
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 XIII / 31 - BAPTISMO DE CRISTO 

  

 Autoria: Francisco de Campos   

 Datação : c. 1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A.1550 mm x  L.1520 mm  

 Propriedade/ Proveniência : capelas laterais da Sé de Évora 

 Localização: Museu de Arte Sacra da Sé de Évora 

 Estado de conservação : carece restauro 

  

  

 À semelhança da análise feita relativamente a outras pinturas existentes 

no Museu catedralício de Évora, Adriano de Gusmão136 referindo-se a este 

painel (figs.143 e 144) o associa a modelos antuerpianos, omitindo qualquer 

referência autoral. 

 Martin Sória137 é o primeiro a crê-lo pertencente ao mencionado retábulo 

do qual fariam parte a Epifania e restantes obras deste conjunto, e Túlio 

Espanca refere-o sumariamente na obra citada138, remetendo para a atribuição 

feita pelo historiador americano 

 Mencionado pelos quatro Evangelistas (Mt. 3, 13-17; Mc.1, 9-13, Lc.3, 

21-22, Jo.1, 29-32) o Baptismo é o novo rito de iniciação cristã introduzido pela 

Nova Aliança, que não deixa de ser simultaneamente um ritual de purificação 

pela água que vem substituir a Circuncisão judaica. Mas é também uma 

Teofania, isto é, mais um dos momentos da revelação de Deus aos homens 

escolhendo também desta vez o Espírito Santo para Se manifestar139. 

 No tocante à obra pictórica, é iconograficamente consentânea com a 

tradição renascentista. Assim, Cristo surge já apenas coberto por um cendal e 

imerso na água só até aos joelhos, demonstrando o pintor evidentes 

preocupações anatómicas na representação do Seu corpo. Sobre os ombros 

                                                 
136 - Adriano de Gusmão, “A Pintura Maneirista em Évora”, A cidade de Évora, vol. V, nºs 13-
14, 1947, p.18. 
137 - Martin Soria, op. cit., p. 35. 
138 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit., vol. I, p.40, vol. II, 
est. CXLVI 
139 - James Hall, Dicccionario de Temas y Simbolos Artísticos, Alianza Editorial, Madrid, 1996, 
p.69. 
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desnudos cai-lhe o cabelo em madeixas e um resplendor assinala a sua 

condição divina. O Baptista, segurando com a mão esquerda a vara crucífera, 

eleva-se sobre um rochedo na margem do Jordão, para mais facilmente lançar 

a água lustral sobre a cabeça de Cristo, envergando não já a vulgar pele de 

carneiro mas um amplo manto vermelho cuja acentuada volumetria imprime 

uma nota de dinamismo a este lado da composição, e revela a aproximação do 

pintor aos modelos da Bella Maniera romana (fig.146). Tal como o quadro 

anterior e um outro alusivo a mais três santos, também pertencente a este 

conjunto, os dois intervenientes na cena estão devidamente legendados.  

 Entretanto, a partir do início da Época Moderna e, apesar de não serem 

mencionados pelos sinópticos nem sequer em nenhum dos Evangelhos 

apócrifos, passou a ser frequente a representação de dois ou mais anjos que 

oficiam a cerimónia tomando nos braços as vestes do Senhor cuja saída das 

águas aguardam na margem oposta do rio, substituindo-se deste modo aos 

diáconos que nos primeiros tempos ajudavam os sacerdotes na cerimónia, 

após a qual vestiam umas túnicas brancas aos catecúmenos, em sinal de 

pureza. Em contraste com o imobilismo do centro composicional, são os anjos, 

em poses serpentinatas, os elementos dinamizadores deste lado do painel. 

Descrevendo ambos um movimento giratório suave e delicado para fixarem o 

olhar em Cristo, o pintor não deixa de introduzir nas suas vestes sopradas 

alguns elementos decorativos tão do seu agrado, que nos lembram os que 

usará também no São Romão de um outro quadro desta série.  

 Relativamente à evocação teofânica além de aparecer sobre a cabeça 

de Cristo a simbólica pomba do Espírito Santo, envolta numa auréola luminosa, 

a presença do Deus invisível do qual se ouve apenas a voz proclamando o 

carácter messiânico do Seu Filho, é reforçada pela seguinte legenda que se 

inscreve numa filactera: HIC EST FILIVS MEVS DILECTVU IN QVOS IHI 

COMPLACVII. 

 Do ponto de vista composicional, a pintura repete o esquema seguido 

por Juan Correa de Vívar (fig.145) no retábulo de Herrera del Duque (Badajoz), 

uma obra realizada na segunda metade da década de quarenta (1546-1550)140, 

onde as similitudes face a este painel são evidentes, quase se limitando 

                                                 
140 - Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit., p.170. 



 162 

Campos a inverter as posições ocupadas na primeira pintura por São João e 

pelos anjos. A composição define-se a partir de um triângulo invertido, cujo 

vértice é marcado pela figura de Cristo, ao centro, com água que o cobre 

apenas até ao meio da perna procurando ambos os pintores, acentuar a sua 

estrutura anatómica, fazendo-o Francisco de Campos de uma forma muito mais 

vigorosa que, não fora um certo exagero, quase se poderia dizer 

miguelangelesca. A pose do Baptista revela também alguma afinidade e a 

pomba do Espírito Santo surge em ambos os painéis pairando sobre o Cristo, 

inserida num círculo luminoso e acompanhada da citada inscrição. Também ao 

nível do tratamento paisagístico o paralelismo entre os dois quadros é evidente. 

Se repararmos, ao fundo do lado direito ergue-se uma árvore de copa 

frondosa, deixando que ao centro se espraie uma abertura paisagística que 

parece fundir-se com um céu coberto por nuvens algodoadas. O tipo de 

vegetação que preenche o fundo do primeiro plano é também muito similar, 

denunciando a directa influência do flamenguismo.  

 É claro que, do ponto de vista cromático e lumínico, as diferenças são 

evidentes, embora estejamos a cotejá-las em condições muito diferentes, 

porque a pintura espanhola se encontra restaurada, ao contrário do painel de 

Évora que, além de se encontrar em mau estado de conservação apresenta, 

acima de tudo, uma enorme sujidade, o que dificulta bastante a leitura e 

compreensão dos valores mencionados. Apesar disso, percebe-se que o 

retábulo de Herrera del Duque é dominado ainda pelo cromatismo vivo e 

brilhante do Renascimento, enquanto Campos se revela já com pleno domínio 

de uma paleta maneirista, predominando (tanto quanto nos podemos 

aperceber) neste painel os tons terrosos, pontuados pelos verdes e amarelos 

limão, tão característicos na sua pintura, avivados pelo vermelho dos mantos 

do Baptista e do Senhor que um dos anjos segura, em fortes contrastes 

cromáticos tão do agrado do pintor.  

 Perante o conjunto de afinidades demonstradas, consideramos muito 

provável que Francisco de Campos tenha conhecido directamente esta obra, 

que lhe pode ter dado o mote para o tratamento do tema, já que a mesma se 

encontrava muito perto de Portugal, concretamente numa região onde os 

contactos artísticos mantidos entre os dois lados da fronteira eram frequentes, 
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como se explanará um pouco mais adiante, a propósito do pintor badajocense 

Luís de Morales.   

 Esta mesma estrutura compositiva da pintura de Correa de Vívar seria 

retomada por Francisco de Comontes no painel central do tríptico de São João 

Baptista,141 pintado para o convento das Jerónimas de São Paulo, em Toledo, 

uma obra de inícios da década de sessenta (c.1560-1565), que mantém um 

enorme paralelismo face ao painel anterior, que lhe deve ter servido de fonte 

de inspiração.  

 

                                                 
141 - Foto em Isabel Mateo Gómez y Amélia Lopez-Yarto, op. cit., p.168. 
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 XIII / 32 - ÚLTIMA CEIA 

  

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho   

 Dimensões : A.1720 mm  x  L.1360 mm 

 Propriedade / Localização: Museu da Sé de Évora 

 Proveniência: capelas laterais da Sé de Évora 

 Estado de conservação : carece restauro 

  

  

 É Martin Sória142 o primero a inserir esta pintura (fig. 147) no conjunto de 

obras tributáveis a Francisco de Campos porque, como se disse já, acreditava 

que com as restantes quatro formariam um retábulo só, embora não lhe faça 

menção detalhada. Adriano de Gusmão143 considera-a agrupável ao 

Maneirismo de Antuérpia e Túlio Espanca, no Inventário Artístico144 não lhe faz 

qualquer referência autora, integrando-a também no ciclo maneirista da 

segunda metade do século XVI.  

 Contrariamente à maioria das cenas cristãs, a última refeição tomada 

por Cristo com os seus apóstolos é relatada pelos quatro Evangelistas: Mateus 

(26, 17-29), Marcos (14, 12-22), Lucas (22, 7-14) e João (23, 21-30). Trata-se, 

na verdade, de um dos temas mais caros ao Cristianismo uma vez que evoca a 

sua celebração fulcral, a instituição da Eucaristia. 

 A opção iconográfica aqui tomada pelo pintor – certamente a pedido do 

comendatário, o arcebispo D. João de Mello e Castro, em período pós-

tridentino - não é já a do momento em que Cristo revela aos doze a traição de 

um deles, como tradicionalmente acontecia145, optando-se antes por evocar o 

momento da bênção do pão, que doravante se transformará no corpo 

eucarístico daqueles que o tomarem, reproduzindo o seguinte passo bíblico: 

                                                 
142 - Martin Soria, op. cit.,, p. 35. 
143 - Adriano de Gusmão, “A Pintura Maneirista em Évora”, cit., p.18. 
144 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit., vol. 1, p.40, vol. II, 
est. CXLVII. 
145 - Foi também este o episódio evocado por Leonardo da Vinci no mural do refeitório do 
Convento dos Agostinhos em Milão, amplamente difundida através da gravura de Marcantonio 
Raimondi, composição que inspirou dezenas de outras por toda a Europa. 
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«Enquanto comiam tomou Jesus o pão e, depois de pronunciar a benção, 

partiu-o e deu-o aos Seus discípulos dizendo: tomai, comei: Isto é o Meu 

corpo» (Mt, 26, 26), que traduz a verdadeira essência do Cristianismo, que é a 

instituição da própria Eucaristia. Por isso, as expressões faciais do apostolado 

são muito mais de devoção do que de assombro, procurando expressar o 

fervor da adoração da Eucaristia e a sua atitude denuncia a vontade do artista 

em recriar uma certa ambiência mística, pois em lugar de se sentarem à mesa, 

prostram-se de joelhos juntando as mãos em gesto venerando. É claro que não 

podemos esquecer a função parenética deste tipo de temas, colocando-se 

neles sentimentos e emoções que certamente, à época, não foram 

percepcionados, mas este e outros anacronismos eram aceitáveis tendo em 

conta os fins catequéticos subjacentes à pintura. 

 Em termos compositivos, a disposição dos doze em volta de Cristo 

configura as linhas de força do painel, pois, ao eliminar quaisquer elementos 

externos, o artista faz com que esta Ceia liberte dela própria uma vitalidade 

interna, que dispensa outros elementos exteriores ao episódio. Recorrendo 

Francisco de Campos ainda à disposição figurativa de tradição flamenga, 

apresenta cinco apóstolos em cada um dos lados da pintura, transformando-a 

numa composição circular unificada por elipses rítmicas que se desenvolvem 

desde o seu eixo até ao halo definido pelas cabeças do apostolado (à 

excepção do que em primeiro plano se soergue do banco para se ajoelhar) em 

absoluto contraste com a verticalidade da estrutura arquitectónica que se 

desenvolve no plano fundeiro. O pintor recorre aqui a uma arquitectura 

bastante severa, composta por grandes pilares, na qual merece destaque 

apenas a coluna de mármore branco, de fuste estriado, opondo a depuração e 

geometrização deste espaço à sobrecarga decorativa do primeiro plano. Como 

meio de sobrevalorizar os pormenores mais relevantes, recorre às alternâncias 

lumínicas e cromáticas, estabelecendo um nítido contraste entre as zonas 

sombreadas, como a arquitectura rectilínea do fundo, e as zonas de luz que, 

vinda do exterior começa por inundar o plano dianteiro do lado direito do painel, 

para depois iluminar a mesa e os que à sua volta se reúnem e, finalmente, se 

reflectir na já mencionada coluna que se destaca no fundo arquitectónico. 

 Esta opção compositiva revela como fonte de inspiração a Última Ceia 

pintada por Gregório Lopes para o retábulo-mor da igreja de São João Baptista, 
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de Tomar (1538-1539), onde os apóstolos se colocam simetricamente em volta 

da mesa e a orientação da iluminação do painel se faz a partir de um óculo, 

que no quadro de Évora Francisco de Campos desloca para a parede fundeira 

desenvolvida de forma absidial, adquirindo deste modo um significado religioso 

que simbolicamente nos remete para um espaço sagrado, ao mesmo tempo 

que lhe permite imprimir maior profundidade à pintura. Por outro lado, talvez a 

colocação desta entrada de luz naquele espaço não seja de todo aleatória, já 

que a janela é aceite como o símbolo da graça (iluminação) ou seja, da “nova 

Luz” (Lux Nova) da fé cristã, por oposição à escuridão do Judaísmo. A 

alteração no sentido composicional do painel (relativamente ao quadro de 

Tomar) vai obrigá-lo também a lateralizar o dossel cujo lançamento ocorre 

desta vez do lado esquerdo da pintura e, cobrindo todos os comensais, é 

enrolado num nó na extremidade oposta do quadro, apresentando o tratamento 

dos panejamentos muito maior naturalidade, sintomática também da 

modernidade do pintor, ao contrário da rigidez imposta pelo drap d’honeur e 

dossel de cariz goticista que, interpondo-se entre Cristo e a parede do fundo no 

painel de Lopes, anulava qualquer aprofundamento espacial. Em ambos os 

casos se dá grande destaque a uma coluna que surge à direita do painel e, 

ainda, um outro aspecto de aproximação destas duas pinturas é a 

particularidade, bastante rara, de Cristo se preparar para partir e dividir pelos 

apóstolos um pão (fig.148) e não as hóstias que aparecem comummente na 

representação desta temática. 

 Este painel de Évora encontra também algum paralelismo na famosa 

tábua homónima do valenciano Juan de Juanes pintada c. 1550 (fig.150), um 

dos mentores da adopção do rafaelismo em Espanha, vindo a criar certos tipos 

iconográficos que deixariam marca indelével em muitos dos seus 

contemporâneos. Juanes terá tido um percurso não muito diferente do de 

Campos, na medida em que também ele bebeu as influências do romanismo. 

Na obra produzida depois do seu regresso a Espanha, a matéria plástica 

plasma-se de uma forma mais vaporosa, com cambiantes cromáticas que 

acusam a adopção da paleta maneirista, particularmente influenciado por Giulio 

Romano. A partilha dessas aprendizagens por parte destes dois artistas 

manifesta-se, por exemplo, em algumas afinidades que encontramos entre as 

suas obras, o que não significa que as tenham conhecido reciprocamente, mas 
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denuncia o recurso às mesmas fontes, não apenas iconográficas, mas 

sobretudo estilísticas. Assim se explicam, por exemplo, alguns pontos comuns 

existentes entre este painel e a mencionada Última Ceia de Juan de Juanes, 

nomeadamente a importância conferida às colunas, o paralelismo do dossel ou, 

ainda pequenas particularidades como o destaque que se dá ao enorme prato 

vazio (porque o anho foi já substituído pelo corpo de Cristo), como o comprova, 

em ambos os casos também, a colocação simbólica da píxide sobre a mesa.   

 É muito interessante ver também como Campos procura conferir a esta 

temática uma dimensão simultaneamente humana, mas já também 

transcendental, remetendo-nos para a celebração eucarística dos cristãos, 

como o parecem comprovar a pequena mesa de apoio que se encontra em 

primeiro plano (fig.149), sobre a qual se encontram justamente outras alfaias 

litúrgicas usadas nas celebrações eucarísticas como os dois castiçais e uma 

caldeirinha, supostamente destinada à água benta, para aspergir os fiéis. 

Curiosamente encontra-se aí também um belíssimo gomil, cujo lavor decorativo 

denuncia a familiarização do pintor com os modelos flamengos146, numa alusão 

à cerimónia que teve lugar antes de Cristo dividir o pão com os apóstolos, que 

foi o “Lava pés”, acto simbólico do serviço ao próximo. O cuidado posto na sua 

decoração traduz o encantamento manifestado pelo pintor pela sumptuária, 

cujo modelo sugere um tipo de objecto de importação, idêntico aos muitos que 

chegavam a Portugal oriundos do Norte da Europa e que encontramos 

frequentemente na pintura coeva, sobretudo portuguesa e espanhola porque, 

dissemo-lo já, eram os Países ibéricos os que mantinham maior proximidade 

económica e artística com a Flandres.   

 A representação da ceia também não é descurada, reunindo-se os treze 

à volta de uma mesa preparada para uma refeição seguindo os cânones 

habituais na época, como a escolha de uma mesa rectangular, modelo 

consensual na arte ocidental porque reflectia um quotidiano litúrgico e 

doméstico com o qual facilmente os fiéis se identificavam (em detrimento das 

mesas em forma de meia-lua inicialmente adoptadas por permitirem aos 

artistas colocar sem grandes dificuldades perspécticas os apóstolos que se 

                                                 
146 - Este gomil é muito ao estilo de um que surgirá numa pintura de Bartolomäus Spranger, 
Vénus, Ceres e Baco, por exemplo, denunciando o recurso às mesmas fontes. Ver foto em 
Rudolf II und Prag (Cat. de Exposição), Praga, 1997, Deutsche Übersetzungen, Skira, p.14. 
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dispunham em semicírculo à volta do Mestre). Para a cobrir escolheu o pintor 

uma toalha cujo tom azul céu, dado em touches que acentuam os contrastes 

lumínicos, nos remete para uma esfera celestial. Não faltam aí, contudo, os 

pormenores pitorescos que fazem parte do quotidiano de qualquer refeição, 

como as facas ou os guardanapos dispostos sobre a mesa. Uma vez mais se 

denuncia a origem nórdica do mestre na sua capacidade de imprimir um 

realismo minucioso aos pormenores, que adquirem valor táctil, como é o caso 

do magnífico prato que se encontra no centro da mesa, belíssima peça de 

ourivesaria cuja pormenorizada decoração nos lembra o trabalho hábil dos 

ourives flamengos, sugerindo-nos os motivos decorativos do seu interior o 

cobre batido dos designados “pratos de oferendas” que vinham de Nuremberga 

em grandes quantidades para servir os ritos cultuais (fig.148). Da mesma forma 

os pratos de menores dimensões, bem como os restantes objectos revelam um 

cuidadoso trabalho de pormenor a que o artista já nos habituou, patente ainda 

no lavor decorativo do banco que está em primeiro plano, à esquerda, onde se 

repetem os motivos antuerpianos, num ornato que não é muito diferentes do 

que encontramos na estante dos livros do painel Santa Ana, Nossa Senhora e 

Santa Isabel, que faz parte desta mesma série de pinturas. 

 À semelhança do que aconteceu com os restantes painéis, também esta 

pintura ficou diminuída pela colocação da moldura barroca, sobretudo nas 

zonas laterais que escondem alguns fragmentos do apostolado, impedindo-nos 

de fazer uma leitura mais minuciosa de alguns deles. São, contudo, os dois 

apóstolos que se encontram em primeiro plano, de perfil para o espectador, os 

que atraem de imediato a sua atenção, não apenas pela riqueza cromática das 

suas vestes como, sobretudo pelas respectivas posições anatómicas. O 

apóstolo que se encontra à esquerda no painel, cuja personalidade não 

conseguimos apurar - identificando-se apenas São João (o de vermelho que se 

encontra do lado esquerdo de Cristo, como recomendam os preceitos 

iconográficos) e São Pedro, o que se encontra à sua direita – surge com um 

dinamismo muito caro ao autor, recordando-nos o apóstolo que ocupa uma 

posição similar no Pentecostes da Casa-Museu Dr. Fernando de Castro (fig.87) 

como que soerguendo-se de um ímpeto para se ajoelhar perante o pão 

consagrado, de tal modo que ao unir as mãos orantes levanta uma ponta da 

toalha, deixando ver uma nesga da carpete, mais concretamente da sua 
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cercadura exterior, cujo ornato é constituído novamente por uma barra 

decorada com o já mencionado desenho “cúfico”, idêntica a muitas outras 

pintadas pelo artista (fig.147). 

 Relativamente à outra figura que, a seu lado, assume uma postura 

inusitada, acusando um excessivo alongamento (lembrando o rei Melchior na 

Epifania deste mesmo conjunto pictórico) e que enverga um magnífico manto 

em tons de amarelo dourado, a denunciar trabalho de mestre no tratamento de 

panejamentos, parece tratar-se, sem dúvida, de uma representação de Judas, 

já pela cor escolhida para a sua veste (o amarelo que neste caso assume uma 

conotação negativa, identificado com a perversão das virtudes da Fé e com 

valores imorais como a traição, o orgulho e a presunção) já pela pose sendo, 

além do mais, o único que não assume o gesto venerando de unir as mãos 

para orar.  
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 XIII / 33 - SANTO AMARO, SÃO BENTO e SÃO ROMÃO 

  

 Autoria : Francisco de Campos   

 Datação : c.1570 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho   

 Dimensões : A.1600 mm  x  L.1350 mm    

 Proveniência: capelas laterais da Sé de Évora 

 Propriedade /Localização: Museu da  Sé de Évora 

 Estado de conservação : carece restauro 

  

 

 Adriano de Gusmão147 foi o primeiro a pronunciar-se sobre esta pintura, 

não mencionando embora qualquer autoria, mas considerava-a já subsidiária 

dos modelos antuerpianos, sendo Martin Soria148 novamente pioneiro na sua 

tributação a Francisco de Campos, agrupando-a ao restante núcleo. Túlio 

Espanca,149 à semelhança do que aconteceu relativamente aos restantes 

painéis (Epifania, Santa Ana, a Virgem e Santa Isabel, Baptismo de Cristo e 

Última Ceia) referencia apenas a atribuição feita por Martin Soria. 

 Apesar da conjugação harmoniosa entre as três personagens desta 

pintura – Santo Amaro, São Bento e São Romão (fig.151) – constituindo, 

aparentemente, um todo unitário, encontramos nela como que a representação 

de duas cenas: uma em que se estabelece um diálogo entre Santo Amaro e 

São Bento, (entendidos aqui enquanto mestre e discípulo da Ordem 

Beneditina), duas figuras que emitem simplicidade e grandiosidade ao mesmo 

tempo, e a representação de São Romão, entregue à sua própria leitura e 

respirando uma certa austeridade. 

 O quadro é quase inteiramente construído com volumes humanos, não 

obstante os três santos se inserirem num contexto paisagístico, cujos motivos 

vegetalistas do primeiro plano reconhecemos já das duas pinturas dedicadas 

aos apóstolos Paulo e Pedro, respectivamente, representados no retábulo da 

                                                 
147 - Adriano de Gusmão, “A Pintura Maneirista em Évora”, cit., p.18. 
148 - Martin Soria, op. cit., p. 35. 
149 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal, Concelho de Évora, cit. ,vol. I, p. 40, vol. II, 
est. CXLV 
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Matriz de Góis (figs. 46 e 47) optando agora Francisco de Campos por “fechar” 

o lado esquerdo da pintura com a copa de uma frondosa árvore, para abrir o 

lado oposto numa paisagem longínqua, pontuada por elevações montanhosas 

de fino recorte que imprimem algum dinamismo à quietude que se respira deste 

lado do painel em contraste com o movimento sugerido à sua esquerda. 

 As três figuras são legendadas, obedecendo a uma clara 

intencionalidade programática de legibilidade, que não contempla equívocos de 

leitura. 

 

 Santo Amaro (fig.152) foi contemporâneo e, simultaneamente, 

continuador de São Bento (séc. VI). Teria sido em criança consagrado a Deus 

por seu pai, um nobre e virtuoso cristão romano que, para o efeito, o confiara 

ao mosteiro fundado por São Bento nas proximidades de Roma. 

 As suas atitudes modelares terão levado mais tarde o próprio abade 

beneditino a querer dividir com ele o governo do mosteiro, honra que o santo 

teria recusado, pretendendo continuar a ser apenas um fiel discípulo do mestre, 

ao qual alguns anos mais tarde (c.553) o fundador confiou uma missão 

evangelizadora por terras longínquas, razão pela qual se representa 

normalmente como um monge peregrino, envergando a capa monacal 

beneditina e segurando um bordão. Outro dos atributos que o caracteriza é um 

terço que, neste caso, lhe pende dos dedos da mão esquerda e do pulso 

direito, libertando-lhe deste modo a mão correspondente com a qual segura o 

livro aberto, numa alusão à Regra Beneditina. Simulando algum movimento o 

joelho direito aparece ligeiramente genuflexionado, deixando-lhe a descoberto 

o respectivo pé, enquanto o outro que se apoia apenas na extremidade dos 

dedos, nos lembra o que víramos já no São João do Calvário de Durham. 

 À sua frente pousado no chão, vemos um fragmento de uma perna 

humana (fig,153) - sendo de relevar o preciosismo colocado pelo pintor na 

execução dos dedos do pé - tendo a adaptação da obra à actual moldura 

certamente truncado uma boa parte da zona inferior do quadro impedindo-nos 

de ver o resto do corpo que jaz sobre terra, que cremos ser uma alusão à 

queda fatal dada por um dos monges beneditinos (Florêncio) quando rejubilava 

de alegria por saber da partida de São Bento, motivada pela contestação à 

Regra por ele imposta. 
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 Quanto ao fundador da Ordem beneditina - São Bento (fig.154) - a sua 

biografia é conhecida praticamente só através dos Diálogos de São Gregório 

Magno150. Nascido em Núrcia (Úmbria) no último quartel do século V (c. 480) 

aos catorze anos deixa a sua cidade natal para prosseguir estudos em Roma 

mas, alguns anos depois decide retirar-se para as proximidades do lago 

Subíaco onde passaria a levar vida eremítica acolhendo-se numa gruta que 

passaria a ser designada por Sacro Speco. Aí encontra um outro eremita, 

Romano, que escolhe para seu pai espiritual e o qual lhe confere o hábito 

religioso151 

 Em 528 fundou um mosteiro em Monte Cassino, numa antiga acrópole 

consagrada na Antiguidade a Júpiter, dando origem à Ordem a que preside 

(Ordem Beneditina) que dotou de uma regra própria que aí redige. Não sendo 

um santo muito popular – é muito mais monacal – o seu culto ganharia uma 

nova dimensão através dos escritos de Jacques de Vorágine que, na sua 

Legende Dorée, acrescentou ao relato histórico uma série de lendas urdidas 

pelos monges e pela devoção popular, que constituiriam doravante a principal 

fonte iconográfica dos artistas152. 

 Relativamente à sua apresentação nesta pintura é bastante simples, 

envergando uma longa capa negra que praticamente lhe esconde o hábito 

beneditino de cor branca. Na cabeça ostenta a mitra e na mão esquerda o 

báculo abacial cujo ornato do remate superior é praticamente indecifrável 

porque encoberto pela moldura. Um dos atributos mais frequentes deste santo 

é justamente o escolhido por Francisco de Campos, o cálice do qual sai uma 

serpente venenosa, numa alusão ao milagre ocorrido na abadia de Vicovaro, 

da qual era abade, cujos monges tentaram envenená-lo por discordarem da 

rigorosa disciplina que tentava impor, tendo São Bento saído ileso dessa 

tentativa porque o cálice que continha a bebida envenenada se quebrou 

enquanto fazia o sinal da cruz. 

 No tocante a São Romão (fig.155), embora se registem vinte e oito 

santos com esta designação153, parece certo tratar-se aqui da representação 

                                                 
150 - Louis Réau, op. cit., (trad. espanhola),.vol.3, p.196. 
151 - Georges Daix, op. cit., p.45. Veja-se também Juan Ferrando Roig, op. cit., pp.238-239, 
Jorge Tavares, op. cit., pp. 30-31, e outras.  
152 - Cfr. Jacques de Vorágine, op. cit., pp. 196-204.  
153 - Cfr.Louis Réau, op. cit , (trad. esp.), vol.5, pp.43-69.  
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de São Romão de Antioquia, um soldado romano ao serviço de Galério (séc. 

III) que, ao assistir à morte de São Lourenço (condenado ao suplício do fogo) 

ficou tão impressionado com a firmeza do santo, que logo ali se terá convertido 

pedindo-lhe inclusivamente o baptismo154, razão que conduziria ao seu próprio 

martírio pouco tempo depois.  

 De acordo com a tradição, foi alvo de várias torturas antes de morrer, 

tendo sofrido o martírio dos garfos e da fogueira, de cujas chamas saiu ileso155. 

Em virtude de, mesmo depois de preso, continuar as prédicas em nome de 

Cristo, arrancaram-lhe a língua, mas diz a lenda que nem por isso deixava de 

pregar, acabando por ser estrangulado com uma corda na prisão. Neste painel 

tem como único atributo, um livro aberto que lê (sendo este um dos vários 

atributos identificativos que lhe estão associados). 

 Este é, dos três figurinos que aqui se representam, o que tem um 

tratamento mais cuidado devido às possibilidades oferecidas pelo tipo de 

indumentária que enverga, deleitando-se o artista na composição das suas 

vestes militares. A couraça vermelha que lhe reveste o corpo revelando alguns 

pormenores anatómicos, ricamente debruada a dourado e ostentando uma 

carranca, repete o modelo que envergava Longinus na Ressurreição do 

retábulo de Durham (fig.60). De um dos ombros suspende-lhe uma capa verde 

que lhe deixa a descoberto apenas uma das pernas, também ela protegida com 

uma cáliga de ornatos, que o santo recolhe com a mão esquerda, a mesma 

que segura a espada cujo punho revela também o preciosismo decorativo do 

pintor. (fig.156). A seus pés encontram-se ainda as duas mais ricas peças 

ornamentais deste painel, o casco (que novamente nos recorda o de Longinus 

também caído por terra) e o escudo do guerreiro, inspirados novamente nas 

usuais gravuras de motivos antuerpianos, nos quais as carrancas se 

evidenciam uma vez mais.  

                                                 
154 - Georges Daix, op. cit, p.165. Cfr. Também Jorge Campos Tavares, op. cit., p. 127. 
155 - Juan Ferrando Roig, op. cit., pp. 238-239. 
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XIV / 34 – O FRESCO DEDICADO A 

SÃO VICENTE, SANTA SABINA E SANTA CRISTETA  
  

 Autoria : Francisco de Campos (?)  

 Datação: c.1565 - 1570   

 Técnica / Suporte : pintura a fresco 

 Dimensões : A.  1680 mm  x  L.3200 mm 

 Proveniência: igreja de São Vicente de Évora 

 Propriedade /Localização: igreja de São Vicente de Évora 

 Estado de conservação: muito mutilado, carecendo restauro urgente 

 

 

 Na igreja de São Vicente em Évora conserva-se um “retábulo fingido”, 

uma pintura a fresco dedicada aos santos mártires da cidade, São Vicente, 

Santa Cristeta e Santa Sabina cuja autoria, de acordo com Túlio Espanca156 

que teve a fortuna de o poder apreciar, se deve justamente a Francisco de 

Campos.  

 No local onde nos fins da Idade Média, sobre os muros da cerca velha, 

existia um pequeno nicho-oratório dedicado a São Vicente, contíguo ao Paço 

do fidalgo Rui de Sousa, mandou em 1467, Luís Eloy, criado do Infante D. 

Henrique, fundar uma pequena ermida dedicada ao mesmo mártir. Devido ao 

avançado estado de ruína em que se encontrava em 1559, o Município tomou 

conta dela, por alienamento da Colegiada de São Pedro157 tendo, 

naturalmente, encetado um conjunto de melhoramentos, dos quais parece 

testemunhar o fresco posto a descoberto na ousia aquando das obras de 

restauro levadas a cabo em 1965 na actual igreja do mencionado titular. Essa 

composição afrescada representa um pórtico de pilastras estriadas, dividido em 

três painéis de secção rectangular, onde figuram, lateralmente, as santas irmãs 

do padroeiro, Sabina e Cristeta, encontrando-se já à época, a imagem de São 

Vicente bastante mutilada, restando apenas vestígios do manto e dos pés. A 

                                                 
156 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, cit., vol. I, pp. 179-180. 
157 - Idem, ibidem, p.178. 
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empena, de efeito arquitectónico e perspectivado, apresenta-nos também um 

medalhão no qual se inscrevem os três irmãos mártires repousando na prisão.  

 Este fresco foi recoberto, dois decénios volvidos sobre a sua factura por  

um altar de madeira (que estaria já colocado em 1597), com pinturas da autoria 

justamente de um dos epígonos de Francisco de Campos, o pintor bejense, 

António de Oliveira. Sem oportunidade de o analisar directamente a fim de 

procedermos ao seu estudo cabal e clarificação de autoria, tivemos ao nosso 

alcance para esse efeito apenas a fotografia que se conserva a preto e 

branco158, captada durante a referida intervenção na igreja, que revela o 

avançado estado de degradação da pintura, de tal modo que o São Vicente é 

totalmente imperceptível. Parece-nos, contudo, que a atribuição avançada por 

Túlio Espanca, se assume como verdadeiramente plausível, tendo em conta 

não apenas o estilo das figuras laterais (únicas perceptíveis a partir da foto) 

como também a época em que terá decorrido a mencionada campanha 

(c.1565-1570), coincidindo exactamente com um dos períodos em que o pintor 

realizou mais trabalhos para a cidade de Évora, entre os quais se conta a 

feitura de, pelo menos um outro quadro (único remanescente de um retábulo 

que provavelmente se tributaria na totalidade à sua mão) para uma das capelas 

dessa mesma igreja, a pintura dedicada à Missa de São Gregório. Por outro 

lado, mais do que pela descrição das santas mas, acima de tudo pelo tipo de 

decoração que preenchia a empena, de efeitos arquitectónicos e 

perspectivados como se referiu, não pensamos que houvesse muitos outros 

artistas nas imediações que, à época, tivessem essa capacidade pictórica. 

Resta-nos esperar que num futuro próximo este fresco possa sofrer uma 

intervenção de restauro a fim de clarificarmos cabalmente a sua autoria.   

  

  

 

 

 
                                                 
158 - Atendendo ao avançado estado de degradação da pintura as lacunas pictóricas aparecem 
na foto sob a forma de manchas esbranquiçadas, comprometendo a sua reprodução 
digitalizada que optámos por não a colocar neste trabalho, de tal modo se tornava 
imperceptível o seu conteúdo. Cfr. Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de 
Évora, cit., vol. II, est.CCCXL. 
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XV / 35 – OS FRESCOS DO PALÁCIO DOS CONDES DE BASTO 

  

 

 O Paço de São Miguel, em Évora, também designado como Palácio dos 

Condes de Basto tem a sua origem na remota cidadela mourisca, tendo 

constituído parte integrante do seu Alcácer, desempenhando um lugar 

importante enquanto bastião defensivo sem, no entanto, perder a sua função 

residencial. Após a reconquista cristã, seria cedido em 1176 por D. Afonso 

Henriques à então Ordem Militar de São Bento de Calatrava159 – entre nós 

designada por Ordem de Cavalaria de Évora (vulgarmente apelidados de 

Freires de Évora) – que no século XIII se converteria na Ordem Militar de Avis. 

Incorporava-se já nos seus domínios a pequena ermida de São Miguel (que 

mais tarde viria a dar a designação ao imóvel), que se situava junto das casas 

do Conde de Portalegre. 

 Transformado depois em Paço Real, serviria de residência ao rei D. 

Fernando, tendo sido por diversas vezes palco de alguns episódios caricatos 

da História nacional como, por exemplo, a prisão do ainda Infante D. João, 

Mestre de Avis, os encontros ilícitos entre D. Leonor Teles e o conde Andeiro, 

ou a concentração do exército de D. Nuno Álvares Pereira nas vésperas da 

batalha de Atoleiros que lhe garantiria, apesar do seu número reduzido, a 

vitória sobre os castelhanos. 

 Data do século XV a instalação na velha alcáçova dos capitães-mores 

da cidade, cargo atribuído pela primeira vez em 1475 a D. Diogo de Castro, o 

Velho (dos Castro de Treze Arruelas, filho de D. Álvares Pires de Castro e neto 

de D. Fernando de Castro, conde de Lemos e Trastâmara160). Compreendiam 

este primeiro Paço o corpo oriental do alcácer mourisco e a residência-mãe da 

Ordem de Avis, incluindo a referida capela de São Miguel.  

 A crescente influência político-social da família dos Castros e o 

concomitante poderio económico conduziriam a empreitadas arquitectónicas 

sucessivas, mas simultaneamente responsáveis por pouco ter chegado até nós 

dos fundamentos góticos da construção. 

                                                 
159 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, vol. I, cit., p.95. 
160 - Cfr. Cristóvão Alão de Morais, op. cit., Tomo II, vol.2, pp. 103-108.   
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 Seu neto, D. Diogo de Castro, seria o 3º capitão-mor da cidade, vindo a 

incorporar o contingente militar que partiu da cidade para prestar auxílio a 

Carlos V na tomada da ilha de La Goleta e conquista de Tunis, em 1535161, 

feito militar que viria a ser representado por volta de 1580 num dos salões do 

Palácio, não já por Francisco de Campos porque a morte interrompera os 

trabalhos por ele iniciados neste Paço, mas por outro artista, Tomás Luís que, 

como se referiu, terá dado continuidade à empreitada iniciada pelo mestre 

neerlandês.  

Apesar de os Castros de Treze Arruelas serem já os seus donatários, 

seriam variadas as vezes em que a família real continuaria a instalar-se neste 

Paço, estreitando deste modo as suas relações com os Castros, como 

aconteceu com as sucessivas estâncias de D. João III e de D. Sebastião, 

ligações essas que se vêem ainda reforçadas após a crise dinástica já que, o 

então capitão-mor D. Fernando de Castro, foi um dos apoiantes das pretensões 

de Filipe II (Filipe I de Portugal) à coroa portuguesa, a quem recebeu no Paço 

de São Miguel em 1583, com pompa e circunstância, tendo então sido 

agraciado com o título de 1º Conde de Basto. Também o Vice-rei Arquiduque 

Alberto aí residiu e, já em tempo do 2º Conde de Basto - D. Diogo de Castro – 

nele se recebeu Filipe II de Portugal e respectiva comitiva, quando o monarca 

em 1619 decidiu deslocar-se a terras lusitanas, além de muitas outras 

personalidades ilustres que aí estadearam durante as suas visitas à capital 

transtagana, podendo nomear-se entre elas o cardeal Alexandrino, legado do 

papa Pio V, a Duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, D. João de 

Áustria, Frei Domingos de Gusmão ou, já nos finais da centúria de Seiscentos, 

D. Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra162. 

Depois da Restauração, o próprio D. João IV continuaria a escolher este 

Paço para se hospedar quando demandava a cidade, aí reunindo algumas 

vezes, nos anos de 1643 e 1651, o seu Conselho de Estado. No entanto, em 

virtude do apoio manifestado pelos Castros aos Filipes durante as guerras da 

Restauração expropriou os seus bens, regressando o palácio à posse da 

                                                 
161 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, cit., vol. I,p.95. 
162 - Idem, ibidem, p.95. 
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Coroa; o último conde de Basto, D. Lourenço de Castro, morreria mesmo em 

combate pela Espanha163, nas guerras da Catalunha.  

Mais tarde, estes domínios foram integrados nos bens de D. José de 

Menezes e Castro, pai do 1º Marquês de Valada que venderia o edifício no 

último quartel do século XIX a um lavrador abastado, Vicente Rodrigues Ruivo, 

cujos herdeiros o viriam a alienar em 1958 em benefício do Engenheiro Vasco 

Maria Eugénio de Almeida, que promoveu as indispensáveis obras de restauro 

e reintegração arqueológica, devolvendo-lhe a dignidade e formosura de que 

algumas das empreitadas dos últimos séculos o haviam privado. A actual 

Fundação Eugénio de Almeida será a herdeira deste património. 

 Foi, justamente, graças a essas intervenções levadas a cabo na década 

de sessenta da centúria anterior, que se pôs a descoberto uma parte da 

belíssima empreitada manuelina concebida por D. Diogo de Castro, 

evidenciando um magnífico conjunto de janelas geminadas, de arcos de 

ferradura, umas, aprimoradas com a brancura do mármore alentejano nos seus 

ajimez, fustes, bases e capitéis, enquanto o tijolo que reveste os arcos 

conopiais de outras, lhes realça uma certa volumetria.  

 Foi durante a vida do mencionado D. Diogo que o Paço sofreu as mais 

significativas empreitadas, correspondendo ao engrandecimento económico da 

família – saliente-se, por exemplo, que o nobre foi agraciado com o reguengo 

de Montemor-o-Novo e que adquiriu o cargo de Alcaide-mor de Alegrete164, 

cujos réditos viriam certamente engrossar os rendimentos familiares, 

documentando-se frequentemente prerrogativas, tanto municipais como régias, 

defendendo os seus bens.165 

No entanto, as mais grandiosas obras da remodelação quinhentista aí 

empreendidas foram realizadas já na década de setenta da centúria, 

desenvolvidas aproximadamente a partir de 1572 – coincidindo com as 

sucessivas permanências de D. Sebastião no Paço de 1573 a 1575 – datando 

deste período a aquisição de algumas casas adjacentes e da rua pública que o 

delimitava, isolando-o definitivamente de algumas residências envolventes166 e 

                                                 
163 - J.O.Caetano e José A.S.Carvalho, op cit, p. 15. 
164 - Idem, ibidem, p. 25. 
165 - J.O.Caetano, “.O Logro de Pantasileia. O Palácio dos Castros em Évora”, cit., p.195. 
166 - Era o caso das residências dos Marqueses de Ferreira e dos Condes de Portalegre, bem 
como do Celeiro do Cabido e da comunidade de S. João Evangelista.  
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permitindo a edificação dos dois portais externos, de granito almofadado, que 

ostentam nos seus frontões os armoriais marmóreos dos Castros de Treze 

Arruelas. Outro dos aspectos mais visíveis destas obras de vulto foi a 

edificação de duas galerias alpendradas, tanto na fachada anterior como 

posterior, constituídas por colunatas toscanas sustentando arquitraves 

clássicas, de métopas e tríglifos, decoradas também com motivos 

classicizantes, numa clara demonstração da modernidade dos senhores da 

casa e do seu desejo de se colocarem à la page das novidades artísticas que 

emanavam de Itália, rivalizando assim com algumas famílias da aristocracia 

italiana e espanhola. Desta época data o imponente pavilhão onde se 

encontram os salões nobres, em dois pisos sobrepostos, cuja planta 

rectangular é cintada por robusta aparelhagem granítica, sendo a sua fachada 

setentrional limitada por duas torres, cilíndrica uma, cúbica a outra, que lhe 

conferem algum dinamismo volumétrico.  

No piso térreo encontram-se os mais bonitos salões deste vasto 

conjunto arquitectónico, devido à decoração pictórica de que beneficiaram 

aquando da sua edificação. São três salas intercomunicantes de abóbadas 

nervuradas, sendo a primeira de planta elíptica, que se transformaria na razão 

de ser da sua designação – Sala Oval - constituída por oito tramos de falsos 

arcos abatidos (Figs.157 e 158), que emolduram as paredes como se de um 

trecho arquitectónico se tratasse. No tecto apresentam-se doze ogivas de 

aresta viva pintadas em trompe l’oeil e decoradas com motivos geométricos, 

ladeados por frisos de cordões, óvulos e pingentes, que parecem sugerir um 

trabalho de relevo em estuque, delimitando igual número de painéis de lisonja, 

ricamente decorados com uma composição fresquista de sabor idílico. 

Esta sala, a mais pequena das três, dá acesso às outras duas, uma das 

quais, de dimensões um pouco maiores (hoje sala de jantar) se designa por 

Sala da Tomada de La Goleta (fig.159) porque aí se representam pintadas na 

base da abóbada duas importantes cenas relativas à tomada daquela ilha e 

conquista de Tunis pelos exércitos de Carlos V (figs. 160 e 161).  

A terceira e última sala decorada deste piso térreo, actualmente 

designada por Sala de Armas, embora seja apelidada numa Memória Histórica 

publicada por um eborense oitocentista de Sala de Audiência do rei D. 

Sebastião, é a maior de todas elas e aí encontramos uma cobertura nervurada 
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delimitando vinte e oito caixotões de aresta, igualmente preenchidos com 

frescos de temática fantasista (figs.162, 163 e 164). As pinturas decorativas 

destas duas últimas salas não as tributamos já a Francisco de Campos, razão 

pela qual não lhes dedicaremos aqui particular atenção.   

 No andar superior, um portal geminado de arcos de ferradura antecede a 

dependência contígua ao salão principal manuelino, que tem planta 

rectangular, conservando-se a sanca pintada a têmpera onde se encontram 

temas alegóricos e mitológicos de raiz ovidiana, como a Corrida entre Atalanta 

e Hipómenes (figs. 165 e 166), ou Andromeda e Perseu, (fig. 167) entre outros, 

seguindo os modelos iconográficos usuais na época. Aqui reside precisamente 

uma das contradições do Maneirismo que, iniciado como a mais liberal das 

artes liberais se serve, directamente, na sua última fase e no seu alargamento 

geográfico, de modelos preconcebidos. Também a decoração deste espaço, 

mais tardia, se deverá já a Giraldo Fernandes de Prado, um pintor e fidalgo da 

Casa de Bragança, que foi justamente um dos continuadores da obra de 

Francisco de Campos.167  

 Quanto à análise pictural do interior palaciano foi Luís Reis Santos, em 

entrevista a Celestino David,168 o primeiro a considerar a obra cheia de 

interesse pela sua composição, pelo vigor do desenho e riqueza de colorido (ao 

contrário de Reynaldo dos Santos que desmerecera a sua importância na 

breve referência que lhe é feita no Guia de Portugal), sendo Túlio Espanca169 o 

primeiro a fazer uma descrição das pinturas e a identificar a assinatura da Sala 

Oval com a de Francisco de Campos, ao mesmo tempo que considera este 

conjunto a melhor peça do seu género e época existente no Sul de Portugal.170 

Relativamente aos frescos das duas salas contíguas, de figuração histórico-

mitológica, afirma poderem ser também do artista, quanto ao debuxo, 

reconhecendo já que no tocante à aplicação dos indutos e respectiva coloração 

se trata de mão diferente, concluindo estar-se perante uma parceria.  

 Este erudito eborense admitira também como hipótese que o mesmo 

artista poderá ter integrado a expedição a Tunis, ao lado de D. João de Castro, 

                                                 
167 - Vítor Serrão, “Giraldo de Prado, cavaleiro-pintor de D. Teodósio II, Duque de Bragança. 
Obras em Almada e Vila Viçosa”, revista Callipole, nº12, 2004, pp.247-271. 
168 - “Évora, pinturas murais”, Diário de Notícias, 12 / 11 / 1933  
169 - Túlio Espanca, “Notas sobre pintores em Évora nos séculos XVI e XVII”, cit., pp. 123-126.     
170 - Idem, ibidem, p. 124. 



 181 

D. Pedro de Mascarenhas, D. João de Sepúlveda, Fernão da Silveira, Álvaro 

Mendes de Vasconcelos e tantos outros nobres que incorporaram o exército 

constituído por 30 000 homens, dirigido pelo Infante D. Luís ao serviço de 

Carlos V e que, à semelhança do que fizeram os seus conterrâneos Peter Paul 

Rubens ou Jan Corneliz Vermeyen – artistas ao serviço do Imperador - também 

ele, modestamente, terá pretendido imortalizar este sucesso militar cristão, no 

qual teria participado D. Diogo de Castro. No artigo citado171 faz referência a 

um outro pintor que foi sepultado também pela Misericórdia, embora sem 

esmola em virtude de ser pobre, no dia seguinte ao enterro de Francisco de 

Campos, ou seja, no dia 16 de Julho de 1580. Trata-se de Jorge Dinis, mas a 

única constatação que o autor faz acerca deste artista é a sua pobreza, não se 

referindo a quaisquer obras. Vítor Serrão172, no entanto, admitiu já a 

possibilidade deste poder ser um eventual colaborador de Campos nos frescos 

do Paço de São Miguel. 

 Posteriormente Túlio Espanca voltará a referir-se ao monumental 

conjunto pictórico, ao qual dedicará um artigo dado à estampa em 1963173, 

para lhe dedicar novamente algumas páginas no Inventário Artístico do 

Concelho de Évora174, embora lhe mereça maior atenção neste estudo a 

estrutura arquitectónica do edifício. Atribuindo a responsabilidade autoral das 

composições fresquistas das três salas do piso térreo a Francisco de Campos, 

não deixa de considerar de novo a existência de outros colaboradores, embora 

as designações dos espaços adoptadas à época pelo estudioso não 

correspondam ainda àquelas por que são hoje conhecidas. Assim, a Sala Oval 

é referenciada como Sala das Musas175 ou das Deusas da Mitologia, a Sala da 

Tomada de La Goleta é designada por Sala da Guerra Naval e a Sala das 

Armas é considerado o Salão de Recepções. É relativamente a este espaço 

precisamente que o autor, embora atribuindo a empreitada ainda a Francisco 

de Campos, admite revelar um trabalho de parceria e diversidade de técnica e 

inspiração. 

                                                 
171 - Idem, ibidem, pp.131-132 
172 - Vítor Serrão, “Uma sociedade de pintores em Beja no fim do século XVI. Os maneiristas 
António de Oliveira e Júlio Dinis do Carvo”, revista Mvsev, 2003, p. 48. 
173 - Túlio Espanca, “História do Antigo Paço de S. Miguel ou dos Condes de Basto” A Cidade 
de Évora, nº45-46, Évora, 1963, pp.306 e ss. 
174 - Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal. Concelho de Évora, cit.,vol. I, pp.97-100.  
175 - Idem, ibidem, vol.I, p.95 e vol. II, est. LX. 



 182 

Martin Soria é, no entanto, o primeiro a associar o pintor que assina os 

frescos do Palácio dos Condes de Basto - Francisco de Campos – a outras 

pinturas, no já citado estudo que dedica ao artista176.  

Adriano de Gusmão, num artigo dedicado à pintura eborense,177 põe em 

relevo estas pinturas, remetendo para os estudos a elas dedicados por Túlio 

Espanca, mas salienta já que o estilo das figuras ilustra, tanto pelo desenho 

como vestes, um exemplar do Maneirismo flamengo em Portugal, adiantando a 

possibilidade de Francisco de Campos ter origem nórdica. No entanto, a 

abordagem mais completa que até à data se efectuou sobre este magnífico 

conjunto fresquista deve-se ao anteriormente referido trabalho conjunto de 

Joaquim O. Caetano e José A. Seabra de Carvalho178, cujas conclusões foram 

novamente apresentadas pelo primeiro destes autores em artigos como “O 

Logro de Pantasileia”179, voltando a mesma parceria a debruçar-se 

recentemente sobre a pintura fresquista em Évora num novo artigo, desta vez 

dado à estampa na revista Monumentos180. 

Vítor Serrão desatribui algumas destas pinturas a Francisco de Campos, 

nomeadamente as da Sala da Tomada de la Goleta que considera obra de um 

outro pintor de frescos, de seu nome Tomás Luís181, pelo que lhes faremos 

uma referência sumária noutro capítulo deste trabalho, aquando da abordagem 

dos continuadores e epígonos da obra de Francisco de Campos. 

  O titular da casa era à época D. Diogo de Castro, como dito ficou, e 

provavelmente não terá sido alheia à execução destas decorações a ligação 

familiar estabelecida entre os Castros e os Albuquerques, através do 

casamento do filho primogénito de D. Diogo, D. Fernando de Castro (futuro 

Conde de Basto) com D. Joana de Albuquerque, neta e herdeira do antigo 

Vice-rei, já que os respectivos palácios familiares são os únicos do Portugal 

coevo a apresentar os mais complexos programas iconográficos de pendor 

classicizante, denunciando o eruditismo dos respectivos comitentes. A 

passagem de Afonso de Albuquerque por Itália e o contacto directo com a 
                                                 
176 - Martín Sória, op. cit, pp. 33-38. 
177 - Adriano de Gusmão, “A Pintura Maneirista em Évora”, cit., p.26. 
178 - J. O.Caetano e José Alberto S. Carvalho, op. cit.,1998. 
179 - J.O.Caetano, “O Logro de Pantasileia .O Palácio dos Castros em Évora”, cit , pp. 191-217. 
180 - J. O.Caetano e José Alberto S. Carvalho, “He nobreza as cidades haverem em ellas boas 
casas. A propósito de dois palácios eborenses”, Monumentos, nº26, Abril de 2007, pp.58-69. 
181 - Vítor Serrão e Filipa Cordeiro, Tomás Luís e o Retábulo da Igreja da Misericórdia, Ed. 
Colibri, Câmara Municipal do Montijo, Lisboa, 2005. 
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cultura renascentista terão seguramente influenciado o gosto estético e as 

temáticas decorativas que seriam desenvolvidas nos seus palácios e, quem 

sabe se não mesmo, o programa pictórico destas decorações fresquistas 

encomendadas por D. Diogo de Castro a Francisco de Campos, uma vez que 

certamente os dois senhores mantinham relações sociais privilegiadas. 

Recorde-se, porém, que se a inegável feição italianizante destas pinturas pode 

ser também fruto do contacto estabelecido entre os Castros de Treze Arruelas 

e as mais eruditas famílias do seu tempo dever-se-á, sobretudo, à qualidade do 

pintor, que viu concerteza e apreendeu durante a sua passagem por Espanha 

alguns programas pictóricos idênticos, versando estas e outras temáticas de 

feição antiquizante e emblemática, revelando ao mesmo tempo que, já em 

Portugal, continuava a par das novidades que eram emanadas dos principais 

centros artísticos. 

São também evidentes as afinidades com as referidas decorações 

afrescadas do Palácio dos Duques do Infantado em Guadalajara, pintadas sob 

a direcção de Rómulo Cincinatto182, o que vem confirmar não apenas as 

ligações dos Castros aos círculos cortesãos da vizinha Espanha, como também 

o seu sentimento de pertença a uma nova elite intelectual, ávida de uma maior 

abertura à cultura humanista, fortemente coarctada no reinado de D. João III e 

de D. Sebastião pelos excessos inquisitoriais, vendo aqui uma janela de 

oportunidade para acolher os referentes profanos da cultura latina menos 

vinculados aos rigores do ideário trentino.   

 Convém relembrar que no reinado de D. João III, o monarca se 

preocupou não só com a moralização dos costumes, como fez um verdadeiro 

“investimento” na cultura, sem precedentes na nossa história. O esforço de 

renovação cultural levado a efeito no vinténio 1530-1550, processou-se no 

âmbito quase exclusivo do erasmismo europeu - oscilando, no entanto, entre 

dois pólos: o da tolerância erasmiana e o da intolerância inquisitorial - que seria 

condenado pelo espírito «contra-reformado» dominante a partir de meados do 

século, numa ambiência hostil à abertura humanista que impulsionara a 

                                                 
182 - Fernando Marias, “Los Frescos del palácio del Infantado en Guadalajara: Problemas 
históricos e iconográficos” (separata), Boletim de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, nº 55, Madrid, 1982. 
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modernização da cultura portuguesa nas décadas anteriores, podendo falar-se 

mesmo de contra-humanismo doutrinário183. É certo que os diálogos de Frei 

Heitor Pinto, Imagem da Vida Cristã, de 1563 o primeiro, e 1572 o segundo, 

obra de consolidação do «Integrismo» em Portugal, estão eivados de alguns 

referentes neoplatónicos (a comprová-lo está o próprio modo como se 

apresenta, à maneira de Platão), mas é o seu desejo de purificação moral e 

rigor ascético em busca da perfeição cristã, o seu apelo e exortação à 

contemplação do divino que a tornam uma obra exemplar de grande êxito 

editorial184. 

 

 

A Sala Oval 

 

A empreitada pictórica ter-se-á iniciado na Sala Oval – a primeira sala à 

direita quando se entra no corpo central do palácio - como o parece indiciar a 

assinatura e datação apostas pelo pintor num dos painéis decorativos: F.(CO) 

D(e) C(a)P. – 578 (fig.176). 

 É, também, a sala que evidencia melhor qualidade compositiva, 

pressentindo-se aqui a mencionada intencionalidade poética (ut pictura poesis). 

A representação de diversas histórias mitológicas, constitui um riquíssimo 

conjunto pleno de significados: cuja decifração era um dos jogos favoritos 

dessa sociedade aristocrática que se entregava com vigor a esses prazeres, 

seguindo o exemplo dos neoplatónicos e particularmente o de Marcílio Ficcino, 

que tinha ideias muito próprias sobre a representação das ideias através das 

imagens, como sobre a retórica das metáforas e das figuras simbólicas e 

emblemáticas. Para a sociedade Moderna o símbolo era o elemento chave da 

definição e da expressão do ser. 

Referimos já que as próprias paredes nos apresentam uma arquitectura 

fingida, divididas que estão em tramos por oito arcos abatidos, pintados a verde 

seco sobre um fundo rosa que lhes confere um ar intimista, ao mesmo tempo 

                                                 
183- António Rosa Mendes, "A vida cultural - O Pré-Humanismo Português", História de Portugal 
(dir. José Mattoso), vol. III, No Alvorecer da Modernidade, Círculo de Leitores, Lisboa, 1993, p. 
405.  
184- Cfr. Sylvie Deswarte,"Francisco de Holanda e Frei Heitor Pinto", Jerónimos, 4 Séculos de 
Pintura (Cat. de Exposição), Lisboa, 1992, pp. 52-83.  
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que imprime no visitante uma sensação de envolvência e acolhimento. A 

decoração do tecto abobadado apresenta-nos um artesoado constituído por 

nervuras policromas preenchidas onde as diversas formas geométricas – 

rectângulos, quadrados, losangulos, triângulos, formas ovais e outras mais 

irregulares se conjugam tão harmoniosamente e são tão habilmente pintadas 

em trompe l’oeil, que nos sugerem tratar-se de relevos em estuques. Estes 

frisos dividem toda a superfície em doze painéis em lisonja, integralmente 

revestidos de figuras pictóricas que nos remetem para um universo mitológico e 

fantasista, que retiram maioritariamente a sua inspiração das Metamorfoses de 

Ovídeo. Francisco de Campos terá conhecido certamente a edição não 

ilustrada da obra impressa em Évora por André de Burgos em 1574, isto é, 

pouco antes da realização das pinturas, embora possa ter recorrido também a 

outras edições, nomeadamente a algumas daquelas que eram ilustradas às 

quais se fez já referência. Além disso, os próprios gravados de Fontainebleu 

foram profusamente difundidos pelos irmãos Cornelis, assim como por Boyvin e 

por Thiry, pelo que é provável que, antes mesmo de ter chegado a Portugal, o 

nosso mestre já tivesse conhecimento de alguns deles.  

Concordamos com a sugestão de O. Caetano185 que aventou a hipótese 

de o autor se ter inspirado para a execução desta abóbada não apenas nas 

Metamorfoses ovidianas, mas também nas Imagine de Filostrato, conhecendo-

se na Europa uma edição datada de 1517, saída dos prelos de Philipe Junta 

(Florença), a que se seguiram depois duas edições venezianas, uma de 1535, 

da responsabilidade de Lucae-Antonio Junta, que a associava aos dois 

volumes da obra de Luciano (que completava como se se tratasse de um 

terceiro volume) e, uma outra publicada em 1540, desta vez saída dos prelos 

de Sessa186. Tratava-se de uma obra pouco conhecida entre nós, cuja única 

edição reunindo as obras de Luciano e Filostrato foi editada por Aldo Manucio 

em 1522187, mas que muito provavelmente serviu de fonte de inspiração a 

Francisco de Campos para a composição do eixo central desta sala. Na 

realidade, a descrição dos Cupidos que aí é feita parece coadunar-se 

perfeitamente com a sua representação neste espaço (fig.168) já que os 

                                                 
185 - J.O.C, “ O Logro de Pantasileia. O Palácio dos Castros em Évora”, cit. p.203. 
186 - Cfr. J.C. Brunet, Manuel du Libraire et de l’Amateur de Livres [reimp.], Copenhaga, 
Rosenkilde et Bagger, 1966-68, Vol. IV.p.619. 
187 - Que se encontra na secção de “Reservados” da Biblioteca Nacional (Res. 2592 A) 
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mesmos são qualificados por Filostrato como filhos das ninfas que procedem à 

recolha dos pomos que pendem das extremidades dos ramos das árvores. 

São, em particular excertos como os seguintes que nos conduzem a esta 

convicção: «Here run straight rows of trees with space left free between them to 

walk in (…) On the end of the branches apples golden and red and yellow invite 

the whole swarm of Cupids to harvest them. (…) Cupids that are dancing or 

running about or sleeping, or how they enjoy eating the apples (…)»188. Como 

podemos constatar, esta descrição parece coadunar-se bastante bem com o 

núcleo central da pintura desta sala, onde os meninos, que poderão ser 

justamente os filhos das ninfas, parecem divertir-se apanhando os pomos das 

árvores, empoleirando-se sobre os seus ramos uns, esticando-se desde o chão 

outros, na ânsia de lhes chegar. Em suma, o quadro pictórico poderia, na 

verdade, ter também contado com esta fonte literária. Sabendo-se que as 

Imagines estabelecem uma associação entre o mundo das ninfas e dos amores 

com o mundo dos heróis torna-se, quanto a nós, perceptível a sua inserção 

neste espaço. De resto, outros autores coetâneos fazem esta aproximação dos 

amores às virtudes, como é o caso de Leão Hebreu189 que, ao pronunciar-se 

sobre as metamorfoses jupiterianas vai encontrando paralelismos entre os seus 

diversos amores e as múltiplas virtudes ou benfeitorias. 

 Nas elipses unificadoras dos primeiros quatro painéis que definem a 

estrutura da abóbada inscrevem-se múltiplos raios engrinaldados de flores e 

frutos projectando-se sobre uma luxuriante vegetação (fig.170) que remata as 

copas das quatro vetustas árvores cujos troncos depois de perpassarem cada 

um dos quatro losangulos, firmam as suas raízes nos painéis circundantes, 

conferindo uma coesão a toda a abóbada, desde a sua base até ao fecho 

(fig.169). Uma das características que imprime maior beleza a este conjunto, é 

justamente o sentido de unidade perfeita que o artista consegue estabelecer 

entre todos os painéis, constituindo as árvores o principal elemento unificador, 

numa tal harmonia estética que nem o artesoado que delimita cada uma das 

diferentes cenas consegue quebrar. Por outro lado, a unificação assim 

estabelecida anula os diferentes tempos e espaços em que decorreram os 

                                                 
188 - Philostratus, Imagines, Callistratus, Descriptions, with an English Translation by Arthur 
Fairbanks, Litt.D., London, 1931, pp. 21e 23. 
189 - Cfr. Leão Hebreu, Diálogos do Amor, Ed. e trad. de Giacinto Manuppella, INIC, Lisboa, 
1983. 
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diversos episódios mitológicos aí representados, para o que contribui também 

uma certa uniformização dos panos fundeiros de cada cena, que por vezes 

parecem ter continuidade entre si. 

 Este enquadramento bucólico serve de cenário às brincadeiras 

graciosas de alguns putti que manifestam a sua alegria e jovialidade, ora 

comendo os frutos que caem soerguendo-se do chão uns para os apanhar, 

enrolando-se nos troncos das árvores outros parecendo querer trepar ainda um 

pouco mais, num movimento giratório que denuncia um amaneiramento de 

poses tão sensuais quanto eruditas, revelando o escorço dos corpos em 

movimento o domínio hábil do pincel por parte do artista (figs. 171, 172, 173 e 

174).  

Não é inovador, obviamente, este recurso a um motivo unificador de 

toda a composição pictórica. Este mesmo fundo arborizado com ramos que se 

entrelaçam, fora adoptado por Leonardo da Vinci no castelo dos Sforza, em 

Milão e fora já usado também em estuque pintado na Sala dos Anjos do 

Palazzo Tè, em Mântua, nos anos de 1527-1528 pelo estucador Niccolò da 

Milano, devendo-se a pintura a Agostino de Mozzanega, precisamente um dos 

colaboradores de Giulio Romano no grandioso empreendimento arquitectónico 

e decorativo que levou a cabo a pedido de Frederico II Gonzaga naquele que 

foi o seu retiro ducal, nas proximidades de Mântua190. É também este conjunto 

naturalista que nos sugere o trabalho que em 1521 Correggio (António Allegri, 

c.1489-1534) desenvolveu na câmara da Abadessa Giovanna da Piacenza do 

convento beneditino de São Paulo, em Parma,191 uma obra da plena 

maturidade de Correggio, o virtuosismo perspéctico e a sofisticação imprimida 

ao tratamento lumínico parecem antecipar já a arte do século XVII.192 

 Para além deste centro unificador, nos oito painéis de formas 

losangulares distendidas, que ocupam as extremidades Norte e Sul da 

abóbada, representam-se outras tantas galantes ninfas e deusas da 

Antiguidade, num misto de sensualidade e elegância que, apesar de muito rara 

entre nós, sabemos ser uma das vertentes mais caras aos pintores 
                                                 
190 - Cfr. Gérard-Julien Salvy, Giulio Romano. “Une manière extravagante et moderne”, Ed. 
Lagune, Paris, 1994. 
191 - Cfr. Erwin Panofsky, La Camera di San Paolo du Corrège à Parme, Ed. Hazan, Paris, 1ª 
ed.1961. 
192 - Cecil Gould, “Correggio”, Nell’Eta do Correggio e dei Carracci. Pittura in Emília dei secoli 
XVI e XVII (Cat. Exp.) Pinacoteca Nazionale, Bologna, 1986, p.94. 
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maneiristas. Reforçando mais ainda a ligação entre os dois níveis 

composicionais surgem-nos ainda outros putti em alguns destes painéis 

inferiores apanhando os pomos que lhes são atirados pelos companheiros. 

Nas extremidades axiais encontramos ainda mais dois pequenos 

painéis, já sem qualquer representação mitológica, nos quais se enraízam 

justamente duas das árvores mencionadas, sendo inteiramente preenchidos 

com motivos vegetalistas. 

Algumas das ninfas têm atributos iconográficos que nos permitem 

relacioná-las com os mitos por elas protagonizados na literatura clássica, 

outras apresentam legendas – embora não isentas de algumas incorrecções – 

o que suscitou por vezes alguns problemas de leitura. No entanto, parece não 

haver hoje dúvidas de se tratar da representação das seguintes figuras 

mitológicas: Proserpina (ou Perséfone) Erigon, Leucotoe, Medeia, Salmacis, 

Danae, Egina e Alcíone. 

 

A - PSERQVINA – (fig.152) Trata-se, na verdade, de Proserpina 

(Perséfone, de acordo com a designação grega) a filha de Júpiter e Deméter 

que preside à germinação da natureza, de certa forma responsável pelo seu 

incessante renascimento, transformando-se numa espécie de deusa da 

Primavera. De acordo com a narrativa Ovidiana (Metamorfoses, Livro V/ 376-

408) estava a ninfa colhendo violetas e lírios brancos nas margens de Pergos, 

um lago de água profunda cujo rumorejar é comparado por Ovídio ao canto dos 

cisnes (Metamorfoses, Livro V/ 386), onde a humidade da terra favorece o 

crescimento da vegetação exuberante que lhe dá uma permanente frescura, e 

a proliferação de flores transformam o bosque num lugar onde a Primavera é 

eterna, quando seu tio Plutão, rei do Hades, atingido pela seta do Cupido 

sentiu um enorme desejo de a possuir que o levou a raptá-la e levá-la consigo 

para o seu reino. Desesperada, sua mãe Ceres implora a Júpiter (pai da ninfa e 

irmão de Plutão) que interceda para este lhe devolver a filha, mas para que tal 

acontecesse era condição sine qua non que a jovem mantivesse o jejum no 

reino das profundezas. Tarde demais, pois segundo o delator Ascálafo, 

Proserpina comera já uma granada que tinha colhido de uma árvore, o que 

impedia o seu regresso. Desta forma, Ceres conseguiu apenas que Plutão a 

restituísse ao Olimpo durante metade do ano. Enquanto isso acontece e como 
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manifestação da sua alegria, a deusa mãe permite que a natureza se renove – 

Primavera – para voltar a devolver-lhe a aridez e esterilidade (reflexo do seu 

estado de alma triste e amargurado) durante o tempo em que Plutão retém a 

jovem ninfa no seu reino (Outono/Inverno).  

Representa-se aqui o momento que antecede o rapto e posse da ninfa 

pelo deus dos infernos. Assim a vemos sentada, numa leda e inocente 

quietude, de olhar meditativo, como que entrelaçando os dedos das mãos que 

parecem brincar com as flores que vai colocando no cesto que lhe suspende do 

braço. Na zona superior do painel, sobre um fundo propositadamente 

enegrecido para dar realce ao texto identificativo, o artista inscreve a respectiva 

legenda: PSERQVINA.  

Relativamente à estrutura composicional da pintura, apesar da sua 

simplicidade, é evidente a preocupação perspéctica do autor, recorrendo aos 

efeitos de claro/escuro e à oposição das linhas de força que determinam a sua 

estrutura para obter os efeitos pretendidos. Repare-se como o pintor opõe uma 

densa massa volumétrica, que se assemelha ao tronco de uma vetusta árvore 

que se eleva do lado esquerdo do painel, marcada por um cromatismo escuro, 

cujas linhas acompanham a sua própria moldura, conduzindo o nosso olhar até 

à legenda, à abertura paisagística do lado oposto, dominada pela 

horizontalidade e uma paleta de cores claras, onde o pintor esboça em leves 

traços uma árvore que de tão frágil quase se confunde com uma espécie de 

seara que se prolonga até um casario longínquo, ao fundo à direita, dado 

também em pincelada leve, que nos lembra outros aglomerados urbanos 

desenvolvidos pelo pintor em obras como a Senhora da Rosa, não obstante a 

técnica do fresco não lhe permitir o aprimoramento e delicadeza que colocara 

na obra mencionada.  

Apesar disso, recorre a outras técnicas pictóricas que conferem realce 

ao painel, como a dicotomia estabelecida entre o cromatismo e as linhas de 

força da composição, quase nos sugerindo a pintura que Botticelli pintou por 

volta de 1477, na qual se representa Camila domando o Centauro193 

precisamente um dos seus mais famosos trabalhos porque fazia conjunto com 

o Nascimento da Primavera, encomenda de Pierfrancesco di Médicis para a 

                                                 
193 - Durante muito tempo confundida com Atena e o Centauro. Até que em data recente foi 
descoberto um inventário datado de 1492 que a identifica como Camila e o centauro.  
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Villa di Castello, obra que dificilmente Campos terá conhecido não sendo 

impossível, contudo, ter visto outras pinturas de idêntica estrutura 

composicional elaboradas por este e outros mestres italianos.  

Relativamente à figuração da ninfa é, contraditoriamente, uma das mais 

pobres do conjunto, pela simplicidade com que é apresentada, não obstante a 

delicadeza de traços manifesta no seu rosto. Sentada no chão de pernas 

supostamente cruzadas e voltada para o espectador, as vestes encobrem-lhe 

as formas do corpo, sugerindo-se apenas a estrutura muscular do seu braço 

esquerdo que a manga arregaçada deixa ver, revelando o pintor maiores 

debilidades no tratamento das mãos do que nesta zona anatómica que trata, 

até, com alguma acuidade, em função do gesto desenvolvido. Acompanhando 

o aclaramento geral do painel, que é definido de baixo para cima, também as 

cores das suas vestes se vão tornando mais alegres, evidenciando uma saia 

de tons terrosos, que prolonga a tonalidade conferida às grossas raízes da 

árvore e à placa autografada que sobre elas repousa, em profundo contraste 

com um tom vermelho que se lhe sobrepõe, para dar lugar às cores cálidas 

usadas na blusa e no toucado que, esvoaçante, lhe pende sobre um dos 

ombros, cuja cor se conjuga com o remate das mangas, revelando uma 

atenção ao pormenor tão característica do pintor, que não é descurada nem 

sequer quando a técnica usada – o fresco – requer maior celeridade de 

execução.  

A veneração da ninfa ligada às divindades agrícolas, assumiu um papel 

importante nas comunidades rurais pagãs, designada por “mãe das sementes”, 

associando-se a sua permanência no Hades ao Outono / Inverno, como se 

disse já, e o regresso à terra à Primavera /Verão, renovando a natureza, ao 

favorecer o florescimento e colheita das sementeiras. No mundo cristão não se 

diluíram completamente os rituais associados à renovação da natureza 

adquirindo, contudo, este mito uma nova interpretação, simbolizando 

frequentemente os rituais de iniciação e passagem aos quais o cristão é 

submetido quando morre, mas que lhe permitirão renascer para a vida eterna. 

O carácter moralizante subjacente ao mito transmite desta forma uma 

mensagem de esperança, reforçando a capacidade de acreditar na vida para 

além da morte. 
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Foi precisamente este o painel escolhido por Francisco de Campos, para 

apor a sua assinatura, numa espécie de lápide, que figura em primeiro plano, 

de um dos lados de Proserpina, onde se lê: F.(CO) D(e) C(a)P. e em baixo, a 

data (1) 578.  Sabendo que este foi um ano dramático em Portugal, provocado 

pela perda do rei em Alcácer Quibir com os consequentes problemas que se 

adivinhavam, quem sabe se não terá sido intencional a eleição deste episódio 

para colocar a sua assinatura? 

 

B) - GRIGON – Legendada como Grigon (fig.177) ofereceu inicialmente 

algumas dificuldades de leitura, até que foi finalmente identificada com 

Erigon194 a filha de Icários, que por duas vezes é referida por Ovídio, nos 

Livros VI (125) e X (451) das suas Metamorfoses. 

Diz-nos a lenda que Baco (o Diónisos grego) ao visitar o nobre Icários, 

morador na Ática, o presenteou com um odre de vinho, bebida até então 

desconhecida naquelas paragens. Perante a beleza e sensualidade da sua 

jovem filha, Erigon, o cúpido Baco rapidamente se apaixonou por ela e 

engendrou uma forma de a possuir. Decidiu então transformar-se em cacho de 

uvas, num local onde a jovem o pudesse ver e colher, de modo que ao 

começar a comer o dito cacho, imediatamente o deus a agarrou e possuiu, 

passando doravante Erigon a amaldiçoar as uvas e a sua má fortuna. Esta não 

foi, contudo, a única consequência nefasta desta visita de Baco e da sua oferta 

traiçoeira, provocando também o assassínio de Icários, perpetrado pelos seus 

próprios camponeses que, embriagados com o vinho ofertado, confundiram os 

seus efeitos com os do envenenamento, decidindo culpar o seu rei disso e 

condená-lo à morte. Amargurada com tal desgosto, consagrada que fora pelo 

piedoso amor a seu pai, Erigon optou também por morrer, decidindo enforcar-

se. Conta-nos então Ovídio (Livro X / 451) que Baco destinou então um lugar 

de repouso para o pai e a filha, algures entre os astros, transformando-os em 

constelações, ele em Boieiro (Boöts, constelação do hemisfério Norte) e ela em 

Virgem, constelação vulgarmente identificada com a Justiça. 

Obviamente que a alegoria é moralizante, e a intenção é demonstrar 

como também o vinho bebido despreocupadamente é capaz de infundir todo o 

                                                 
194 - J.O. Caetano e J.A.S. Carvalho, op cit, p. 42. 
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tipo de pensamentos desonestos, mesmo nas mentes mais castas. Embora 

este comentário não esteja descrito na edição castelhana das Metamorfoses, 

ele consta de uma edição da mesma obra, em rima, impressa em Veneza em 

1561, anotada por Gioseppe Horologgi195. 

Francisco de Campos opta por evocar precisamente o momento em que 

a ninfa se prepara para comer as uvas (fig.177) que observa com ar lascivo, 

conferindo-lhe um ar luxuriante ao representá-la com os seios praticamente 

desnudos sentada à sombra de uma frondosa árvore. Dotada de uma beleza e 

sensualidade galante, ela é claramente a encarnação do desejo, expressa 

sobretudo através da representação quase caricatural dos seios, cuja nudez 

um velo transparente mantém a descoberto. O tratamento da figura feminina é 

aqui muito mais cuidado do que no painel anterior, revelando um maior cuidado 

pictórico, manifesto quer ao nível da representação fisionómica da ninfa, quer 

no tratamento de panejamentos, onde não faltam alguns apontamentos de 

pormenor, como o alfinete-medalhão que lhe prende a saia, imprimindo-lhe um 

certo ar cortês, ou o preciosismo com que sugere o veludo do corpete e as 

rendas que o debruam. Do lado oposto, quase fazendo pendant com Erigon, 

encontra-se um putto de braços abertos e soerguidos, preparando-se para 

apanhar os pomos que os seus congéneres vão lançando desde o cimo das 

árvores. Embora totalmente alheados um do outro – repare-se como o pintor 

coloca o putto de costas voltadas para a ninfa – não podemos deixar de 

assinalar que a sua presença neste contexto nos remete também ela para o 

desejo. 

Quanto à representação fundeira, aqui o artista opta por estabelecer um 

certo paralelismo entre os dois lados da superfície pictórica, que preenche com 

motivos naturalistas (deixando ver do lado direito apenas a base do tronco de 

uma outra árvore, com suas múltiplas raízes, sugerindo uma maior 

aproximação do espectador. A cena desenrola-se entre ambas as árvores, 

tendo como pano de fundo uma paisagem longínqua que revela afinidades 

cromáticas com a que víramos no painel anterior na qual se surpreendem, 

embora muito vagamente, alguns apontamentos construtivos. 

 

                                                 
195 - Idem, ibidem, p. 43. 
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C) - LEVCOTE – Estamos neste caso perante a representação de 

Leocotoe (fig.179) filha de Orcamo e Eurínome. Pretendeu-se já ver aqui a 

representação de Leucotea, divindade marítima que terá impedido Ulisses de 

perecer num naufrágio (Homero, Odisseia) mas o facto de a ninfa estar a fiar 

não deixa dúvidas para percebermos que se trata de Leocotoe, a ninfa de que 

nos fala Ovídio na sua obra (Livro IV, 190-255). 

Desta feita é Febo Apolo o deus que se metamorfoseia, adoptando a 

fisionomia de Eurínome para ficar a sós com Leucotoe, surpreendendo-a à 

noite na sua câmara, enquanto esta fiava acompanhada das suas doze 

escravas, às quais se dirige dizendo: O assunto é secreto: afastai-vos, servas, 

e não tireis a uma mãe o direito de contar segredos” (Livro IV, 223). Após a 

retirada daquelas quando, finalmente, se encontra a sós com a jovem ninfa, o 

garboso deus revela-se em todo o seu esplendor, deixando Leucotoe num 

misto de perplexidade e temor, mas ao mesmo tempo dominada pelo fulgor do 

efebo, acabando por se deixar possuir sem o menor queixume. 

Quanto à envolvência do tema, embora o texto ovidiano nos faça uma 

descrição poética do entardecer «Sob o céu da Hespéria encontram-se as 

pastagens dos cavalos do Sol. Para eles, a ambrósia substitui a erva dos 

pastos. É ela que lhes alimenta os membros fatigados para o seu serviço 

durante o dia e lhes repara as forças para o seu trabalho. Enquanto nestes 

lugares os corseis tasquinham a pastagem celeste e a noite, por sua vez, 

cumpre a tarefa que lhe incumbe, o deus penetra na câmara daquela que ama 

adoptando o aspecto de Eurínome, sua mãe (…)» Metamorfoses, (Livro IV, 

215–220) o pintor opta por inserir a ninfa, novamente, num contexto naturalista, 

vislumbrando-se para além de uma paisagem marinha algumas cadeias 

montanhosas, erguendo-se numa delas uma mole arquitectónica. No sopé de 

uma dessas montanhas é perceptível um coelho (ou lebre), figura que se 

repete no canto inferior esquerdo espreitando de uma toca (fig.181), animal 

noctívago conotado com o desejo sexual e fertilidade, cuja simbologia está 

perfeitamente de acordo com o tema.  

À semelhança da anterior esta figura é bastante cuidada, apresentando-

se com um toucado que, embora diferente, de alguma forma nos lembra o da 

Madalena do Pentecostes do retábulo de Durham (fig.63) pelo modo como o 

pintor o faz descer até à testa das respectivas personagens, caracterizando-se 
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as suas figuras femininas, invariavelmente, pela sua alta tez. O modo como 

prende o véu ao vestido através de um medalhão fazendo-o depois passar pelo 

ombro, ou os recortes das mangas são pormenores a que o pintor já nos 

habituou. Enquanto a ninfa pousa a roca no colo, segurando um cesto de flores 

com as quais parece brincar, numa atitude bem mais consonante com o 

contexto naturalista envolvente, o putto prepara-se para colher um pomo de 

uma das árvores da cúpula, ao mesmo tempo que estabelece a ligação do 

painel ao restante conjunto (fig.180). 

 

D) - MEDEA - (Livro VII / 1–158) – sobrinha de Hécate e também ela 

protectora dos feiticeiros, é outra das entidades mitológicas que aqui se 

representa. De acordo com a mitologia grega, esta princesa bárbara, não 

obstante não ser grega, habita a terra dos helenos e eles reconhecem-lhe os 

seus poderes, de tal modo que Jasão não hesitou em pedir o seu auxílio para 

alcançar a felicidade perpétua, fornecendo-lhe ela o unguento que o ajudaria a 

vencer os estímulos carnais, isto é, a transformar-se num homem virtuoso, 

condição imperiosa para atingir essa felicidade. 

Embora Ovídio a descreva com cabelos desgrenhados (Livro VII /258) 

Francisco de Campos aproxima a sua representação da Medea Euripedeana, 

protagonista da tragédia homónima do dramaturgo grego, conferindo-lhe um ar 

teatral (fig.182) numa encenação enérgica plena de furor, na qual se destacam 

as elegantes mãos e o ondulante movimento do corpo, que lhe conferem 

alguma graciosidade. Medea surge aqui no momento em que colhe as ervas 

encantadas com as quais fará o unguento que ensinará Jasão a usar para que 

os seus desejos se tornem realidade. Enverga uma túnica ricamente lavrada 

que é apertada na cintura por um largo panejamento cujas pontas esvoaçantes 

indiciam uma certa inquietude, como o parece confirmar o ar nervoso que lhe 

conferem a manga arregaçada e a dureza dos pregueados da saia, ao mesmo 

tempo que ergue o outro braço, levando a mão ao toucado e levantando o 

olhar, como que a perscrutar a opinião dos deuses sobre a sua atitude. Como 

pano fundeiro do painel vê-se uma cidade muralhada que se ergue num fundo 

montanhoso, quiçá numa alusão ao mundo helénico ao qual Medea não 

pertencia, em contraste com a planura de um fundo marítimo do lado oposto, 

onde navegam algumas embarcações, que mais não são do que naus 
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quinhentistas (fig.184) que nos lembram alguns fundos de pinturas mitológicas 

de Gaspar Becerra, como por exemplo Perseu despedindo-se de Danae e 

Policletes num dos tectos do Palácio de El Pardo ((fig.183). 

  

E) - SALMACIS – Mitologicamente associada às náiades, esta jovem 

ninfa habitava à beira de um lago de águas cristalinas, preferindo ocupar o seu 

tempo em actividades ociosas, banhando-se nas cálidas águas ou colhendo 

flores, do que dedicar-se às árduas tarefas da caça como as restantes náiades, 

suas irmãs.  

Estando um dia à beira do lago colhendo flores como habitualmente 

fazia (fig.185) viu um belo e inocente jovem, Hermafrodito, pelo qual logo se 

tomou de amores que decidiu convidá-lo a banhar-se com ela, prometendo em 

troca dar-lhe aqueles lugares. Os jovens decidem então entrar nas águas 

transparentes, o que provocou nela um tal desejo qu, ao mesmo tempo que 

afirmava: «Por mais que lutes, não escaparás» (Livro IV, 371), suplicava aos 

deuses: «Ordenai-o assim, deuses e que jamais ele se separa de mim e eu 

dele» (Livro IV, 372). Correspondendo ao seu pedido, os deuses uniram de tal 

modo os seus corpos que se transformaram num só ser andrógino que 

participaria da dupla natureza humana.  

A representação iconográfica parece incidir no momento que antecede o 

encontro dos jovens. A ninfa coloca-se aqui de perfil, perscrutando o lago onde 

flutua longinquamente uma embarcação (que mais não é que outra nau), 

enquanto vai entretecendo uma coroa com as flores entretanto colhidas. O 

tratamento das vestes é mais agitado, como que evocando alguma ansiedade, 

patente na ponta esvoaçante do toucado de Salmacis e reflectida também no 

ar apreensivo do cão (fig. 186) que se encontra a seu lado, prefigurando 

certamente o próprio Hermafrodito, já que é simultaneamente símbolo de 

fidelidade e virilidade também, característica esta que o belo efebo perderia 

depois de se banhar com Salmacis nas águas do lago. 

Uma vez mais, neste painel o fundo paisagístico dá continuidade ao do 

anterior, para se prolongar ainda no seguinte, o que explica o anacronismo da 

colocação da nau, no que supostamente seria apenas um lago. O próprio 

tronco da árvore se subdivide, aparecendo deste lado apenas uma parte das 

suas raízes, cujo tronco se eleva e prolonga nas superfícies losangulares 
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axiais, como se referiu anteriormente. O preciosismo do pintor patenteia-se na 

atenção dada aos pequenos pormenores, como o cesto das flores, onde 

predominam as rosas, também elas um símbolo do amor (187), ou o brocado 

lavrado nas vestes da ninfa ou, mesmo, o tratamento cuidado do pelo do cão 

que lhe confere um ar bastante real.  

Assumindo um carácter moralizante e, ao contrário do que 

aparentemente possa ser sugerido por este mito, a sua inserção neste contexto 

apelará aqui não para o amor carnal, mas para o amor virtuoso dos esposos e 

para a sua comunhão física e espiritual na linha evangélica (O homem e a 

mulher juntar-se-ão e passarão a ser um só). Trata-se, pois, de uma exaltação 

das virtudes do matrimónio, um dos sacramentos cristãos, forma suprema do 

amor que aproxima o humano do divino, já que a androginia é uma das 

fórmulas da biunidade divina196. 

 

F) - DANAE – era a bela filha do rei Acrísio, que em vão o pai se 

esforçou por isolar do mundo para impedir que se cumprisse a profecia 

revelada pelo orago de Apolo segundo a qual o rei haveria de ser morto pelo 

seu próprio neto. O seu primeiro impulso foi matar a própria filha mas, 

temeroso da vingança dos deuses decidiu encarcerá-la numa gaiola de bronze, 

que tinha apenas uma abertura através da qual poderia observar o firmamento. 

Foi o bastante para que Júpiter, metamorfoseado em chuva de ouro, 

penetrasse aquele espaço e fecundasse Danae, que daria à luz Perseu, o 

jovem atleta que mais tarde numa competição desportiva, ao lançar o disco 

atingiria acidentalmente o velho rei de Argos, cumprindo-se assim a profecia da 

sacerdotisa de Delfos. 

Embora na edição comentada de Gioseppe Horologgi  a conclusão 

moralizante deste mito alerte para os malefícios do poder do ouro, que tudo é 

capaz de corromper, desde os mais altos muros, à mais tenaz fé e virtude, é 

provável que neste caso, cuja representação antecede quase duas décadas a 

mencionada edição ovidiana, a sua inclusão se prenda com o significado que 

mais frequentemente lhe foi atribuído e se relaciona com a união dos 

contrários, origem da fecundidade e de toda a revelação.   

                                                 
196 - Cfr. Mircea Eliade, Mefistófoles e o Andrógino. Comportamentos religiosos e espirituais 
não europeus, Ed. Martins Fontes, Lisboa, 1991, pp.77-129. 
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 Em sintonia com os restantes painéis losangulares, o artista mantém a 

bela Danae numa ambiência naturalista (fig.188) contrariamente à descrição 

mitológica, e, como se referiu já, dá continuidade ao fundo paisagístico 

representado em Medea e Salmacis, prolongando uma vez mais o tom dourado 

da linha do horizonte e o fundo marinho, que aqui apresenta mais e maiores 

embarcações, embora obedeçam à mesma tipologia das anteriormente 

referidas, ou seja, são verdadeiramente naus portuguesas (fig.190). A ninfa, 

ocupando exactamente o centro da estrutura apainelada, senta-se pousando 

as mãos no regaço, como que numa atitude expectante, enquanto é fecundada 

pela chuva de ouro que se desprende de uma nuvem dourada. Apresenta-se 

como uma dama quinhentista, envergando um vestido cujo tratamento de 

panejamentos sugere a seda e o veludo, sustentando uma longa capa sobre o 

regaço. Na cabeça um toucado que não difere muito do das restantes ninfas, 

embora mais próximo do de Leocotoe e do que víramos já na Madalena do 

Calvário de Durham. 

Do lado direito e contrapondo-se à quietude de Danae, é perceptível um 

certo dinamismo, conferido através de pequenas figurinhas que dão vida ao 

painel (fig.189). A meia distância vê-se uma figura que se desloca, atrás da 

qual se pode observar um camelo, numa nota de exotismo muito própria da 

época, demonstrando esse apelo pelo diverso a modernidade do pintor que, se 

por um lado, se revela um homem culto e conhecedor de outras espécies 

animais que não existem na Europa, por outro sente o desejo de representar a 

o que é novo e diferente. Um pouco mais recuadas, podem observar-se ainda 

duas outras figuras que conversam, situando-se num plano mais próximo do 

casario que se estende por trás de si. 

 

G) - EGINA – Trata-se de uma outra figura mitológica associada às 

Náiades, filha do deus-rio Asopus a qual, tal como Danae, foi vítima dos 

desejos de Júpiter que, metamorfoseando-se desta vez em águia, a raptou e a 

levou para uma ilha do mar Egeu, à qual acabaria por dar o nome. Não 

obstante as tentativas de Asopus para reaver a filha com a cumplicidade de 

Sísifo, tudo o que conseguiu foi ser fulminado pelo raio do senhor do Olimpo, 

permanecendo a ninfa (fig. 191) para sempre naquele local, no qual o deus a ia 

contemplar encerrado numa labareda de fogo (Metamorfoses, Livro VI / 113) 
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para não despertar os ciúmes de Hera. Da união de Júpiter com Egina 

descenderia a linhagem do herói Aquiles. 

Das oito figuras femininas é a esta que Francisco de Campos confere 

maior elegância, apresentando-a ricamente vestida em consonância com a sua 

condição principesca deleitando-se em requintes de pormenor como o tufado 

das mangas ou o rendilhado do encaixe da blusa (fig.192) prefigurando já uma 

moda que doravante se imporia nos círculos cortesãos revelando-nos o pintor, 

desta forma, a sua modernidade e atenção ao detalhe. A princesa aparece 

junto a uma árvore que se prolonga no losângulo superior, tendo como pano de 

fundo uma vista marítima, na qual não se observa qualquer sinal de vida 

(contrariamente ao que acontecia nos painéis precedentes) acentuando desta 

forma o isolamento da ninfa, que tem apenas por companhia a presença do 

braseiro jupiteriano. 

 

H) - SIONE – Estamos, uma vez mais, perante um erro de legendagem 

do pintor pois trata-se, na verdade, de Alcíone (fig.193) a protagonista do mito 

relatado por Ovídio (Livro XI / 410-591).  

Preparando-se seu marido Seico para empreender uma viagem que o 

conduziria até ao outro lado do mar a fim de consultar um oráculo, foi Alcíone 

avisada em sonhos da tragédia que o acometeria se prosseguisse nesse 

intuito. Não obstante ter implorado ao marido para suspender a viagem, Seico 

não atendeu o seu pedido e partiu, acabando por perecer num naufrágio que 

vitimou toda a tripulação, cumprindo-se a premonição de Alcíone. Esta, no 

entanto, não desistiu de esperar o seu amado esposo, passando os dias a 

perscrutar o mar ao mesmo tempo que pedia a Hera (protectora do matrimónio) 

pelo seu regresso, de tal modo que comoveu a deusa que decidiu enviar a sua 

mensageira Íris, a casa do deus do sono, Somnus, pedir-lhe que avisasse em 

sonhos Alcíone do falecimento do marido. Coube a tarefa a Morfeu, filho de 

Somnus (Livro VII, 635-670) que durante o sono lhe possibilitou ter uma visão 

do naufrágio de Seuco, onde é o próprio marido defunto que lhe relata o 

sucedido. Enlouquecida pela notícia Alcíone auto-mutila-se, arranca as roupas 

e os cabelos e precipita-se para a praia da qual o vira partir, vendo sobre as 

águas flutuar um corpo que reconhece ser o de Seuco. Ao subir a um 

promontório precipita-se sobre o mar, dando-se então conta da sua capacidade 
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de voar. Transformara-se em Alcião, e ao aproximar-se do corpo morto do 

marido, beija-o com o seu longo bico, proferindo um queixume, até que a 

misericórdia dos deuses o converte também a ele numa ave. O alcião é a ave 

responsável pelo apaziguamento das águas marítimas durante sete dias no 

começo do Inverno, quando nidifica sobre as ondas que, na expressão do mito, 

correspondem ao encontro anual destes esposos. 

Duas leituras moralizantes são passíveis de retirar deste mito, expressas 

nos comentários de Gioseppe Horologgy. Por um lado, o dever do ser humano 

de se desapegar das coisas terrenas, mesmo das que muito ama, porque só a 

Deus deve Amar assim; por outro, a importância de ouvir bons conselhos, 

porque nem sempre as resoluções que o homem toma sozinho são as 

melhores.  

No tocante à representação pictórica deste episódio, o artista apresenta-

nos a ninfa adormecida à beira-mar, apoiada num rochedo, numa pose 

lânguida mas desvanecida (fig.194) indiciadora do cansaço que certamente 

Alcíone sentia esperando em vão pelo regresso de Seico. Também neste caso 

o segundo plano está em sintonia com o painel anterior, ao qual dá 

continuidade, que se manifesta sobretudo na linha da água. 

 

Ao pronunciar-se sobre esta sala Oliveira Caetano197 admitia, em virtude 

do seu carácter intimista, apresentar-se como uma espécie de gineceu ou de 

câmara amatória, já que aí eram feitas representações de amantes, 

considerando ao mesmo tempo que a visão das cúpulas arbóreas remetia para 

um universo concluso, feminino, como se de um jardim fechado se tratasse, 

embora reconhecesse a dificuldade de assim ser em virtude da localização 

deste espaço.  

Continuando, embora, a desconhecer qual exactamente a função que 

outrora cabia a esta primeira sala, não nos parece poder associá-la a um 

espaço amoroso já que se pressente uma forte preocupação em criar aqui uma 

atmosfera muito especial associada a uma espécie de bandeira moralizante 

empunhada pelos Castros que pretendem ser vistos como modelo de virtudes 

e não tanto associada ao intimismo amoroso ou mesmo familiar. Parece-nos, 

                                                 
197 - J.O.C, “ O Logro de Pantasileia – O Palácio dos Castros em Évora”, cit, p.203. 
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pois, tratar-se de um espaço destinado à exaltação das virtudes (tão próprio do 

palácio renascentista) que deveriam ser cultivadas pelas elites nobiliárquicas 

como o amor honesto, a amizade, mas também o culto do heroísmo, qualidade 

tão cara a este estrato social, por oposição a alguns dos vícios do mundo 

pagão.  

Fazendo assim apelo à realidade dicotómica que divide o Homem entre 

o bem e o mal esta sala transformava-se, assim, num espaço propício à 

reflexão e meditação - no sentido clássico do ocium horaciano – indiciador do 

prestígio cultural e refinados hábitos da família, que desta forma se colocava ao 

nível da melhor aristocracia europeia. A própria configuração do espaço e, 

particularmente o efeito circular imprimido pelas pinturas da abóbada, cujos 

quatro painéis axiais são unificados por elipses irregulares, nos remetem para 

esse microcosmos idílico, um lugar mítico de refúgio e perfeição, a que não 

será alheia a utilização do número oito na composição dos restantes painéis 

alusivos às cenas mitológicas, já que este é o número simbólico da harmonia 

cósmica. 

Ora remetendo-nos todo este espaço para o universo dos valores 

morais, onde cada mito funciona como alegoria moralizante, acreditamos que 

se tratasse de uma sala por onde passariam muitos dos visitantes da família 

sendo, naturalmente, uma área destinada a uma elite culta e capaz de apreciar 

não apenas o gosto artístico dos anfitriões, sinónimo da sua modernidade e 

elevado nível cultural manifesto na escolha destes temas clássicos, mas 

imbuídos já de um certo espírito religioso, que converte a mitologia pagã numa 

quase filosofia cristã.   

 Por tudo isto não nos parece excessivo considerar estarmos perante um 

ideário moral consonante com o espírito tridentino, de exaltação do speculum-

morale (das virtudes cardeais) ou teologais. Repare-se como não há a menor 

preocupação do pintor em contextualizar classicamente cada um dos 

episódios, antes pelo contrário, não existe qualquer referente classicista – nem 

nas vestes, arquitecturas ou quaisquer outros indicadores – surgindo-nos as 

ninfas como damas de corte quinhentistas cuja presença supõe uma intenção 

moralizante, que urge reafirmar sobretudo em tempos de crise moral (relembre-

se que ao tempo em que este conjunto se executava perecera o rei em Alcácer 

Quibir, adivinhando-se já a crise dinástica) apelando à fortaleza, perseverança 
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e ao poder da fé como meio de ultrapassar os problemas. Detecta-se, assim, 

neste pequeno espaço uma intenção de anular o tempo próprio de cada uma 

destas histórias mitológicas, fazendo-as representar alegoricamente num 

espaço que tende a unificar-se perante a visão do espectador, na fruição de um 

microcosmos intemporal em que a árvore, símbolo da vida em perpétua 

renovação, estabelece a ligação entre os seus níveis figurados numa superfície 

curva de acentuada carga simbólica198. 

Atente-se que o mito, ao relatar a gesta desses seres sobrenaturais de 

outrora, explica sempre a origem de qualquer coisa, tanto da realidade cósmica 

ou de qualquer uma das suas partes, como dos comportamentos e atitudes, 

pelo que a manifestação dos seus poderes sacralizados se torna, quase 

sempre, modelo exemplar para todas as actividades humanas significativas. 

Les mythes constituent les paradigmes de tout acte humain significatif no dizer 

de Mircea Eliade,199 umas vezes pela positiva, outras pela negativa, mas a 

verdade é que os modelos de conduta da actividade humana foram forjados a 

partir do relato mitológico. 

Se para o Homem primitivo a ritualização do mito era uma forma de o 

homem se fazer transportar até à origem dos tempos, na Época Moderna a sua 

representação torna-se intemporal, como que convidando o ser humano a 

participar de um tempo prodigioso, uma espécie de tempo “sagrado”, onde as 

personagens míticas parecem tornar-se suas contemporâneas, transformando-

se esta reiteração do mito num codificador das crenças e salvaguarda dos 

princípios morais. Em suma, a evocação do mito serve também para lembrar 

ao Homem que o mundo, ele próprio e a vida têm uma origem sobrenatural, 

tornando-se estas histórias significativas, preciosas e exemplares200. 

Recordando Malinowski201 poderíamos dizer que o conhecimento desta 

realidade se revestia também de uma forma de revelação não apenas do 

sentido das tarefas de ordem moral, como ainda, do modelo segundo o qual 

devia pautar o seu comportamento.  

                                                 
198 - J.O. Caetano e J.A.S. Carvalho, op.cit, pp. 52-53. 
199 - Mircea Eliade, Aspects du mythe, Ed. Gallimard, Paris, 1963, p.32. 
200 - Idem, ibidem, p.33. 
201 - Cfr. B. Malinowski, Magic, Science and Religion, New York, 1955, pp. 101-108. 



 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I I-  

����

��������� � ��� � �����
���������� � ��� � �����
���������� � ��� � �����
���������� � ��� � �����
�����

��� ���� ���� ���� �����

�� ���
�� � 
��� 
��� ���
�� � 
��� 
��� ���
�� � 
��� 
��� ���
�� � 
��� 
�����

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203 

COLABORAÇÃO EM ALGUNS PAINÉIS DO  

RETÁBULO DA MISERICÓRDIA DE ABRANTES 

 

 De acordo com o que atrás dito ficou sobre a mais que provável ligação 

de Francisco de Campos à oficina lisboeta de Gregório Lopes e partindo do 

princípio que o Mestre de Abrantes é, de facto, o filho do pintor régio, Cristóvão 

Lopes, não nos causa perplexidade o facto de detectarmos a mão do pintor 

neerlandês em algumas obras que, de uma forma geral, são tributáveis ao 

atelier do dito Mestre de Abrantes. Detectamos, de facto, a participação 

conjunta dos dois mestres em algumas obras datáveis de meados da centúria 

(c.1550-1555) evidenciando-se numas mais a mão de Campos, enquanto 

outras sugerem, pelo contrário, um trabalho devido maioritariamente ao dito 

Mestre de Abrantes, com a pontual colaboração daquele. É o caso do antigo 

retábulo-mor da igreja da Misericórdia de Abrantes, do qual subsistiram seis 

peças, três das quais dedicadas a cenas da Vida da Virgem – Anunciação, 

Visitação e Natividade - sendo as restantes três dedicadas a cenas da Paixão 

de Cristo – Caminho do Calvário, Calvário e Enterro de Cristo. É sobretudo nas 

primeiras que encontramos de uma forma mais evidente a colaboração do 

mestre flamengo, em particular na Anunciação e, de uma forma mais pontual, 

na Adoração dos Pastores, no Cristo a Caminho do Calvário e no Calvário. 

 Apesar de não detectarmos em todos os painéis a intervenção de 

Campos, não deixaremos de lhes fazer uma breve menção do ponto de vista 

compositivo, já que estamos perante uma obra de conjunto, não podendo a 

leitura de uns, ser dissociada dos restantes. 

 Consideramos que estamos perante mais um conjunto saído da oficina 

de Gregório Lopes, numa fase em que provavelmente o mestre teria já falecido, 

mas aquela continuava ainda a laborar sob a égide dos seus colaboradores, 

razão pela qual já não detectamos nestes painéis qualquer intervenção do 

pintor régio – mas sim a continuidade dos seus modelos – e pressentimos 

maioritariamente a mão do Mestre de Abrantes que, como se disse, cremos ser 

seu filho, Cristóvão Lopes, e principal colaborador. Para além deste, algumas 

pinturas denunciam ainda a intervenção de Francisco de Campos, como de 

seguida tentaremos demonstrar. 
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 XVI / 36 - ANUNCIAÇÃO 

  

 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) com colaboração de Francisco 

 de Campos 

 Datação : c.1550  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1210 mm  x  L. 880 mm 

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

 Localização : Igreja da Misericórdia de Abrantes 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº 213;   

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº 89. 

 

 

 

 Esta é, a nosso ver, uma das mais recuadas produções do artista em 

terras lusas, que terá desenvolvido pouco depois da sua chegada a Portugal e 

respectiva integração na oficina do pintor régio, Gregório Lopes. Ainda que seja 

difícil diferenciar e adjudicar mãos e pincéis dentro de um mesmo atelier, 

atrevemo-nos a sugerir que na Anunciação (fig.195) encontramos uma certa 

unidade quanto ao uso e interpretação dos elementos arquitectónicos, à 

colocação dos figurinos e à utilização de certos elementos decorativos, 

relativamente a outras pinturas tributáveis a Francisco de Campos. 

 Estamos perante uma obra que do ponto de vista composicional é 

subsidiária da Encarnação pintada por Correa de Vívar, por volta de 1559 para 

o mosteiro jerónimo de Guisando (Madrid), a qual se inspirava, por sua vez, 

num gravado de Marcantonio Raimondi. 

 Repete, também, o modelo da pintura dedicada ao mesmo tema pintada 

por Gregório Lopes para o retábulo do Convento de Santos-o-Novo (fig.196), 

como salientamos já. No entanto, assistimos neste painel a uma destruição da 

sintaxe clássica, abandonando o artista o esquema compositivo habitual nos 

mestres da geração anterior. Impõe-se o domínio das linhas rectas, sendo as 

linhas perspécticas dominantes oblíquas, ao contrário do predomínio das linhas 

ondulantes e circulares patente na obra de Gregório Lopes. O tratamento da 
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perspectiva apresenta aqui grande proximidade relativamente ao painel 

homónimo que Campos pintará pouco depois para Lagos, convergindo as 

linhas de força da composição no plano fundeiro criando uma noção de 

distância que se prolonga muito para além da cena principal. O tradicional arco 

renascentista, que figurava frequentemente nos painéis do pintor régio, quase 

desaparece para dar lugar a uma imponente estrutura arquitectónica que se 

abre também em arco, agora parcialmente encoberto pelo dossel. Ambos os 

elementos, nomeadamente o arco e o dossel se aproximam, tanto em Abrantes 

como em Lagos, das duas personagens, impondo-se o primeiro pelo rigor 

arquitectónico e não já pelo lavor decorativo à maneira da Renascença, que 

desaparece nas pinturas de Campos. É claro que se mantêm no painel de 

Abrantes outros pormenores que repetem modelos de Lopes, como a própria 

tipologia do referido dossel que cobre a alcova da Virgem, ou a colocação da 

bilha da água (alusiva à pureza do seio virginal de Maria) em ambos os 

quadros mencionados no principal eixo compositivo da pintura, ou a 

dignificação do espaço que a Virgem ocupa através da carpete, na qual o 

arcanjo pousa apenas a ponta de um dos seus pés, como que tendo a noção 

de pisar um espaço sagrado que não é o seu. 

 Além das afinidades composicionais e arquitectónicas entre este painel e 

a Anunciação de Lagos existem outros elementos que nos falam de Francisco 

de Campos. O primeiro é a figura da Virgem (fig.197) que se revela muito mais 

afim de outras deste artista, do que de qualquer uma das restantes figuras 

femininas do Mestre de Abrantes. A face redonda de olhos amendoados, o 

nariz delicado e o fino recorte dos lábios e do queixo sugerem particularmente 

as Senhoras da Natividade de Durham (fig.198) e da Epifania de Góis (fig.44), 

enquanto o penteado, constituído por delicadas tranças que lhe cobrem a 

cabeça, repetir-se-á na Nossa Senhora da Circuncisão de Lagos (fig.199). 

Quanto à postura e às vestes as afinidades entre esta e a Virgem do 

mencionado quadro de Lagos são gritantes. Em ambas encontramos o mesmo 

tipo de vestido, de longas mangas pendentes, idêntico recorte no peito e similar 

colocação do manto que, suspenso apenas do Seu ombro direito, lhe cobre 

uma parte do vestido para depois se deixar cair sobre a carpete em 

enrolamentos e pregas que denotam ainda uma certa rigidez. Fizemos 

referência no II Capítulo a um elemento que consideramos como que uma 
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“marca de autor”, de tal modo ele é característico e exclusivo do pintor 

flamengo. Trata-se de um tipo de cercadura de carpete constituído por uma 

linha ondulante dada em três cores (figs. 200, 201, 202 e 203), que o pintor 

neerlandês reproduz sistematicamente em diversas obras. Pois, uma vez mais 

aqui o temos, bordejando uma outra cercadura com padrão de tipo “cúfico”, que 

também lhe é bastante peculiar. A existência de mais este elemento decorativo 

é outro indício que nos remete para a colaboração de Campos nesta pintura. 

Embora não constitua uma verdadeira assinatura é, na realidade, um elemento 

muito forte na caracterização da sua obra pois, das dezenas de painéis 

observados com tapetes, este motivo aparece exclusivamente naqueles onde 

encontramos também outras características que os podem associar a 

Francisco de Campos, total, ou parcialmente, isto é, quando consideramos não 

ser tributável à sua mão a obra inteiramente, constatamos que se trata de uma 

obra oficinal, na qual reconhecemos a intervenção deste pintor neerlandês.  
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 - VISITAÇÃO 

  

 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?)   

 Datação : c.1550  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1215 mm  x  L. 865 mm 

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

 Localização : Igreja da Misericórdia de Abrantes 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº215; 

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº90. 

 

 

 A Visitação (fig. 204) é, sem dúvida, a pintura de maior qualidade do 

conjunto e a que melhor faz eco da progressiva italianização desta oficina. 

Tanto a Virgem como as duas figuras femininas que se perfilam atrás de si, 

ocupando o plano intermédio da cena são reflexo disso mesmo, cuja 

feminilidade grácil nos remete para o ambiente cortês e de sabor profano da 

pintura italiana. Estas duas figuras surgem aqui como símbolos alegóricos das 

duas virtudes de Maria: a da direita, cujas vestes e toucado indiciam maior 

sumptuosidade, representará a formosura da castidade, enquanto a outra, mais 

simples, simbolizará a humildade mariana. Embora a sua inclusão neste tema 

não seja muito frequente, não constituem uma novidade absoluta, pois já as 

encontravamos, por exemplo, no retábulo da capela-mor da Sé de Lamego, da 

autoria de Grão Vasco, pintado no primeiro lustre do século XVI. Curiosa é a 

minúscula figura masculina que, do lado esquerdo do painel, parece aproveitar 

a sombra de uma árvore tocando uma vioela (fig.205). Na ficha que 

acompanha este painel constante no Catálogo da Exposição diz-se202 que se 

trata de um anjo, mas suas vestes, não parecem indiciar estarmos na presença 

de uma figura celestial, pelo que a nosso ver, outro não será senão Zacarias,203 

                                                 
202 - AAVV, Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes (Cat. de Exposição), Abrantes / 
Lisboa, 1971, p.65.  
203 - Margarida Calado considerou tratar-se de São Joaquim, mas o facto de se encontrar 
sentado, tangendo um instrumento musical, parece afastar a possibilidade de ter chegado de 
viagem com Maria, o que nos leva a acreditar tratar-se antes do marido da anfitriã.   



 208 

o marido de Isabel que aguardava em silêncio (por ter duvidado da palavra de 

Deus204) a chegada quase miraculosa do nascimento de seu filho. O pano 

fundeiro do painel é preenchido com um imponente casario que o aproxima das 

composições coevas de Gregório Lopes. O tratamento dos figurinos, as suas 

poses e respectivos panejamentos, falam-nos já uma linguagem onde se 

pressentem os laivos de uma italianização crescente, manifesta num certo 

alongamento das personagens (atente-se na figura da Virgem cujo joelho 

indicia o alongamento exagerado da perna), acompanhada de uma maior 

soltura e naturalidade de panejamentos. 

  

                                                 
204 - Por ter duvidado da possibilidade de Isabel ainda vir a dar à luz em virtude da avançada 
idade de ambos, teria perdido a capacidade de falar, que só recuperaria depois do nascimento 
de seu filho, João Baptista. 
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  XVI / 37 - NATIVIDADE 

  

 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) com colaboração de Francisco 

 de Campos 

 Datação : c.1550  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1215 mm  x  L. 870 mm 

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

 Localização : Igreja da Misericórdia de Abrantes 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº214; 

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº91. 

 

 

 No terceiro e último painel desta série representa-se a Natividade do 

Senhor (fig. 206) substituindo-se os anjos às habituais figuras dos pastores, 

realizando graciosamente até, algumas das tarefas inerentes ao momento, 

como o aquecimento das fraldas do Menino. Estes pormenores pitorescos são 

frequentes na pintura portuguesa, como a representação do fogareiro, que se 

tornou comum na pintura a partir da primeira metade do século XVI, sendo um 

dos objectos do quotidiano mais repetido entre nós nos Nascimentos de Cristo,  

e nos Nascimentos de Maria ou de São João Baptista, como se referiu já. A 

novidade aqui reside no facto de serem os anjos a participar dessas tarefas, 

pois é muito rara a representação destes gestos nas Natividades de Cristo, 

tornando-se praticamente apanágio dos Nascimentos da Virgem ou de João 

Baptista, que adquirem assim uma configuração muito mais profana e, nos 

casos em que surge no Nascimento de Jesus, como é o caso do retábulo do 

Convento do Paraíso (uma das primeiras obras de Gregório Lopes) esta 

mesma tarefa do aquecimento das fraldas era desempenhada por José.  

 Seria, justamente, para acentuar essa diferença afastando qualquer nota 

de mundaneidade, que o pintor teve o cuidado de atribuir aos anjos estas 

funções, ao mesmo tempo que realçava a importância do Menino que acabara 

de nascer. Atente-se que o aparecimento destas figuras angélicas que se 
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substituem a figuras humanas não implica a exclusão do coro de anjos, que se 

manterá praticamente em todas as pinturas homónimas da centúria, 

continuando a surgir nas cenas idênticas pintadas por Francisco de Campos 

(Santiago do Cacém, Durham, Terena). 

 É justamente na composição destes anjinhos que circundam o presépio 

(fig. 207) que voltamos a encontrar a mão do pintor neerlandês, pois nos 

lembram os diversos anjinhos de cabeças emolduradas por anéis de ouro que 

se vão multiplicando na obra deste artista remetendo-nos para os anjos 

músicos da Adoração de Santiago de Cacém (fig. 209) ou, mesmo, dos anjos 

músicos que acompanham Nossa Senhora do retábulo de Terena na sua 

elevação ao céu (fig. 210). Neste caso, o artista repetirá exactamente o modelo 

daquele que por trás da Virgem segura a pauta musical, com a singular 

diferença de que na pintura de Santiago o apresenta transportando essa 

mesma pauta nas costas. Encontrá-los-emos, ainda, numa outra obra de 

colaboração entre estes dois mestres, que é a Adoração dos Pastores do 

Museu Regional de Évora (fig. 208). 

 Distanciando-se dos fundos arquitectónicos ricamente lavrados que 

caracterizavam a pintura de Lopes, o Mestre de Abrantes desenvolve aqui 

como pano fundeiro da cena apenas um imponente edifício de estrutura 

clássica, dominado já pelo seu ar austero, no qual reconhecemos os dois arcos 

da extremidade direita, que repetem o modelo que se encontrava na 

anteriormente mencionada Epifania da sua autoria (vol. I, est.10) 
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 XVI / 38 -  CRISTO A CAMINHO DO CALVÁRIO 

  

 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?)   

 Datação : c.1548-1550  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1210 mm  x  L. 875 mm  

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

 Localização : Igreja da Misericórdia de Abrantes 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições: Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº216;  

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº 92;  

 A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no tempo de Camões, CCNDP, CCB,  

 Nº9. 

 

 

 O Cristo a caminho do Calvário (fig.211) retoma o tema que fora já 

desenvolvido muito antes por Francisco Henriques no retábulo de São 

Francisco de Évora e transmite um clima de tragédia que o autor imprime 

através do dramatismo dos rostos, da teatralização das poses e da agitação do 

grupo que acompanha Cristo, clima este que se prolonga nos dois painéis 

seguintes da mesma série, o Calvário e o Enterro de Cristo. Na primeira das 

pinturas deste friso que se colocaria a um nível superior do retábulo, a figura do 

carrasco que açoita Cristo é directamente inspirada numa gravura de Martín 

Schongauer, denunciando ainda o tradicionalismo do pintor e o seu continuado 

recurso a fontes iconográficas que começavam a estar já ultrapassadas A 

flâmula ao vento lembra os painéis alusivos à Degolação de São João Baptista 

e ao encontro de Abraão e Melquisedec, da Matriz de Tomar. No entanto, o 

dinamismo que assume e a sua postura, quase serpentinata demonstram um 

certo aggiornamento estilístico. As paisagens de fundo perdem agora 

importância, as próprias moles arquitectónicas se transformam quase em 

massas tonais (particularmente no Calvário) pintura cheia de expressão e 

sentimento, de grande carga dramática patente nos rostos sofridos das duas 

mulheres (Maria e Madalena) e de São João, que o expressionismo das mãos, 
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sobretudo de Sua mãe e a agitação do cendal de Cristo acentuam. Há aqui, 

neste Calvário, algo que nos sugere a pintura de El Greco, pelo excessivo 

alongamento dos figurinos que vincam o dramatismo que a cena encerra. 

 Quanto a uma eventual colaboração de Francisco de Campos, além dos 

dois cavaleiros de trajes orientalizantes que nos recordam os que temos vindo 

a analisar noutras pinturas, desde a Bandeira da Misericórdia de Abrantes a 

algumas outras que têm sido mencionadas, encontramos aqui também um 

enorme paralelismo entre o algoz que açoita Cristo e o carrasco que na pintura 

de S. Paulo do retábulo de Góis empunha a espada para decapitar o santo, 

volvendo as costas ao espectador e perfilando o rosto. Se cotejarmos as suas 

fisionomias, desde logo perceberemos que ambas as cabeças mantêm o 

mesmo perfil, revelando uma barba idêntica a cobrir-lhes as faces e uma fita 

igual a prender-lhes os cabelos. A postura é também muito similar. 
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 XVI/ 39 - CALVÁRIO 

  

 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) com eventual colaboração de 

 Francisco de Campos 

 Datação : c.1548-1550  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1225 mm  x  L. 880 mm 

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

 Localização : Igreja da Misericórdia de Abrantes 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº217;  

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº93 

 

 Este é outro painel (fig.212) que nos recorda outros temas homónimos 

pintados por Gregório Lopes, em particular a pintura do Convento do Bom 

Jesus de Valverde, repetindo-se aqui a estrutura compositiva, com Maria e São 

João, de pé, do mesmo lado da cruz e Maria Madalena, ainda do mesmo lado, 

mas prostrada, de joelhos, para deixar o lado oposto completamente aberto à 

paisagem fundeira e ao grupo dos cavaleiros de turbantes que se aproximam 

(fig.216), exactamente como acontecia no painel de Valverde (fig.213). Uma 

vez mais não podemos deixar de fazer o cotejo destes grupos com o que já 

víramos na Bandeira da Misericórdia de Abrantes (fig.215), e ainda de um outro 

Calvário (fig.214) que se encontra nas reservas do MNAA, atribuído à oficina 

de Gregório Lopes / Mestre de Abrantes, demonstrando-se as afinidades 

existentes entre todos eles. 

 O corpo esquálido de Cristo, o alongamento exagerado dos braços, bem 

como o engrandecimento das figuras de Maria e São João ao lado da cruz, 

demonstram a adesão aos novos cânones estilísticos do Maneirismo europeu. 

A cruz a meio do painel estabelece o principal eixo compositivo da pintura, 

sobrecarregada do lado esquerdo com as três figuras (a Virgem, São João e 

Madalena), sobre os quais se estende um céu sombrio de trevas, em contraste 

com o lado oposto onde o painel se abre num fundo paisagístico no qual se 

perscruta a Cidade Santa, observando-se num plano mais próximo do 



 214 

espectador dois cavaleiros e dois ajudantes que transportam a escada com a 

qual se retirará Cristo da cruz. Mais uma vez encontramos neste painel dois 

cavaleiros não sendo o desenho dos cavalos muito diferente dos que vimos na 

Pietà da Bandeira de Alcochete, na Epifania da Sé de Évora e no fresco do 

antigo Oratório de D. Teodósio I, no Paço Ducal de Vila Viçosa, sobretudo pela 

particularidade que um deles apresenta em todas estas pinturas, que é a 

cabeça voltada para o lado, como aqui mais uma vez se constata no cavalo 

mais escuro, podendo pensar-se em mais uma colaboração de Campos, quer 

na execução dos cavalos, quer na dos respectivos cavaleiros, com seus 

turbantes à oriental, que se repetem também em todas as pinturas 

mencionadas. 
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 - O ENTERRO de CRISTO 

  
 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?)   

 Datação : c.1548-1550  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1215 mm  x  L. 875 mm 

 Propriedade/ Proveniência : Santa Casa da Misericórdia de Abrantes 

 Localização : Igreja da Misericórdia de Abrantes 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº218;  

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº94. 

 
 O Enterro de Cristo (fig.216) repete o modelo usado por Gregório Lopes 

na pintura homónima do retábulo de Santos-o-Novo, distinguindo-se aqui, 

novamente, pela configuração mais arrojada imprimida à composição, onde o 

tratamento da luz surge como principal elemento dinâmico, explorando o artista 

habilmente os contrastes lumínicos para acentuar esse dinamismo. Por outro 

lado os figurinos, embora repetindo quase fielmente o protótipo dos que 

encontramos no painel citado, revelam um toque completamente amaneirado. 

Basta reparar no alongamento do corpo de Cristo, que evidencia um intencional 

exagero nos braços, no contorcionismo de Nicodemos ao fazer passar por trás 

do pescoço as tiras do lençol que sustenta o corpo de Cristo, ou no alteamento 

imprimido às figuras femininas, para não restarem dúvidas sobre os novos 

caminhos estéticos pelos quais o pintor intentava enveredar. Apesar disto, o 

Mestre de Abrantes não pode ainda ser considerado um verdadeiro pintor do 

Maneirismo português porque, não obstante estes laivos de modernidade, 

continua demasiado preso aos valores do passado renascentista, que lhe 

advirão certamente do trabalho desenvolvido junto de Gregório Lopes, não 

podendo colocar-se ao nível daqueles que, a nosso ver, são os verdadeiros 

introdutores do Maneirismo entre nós, Diogo de Contreiras e Francisco de 

Campos os quais, apesar de terem modos de pintar bastante diferenciados, 

comungam sem dúvida alguma dos mesmos pressupostos ideológicos, na 

senda dos princípios estéticos romanistas. 



 216 

 XVI / 40 - ADORAÇÃO DOS PASTORES 

  

 Autoria: Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) com colaboração de Francisco 

  de Campos 

 Datação : c.1550-1555 

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1340 mm  x  L. 1040 mm 

 Proveniência : Desconhecida 

 Propriedade/Localização : Museu Regional de Évora 

 Estado de conservação : carece restauro 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº 220;  

 Pintura dos Mestres do Sardoal e de Abrantes, Abrantes e Lisboa, 1971, Nº 95. 

 

 

 Outra das pinturas, que consideramos resultantes de um produto final 

saído da oficina do pintor régio, na qual laboravam ainda os anteriormente 

mencionados artistas, é uma Adoração dos Pastores (fig.218) que actualmente 

se encontra no Museu Regional de Évora. Trata-se, obviamente, de uma 

representação do referido tema (Adoração dos Pastores), apesar de a 

mutilação sofrida no seu lado esquerdo, ter conduzido à sua identificação com 

uma Natividade, aquando da sua exposição na mostra dedicada aos Mestres 

do Sardoal e de Abrantes (Abrantes e Lisboa, 1971). Atribuída então a 

Gregório Lopes (com o qual se identificava o Mestre de Abrantes) são óbvias 

as afinidades com outras pinturas deste artista, que hoje sabemos constituir 

uma personalidade autónoma face ao anterior.  

 O painel apresenta algum desequilíbrio compositivo em virtude do corte 

de que foi alvo num dos seus lados, precisamente aquele onde figurariam os 

pastores. A estrutura arquitectónica fundeira remete-nos para a Epifania 

tributável ao Mestre de Abrantes, que se conserva no MNAA (vol. I, est. 10), 

relativamente à qual nos parecem evidentes algumas afinidades, não obstante 

agora os arcos de volta perfeita se revelarem dominantes, substituindo o que 

no quadro anterior eram ainda estruturas definidas por enquadramentos 

rectilíneos. Da mesma forma, a figura de José nesta Adoração dos Pastores, 
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não deixa de nos sugerir o Mago que na citada Epifania se prostra perante o 

Menino (Baltasar) cuja pronunciada calvice e recorte do cabelo são em tudo 

idênticos à de São José no quadro anterior e que é, de resto, também muito 

próxima da figura do mesmo santo na Circuncisão também do Mestre de 

Abrantes, que se encontra igualmente no MNAA (vol.I, est. 8). Quanto à figura 

da Virgem, as suas vestes reproduzem exactamente o modelo das que Maria 

usa na Natividade do retábulo de Abrantes, assumindo o Menino uma pose 

também bastante idêntica.  

 Existem, contudo, alguns particularismos nesta pintura que nos sugerem 

a intervenção de Francisco de Campos, como sejam os anjinhos que se 

agrupam em torno do presépio, em particular os três da extremidade direita do 

painel (fig.208) que se revelam muito próximos dos que podemos observar na 

estudada Natividade da igreja da Misericórdia abrantina (fig.220) e muitos 

outros que vão povoando as obras de Campos como, por exemplo, o coro 

angélico que rompe em Glória nas Adorações de Santiago do Cacém (fig. 219). 

Existe, ainda, uma outra afinidade que nos remete para o pintor neerlandês, 

que é a figura do único pastor que ainda podemos ver no painel que se 

conserva no Museu de Évora, cujo gesto de veneração, beijando o tecido sobre 

o qual o menino se deita encontraremos repetido no painel homónimo do 

conjunto que se encontra em Durham, da autoria de Francisco de Campos 

(fig.76). E esta não é a única semelhança relativamente a esta pintura. Se 

repararmos, em primeiro plano encontramos uma cesta de ovos em cuja asa se 

suspendem duas perdizes. Pois bem, embora com uma ligeira modificação, no 

mencionado quadro de Durham voltamos a encontrar algo muito próximo, isto 

é, as duas perdizes em primeiríssimo plano (só que desta vez é um dos 

pastores que as segura), enquanto a cesta dos ovos se encontra um pouco 

mais atrás. 
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 XVIII / 41 – ANUNCIAÇÃO de 1549 

  

 Autoria: Mestre desconhecido com colaboração de Francisco de Campos 

 Datação : c.1549  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 1820  mm  x  L.  700 mm 

 Propriedade/ Proveniência : desconhecida (?) ou Conventos extintos de Lisboa   

 Localização : Museu Nacional de Arte Antiga, Invº 932 

 Estado de conservação : restaurado 

 Exposições : Os Primitivos Portugueses (1450-1550) Lisboa, 1940, Nº95. 

 

 

 Este painel (fig.221) foi, aquando da sua figuração na primeira 

exposição, dedicada aos Primitivos Portugueses, considerado o volante de um 

tríptico, como se disse já, cujo painel central seria constituído pelo Julgamento 

das Almas (fig.227) e o outro volante por um Baptismo de Cristo (conservando-

se todos no MNAA). Mais tarde, retirou-se ao conjunto o painel central, 

passando a ser encarados os dois restantes como fazendo parte de um díptico. 

 A observação sistemática e muito atenta de todo este conjunto suscitou 

em nós algumas dúvidas quanto à possível autoria das pinturas, chamando a 

nossa atenção, antes de mais, a representação no painel dedicado à 

Anunciação a Maria de um tapete cujo campo é preenchido com padrão de tipo 

‘Lotto’, como acontece com relativa frequência na pintura coeva, mas que 

apresenta uma cercadura exterior constituída por uma linha ondulante tricolor, 

(fig.223) exactamente igual ao motivo a que se tem feito referência diversas 

vezes ao longo deste trabalho, e que até agora só encontrámos em painéis que 

denunciam a intervenção de Francisco de Campos. Trata-se, de resto, de um 

tipo de tapete bastante próximo ainda do que vemos na Anunciação do 

retábulo de Abrantes (fig.222) ou, mesmo, do que o artista pintou na Missa de 

São Gregório (fig.224), isto é, mais afim dos que surgem nas obras mais 

recuadas apesar de, como tivemos já oportunidade de salientar, este tipo de 

cercadura exterior ondulante, ser um motivo que o pintor nunca abandonou, 

mesmo em obras mais tardias. 
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 As afinidades com outras obras de Campos não se reduzem, contudo, 

ao tapete que cobre o estrado sobre o qual Maria se encontra. A própria figura 

da Virgem (fig.225) nos remete também para outras da autoria do pintor 

flamengo, nomeadamente a Senhora da Anunciação do referido retábulo da 

Misericórdia abrantina. A leitura atenta e comparada dos dois quadros permitir-

nos-á concluir que se trata praticamente do mesmo modelo, que surge aqui 

invertido. O tipo de rosto é muito afim, aproximando-se neste caso o olhar do 

das Virgens que Campos pintará nas Assunções do Sardoal (fig.34) e de 

Durham (fig.72) e o penteado, de longos cabelos ondulados pendendo sobre os 

ombros, é em tudo idêntico ao daquela Virgem. Quanto à postura, a Senhora 

deste painel repete exactamente a pose que assume no citado quadro de 

Abrantes (fig.226), soerguendo-se mediante a aparição do anjo e levando uma 

das mãos ao peito, enquanto abre o outro braço na direcção do mensageiro do 

Senhor. O desenho das mãos, de dedos longos e finos e o seu recorte, acusam 

também a mesma autoria. Quanto às vestes, uma vez mais reproduzem o 

modelo da pintura anterior, com idêntico decote debruado a negro, mangas 

largas rematando em punhos que obedecem exactamente ao mesmo modelo e 

os panejamentos caem de forma idêntica em longos pregueados sobre o 

tapete. 

 No tocante ao esquema compositivo da pintura é em tudo similar ao 

quadro de Abrantes (fig.195) surgindo em primeiro plano a Virgem - que tem  

imediatamente atrás de Si um armário com o livro de orações aberto - e o anjo 

(invertendo o pintor apenas as suas posições) e colocando o leito de Maria em 

plano posterior coberto com um dossel que apresenta grande paralelismo 

quanto ao formato em ambos os casos, nos quais se usam, inclusivamente, 

tonalidades idênticas. No plano fundeiro dos dois painéis, separado justamente 

pelos respectivos arcos e num nível ligeiramente elevado, vê-se uma espécie 

de antecâmara à qual se tem acesso a partir do exterior através de uma 

pequena escadaria descendente situada do lado direito do espectador.  

 A pose do anjo (fig. 235) retira algumas sugestões do arcanjo 

anunciador do retábulo homónimo que o pintor régio executou para as 

Comendadeiras de Santos-o-Novo (fig.234). Todas estes paralelismos nos 

sugerem que possamos estar novamente perante uma obra saída do entorno 

oficinal de Gregório Lopes, na qual não é perceptível já a participação do pintor 
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régio, mas que continua a reproduzir uma tendência ainda próxima dos seus 

modelos, bem manifesta no arco de lavores renascença que separa os dois 

planos composicionais desta última pintura.  

 Consideramo-la, pois, uma obra saída ainda da oficina de Gregório 

Lopes, mas na qual, atendendo quiçá à avançada idade do mestre, terão 

trabalhado outros artistas da sua entourage, entre os quais se encontraria o 

dito “Mestre de 1549” à responsabilidade do qual, como se disse anteriormente, 

tributamos o belíssimo arco (fig.229) que é uma réplica do que se encontra no 

Julgamento das Almas (fig.228), outra obra que consideramos saída da mesma 

oficina - coteje-se, por exemplo, o rosto deste anjo (fig. 231) com o da Virgem 

do Julgamento (fig.230) e notar-se-ão as afinidades - que, cronologicamente, 

não andará muito longe desta, à qual não dedicamos aqui uma análise 

particular apenas porque não reconhecemos nela qualquer intervenção de 

Francisco de Campos. É, contudo, relativamente à Anunciação de Abrantes 

que as afinidades desta pintura são maiores, como se tentou comprovar 

supondo-a, tal como essa, uma obra com colaboração do pintor neerlandês. 
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 XIX  -  ANUNCIAÇÃO  (colecção particular) 

  

 Autoria: Mestre desconhecido (colaboração de Francisco de Campos?) 

 Datação : c.1565-1570  

 Técnica / Suporte : óleo sobre madeira de carvalho 

 Dimensões : A. 490 mm  x  L. 670 mm 

 Propriedade/ Proveniência : particular / desconhecida  

 Localização : colecção particular 

 Estado de conservação : restaurado 

  

 

 Estamos perante uma das obras (fig. 236) que constituiu, para nós, um 

dos maiores desafios, no tocante à sua identificação autoral. Pertencente a 

uma colecção particular, mal tivemos dela conhecimento205 procurámos saber 

um pouco mais da sua proveniência, mas vimos gorados os nossos esforços 

nesse sentido, continuando a ignorar-se a origem da peça. Não é, contudo, de 

excluir a possibilidade de se tratar de uma encomenda destinada à capela ou a 

algum oratório privado do Palácio Centeno, pertencente a um dos antecessores 

da família que a conserva na actualidade. Nada conseguimos, porém, apurar 

sobre o palácio e respectiva fundação que nos pudesse elucidar um pouco 

mais sobre este painel.  

 Do ponto de vista compositivo, a pintura é extraordinariamente simples, 

reduzindo-se a representação da cena ao essencial. Os dois intervenientes -

Maria e o arcanjo – surgem em grande plano, em meio corpo, ocupando a 

quase totalidade da superfície pictural, desvalorizando-se completamente o 

pano fundeiro, cujo único elemento digno de nota é a pomba do Espírito Santo, 

que se coloca por trás da Virgem. Procura o artista compensar esta ausência 

de objectos do plano posterior através da cor, pintando o fundo que se projecta 

entre os dois personagens em tom avermelhado, única nota dissonante do 

restante conjunto fundeiro cujos tons terrosos lhe conferem total neutralidade.  

                                                 
205 - Esta pintura foi-nos generosamente revelada pelo Prof. Doutor Fernando António Baptista 
Pereira, a quem muito agradecemos. 



 222 

 À primeira vista, não são evidentes as afinidades com outras obras de 

Francisco de Campos mas, uma observação atenta e rigorosa permitir-nos-á 

detectar alguns pormenores que podem denunciar uma, ainda que pontual, 

intervenção do pintor neerlandês na figura da Virgem (fig. 237) que apresenta 

alguns paralelismos com outras imagens da sua autoria. Assim, a postura é 

idêntica à que assume a Virgem da Anunciação do retábulo de Boa Nova de 

Terena (fig.112) levando a mão direita ao peito, enquanto a esquerda pende 

com os dedos entreabertos, cuja única diferença é que aqui sustenta um livro, 

enquanto na imagem de Terena os dedos se abrem para segurar uma das 

pregas do vestido. O desenho dos dedos, finos e extremamente alongados, 

com a sobreposição de dois deles, repetir-se-á diversas vezes, não apenas na 

já mencionada Virgem de Terena mas, também na Santa Isabel (fig.136) do 

painel onde figuram Santa Ana, a Virgem e Santa Isabel, pintado para a Sé de 

Évora (Museu catedralício) ou na Madalena, tanto do Calvário (fig.54) como do 

Noli me Tangere (fig.68), ambas do mesmo conjunto retabular, parecendo 

tratar-se do decalque do mesmo modelo. O próprio tratamento de 

panejamentos não difere muito do de outras figuras de Campos.  

 É, contudo, a paleta cromática utilizada e o tratamento lumínico 

conferido à pintura, que nos suscitam maiores dúvidas, porque o artista 

recorreu aqui a um cromatismo demasiado vibrante, que não lhe é peculiar. 

Não querendo escamotear o facto de estar restaurada, a verdade é que os tons 

aplicados são demasiado abertos e dissonantes em relação ao que era usual 

no pintor e que podemos constatar a partir de outros painéis já igualmente 

intervencionados. Atente-se no verde do manto da Virgem e compare-se com o 

verde ácido (verde-limão), que encontramos, por exemplo, no manto da Santa 

Isabel da pintura da Sé de Évora, e em outros painéis do artista, onde a acidez 

cromática é justamente uma das características que o define, sobretudo a partir 

de meados da década de sessenta, como se disse. No entanto, deste ponto de 

vista não podemos cotejar este painel com muito mais pinturas atendendo a 

que a maioria delas não foi ainda restaurada ou limpa, encontrando-se, nesses 

casos, os seus valores cromáticos bastante desvirtuados. 

 Em suma, é com bastante reserva que neste momento avançamos a 

possibilidade, que carece de ulterior confirmação, de se poder encontrar aqui 

uma colaboração de Francisco de Campos. 
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 Continuando a aguardar-se uma melhor oportunidade para a realização 

de alguns exames laboratoriais a outras pinturas, é nossa intenção (se 

pudermos contar, obviamente, com a anuência do proprietário da obra) incluir 

este painel nesse acervo, procurando através de uma análise mais específica e 

rigorosa a outro tipo de materiais técnicos (desenho subjacente, análise de 

pigmentos) dissipar as dúvidas que, por ora, não conseguimos esclarecer. 
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���� 1 -  Retábulo da Igreja do Espírito Santo de Sousel����
 

 Admitindo pela primeira vez Vítor Serrão, em 1995,206 nas breves 

páginas dedicadas a Francisco de Campos, a possibilidade de o retábulo que 

se conserva na ermida do Espírito Santo de Sousel (figs. 238, 239 e 240) ser 

uma obra de Francisco de Campos, outros historiadores207 acabariam por 

continuar a fazer a atribuição desta obra ao pintor luso flamengo que, de 

acordo com o nosso ponto de vista, nada tem que ver com este pintor. 

 Este retábulo, é constituído por um conjunto de seis painéis, sobrepostos 

em duas fiadas de diferentes dimensões. Na fiada superior, o painel central 

evoca a Ascensão de Cristo (fig. 241) ladeado Santa Catarina de Alexandria 

(fig. 242) e Santa Bárbara (fig. 243) de tamanho significativamente mais 

reduzido. No friso inferior, ao centro um painel maior dedicado ao Pentecostes 

(fig. 244) ladeado por outros dois da mesma altura, mas mais estreitos, 

dedicados a São João Baptista (fig. 245) e São Cosme e Damião (fig. 246) 

respectivamente.  

 Apesar de as pinturas não se encontrarem nas melhores condições de 

conservação, um olhar mais atento permitiu-nos perceber que estávamos 

perante a obra de um outro pintor. O seu estilo lembra muito um pintor de 

Évora, Francisco João (c.1560-1595), um artista maneirista que dominou a 

produção transtagana no último terço do século, fortemente influenciado pela 

pintura de Luís de Morales, mas que, apesar disso ainda se pode considerar, 

também, de alguma forma na senda de Francisco de Campos, de onde ser 

natural que, aqui e ali, revele alguns alguns influxos da sua pintura. No entanto, 

nem o desenho, a cor ou os esquemas compositivos nos aproximam deste 

artista. Atente-se, por exemplo, no painel principal do retábulo, alusivo ao 

Pentecostes, justamente um dos temas mais reproduzidos pelo mestre 

neerlandês. Se cotejarmos esta pintura com as restantes, veremos que nada 

têm em comum, a não ser a estrutura composicional, uma vez que também 

aqui os intervenientes na cena circundam a Virgem, preenchendo 

completamente a superfície pictórica. No entanto, se atentarmos bem neste 

                                                 
206 - Vítor Serrão, “A pintura maneirista em Portugal”, cit, p.440. 
207 - Oliveira Caetano, “Francisco de Campos” (biografias), A Pintura Maneirista em Portugal. 
Arte no Tempo de Camões, cit., p.479. 
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quadro, perceber-se-ão imediatamente as debilidades do pintor, por exemplo 

ao nível perspéctico. Querendo colocar a Virgem num plano posterior mas, 

simultaneamente num lugar fisicamente elevado em relação aos apóstolos que 

se encontram, de acordo com a iconografia mais comum, em primeiro plano, 

São João e São Pedro, o pintor não conseguiu resolver o problema, de modo 

que, independentemente de sentar a Virgem numa espécie de estrado, a sua 

altura é completamente desproporcionada em relação ao primeiro plano, de tal 

modo que nos surge um outro apóstolo, de joelhos, entre os dois anteriores, 

mas parece estar literalmente sob a Virgem, como se espreitasse debaixo de 

uma superfície aberta.   

 Parece-nos evidente que este pintor local terá conhecido a obra de 

Francisco de Campos (difícil seria não conhecer a obra de um tão importante 

artista desenvolvida principalmente no Alentejo) que, eventualmente, lhe terá 

servido de fonte de inspiração, nomeadamente nas poses algo agitadas que 

pretende imprimir a alguns apóstolos do plano fundeiro, mas que não se podem 

confundir com os elegantes e serpentinatos figurinos do pintor flamengo. 
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 2 – A Adoração dos Pastores e Ressurreição do retábulo da igreja 

 de S. Brás, de Évora 

 

 O retábulo da igreja de S. Brás de Évora (fig. 247) é constituído por um 

conjunto de quatro painéis que, a nosso ver, se devem tributar à mesma mão, 

porque nos parecem, indubitavelmente, um produto saído do mesmo atelier 

cujo autor poderá ser, como adiantou Vítor serrão relativamente aos painéis do 

registo inferior, Duarte Frisão, também ele um pintor de origem neerlandesa.  

 Considera, no entanto, o eminente historiador de arte208 considera que 

as duas pinturas do registo superior deste mesmo retábulo se devem tributar a 

Francisco de Campos. Como não encontramos nestas pinturas nenhum 

elemento que nos conduza até este pintor, tentaremos demonstrar porque 

razão as desatribuímos ao artista.  

 Se repararmos bem na Adoração dos Pastores (fig.248) mais uma vez 

um tema frequente na obra de Francisco de Campos, não encontramos 

quaisquer semelhanças entre esta figuração e as de Santiago de Cacém, 

Durham ou Terena. Encontramos, sim, algumas afinidades com a 

representação deste tema feita por Gregório Lopes para o retábulo do 

santuário do Bom Jesus de Valverde (fig.249). Basta cotejarmos o pastor que 

se encontra, em pé, à esquerda do painel (fig. 250) encostado ao cajado e com 

a perna cruzada, para percebermos que o modelo inspirador foi a pintura de 

Gregório Lopes. Também relativamente ao presépio, não reconhecemos nem 

na figura serpentinata de José acusando, até, algumas dificuldades de 

resolução na sua postura que originam uma espécie de desfasamento entre a 

cabeça e o corpo, que parecem não “encaixar” bem devido ao exagerado 

amaneiramento corporal imprimido pelo pintor, assim como não encontramos 

na figuração de Maria, nem no rosto, na pose ou no tratamento de vestes nada 

que nos sugira Campos. O próprio enquadramento arquitectónico nos parece 

derivar muito mais de algumas estruturas pintadas pelo pintor régio (ou, até, do 

seu sucessor, Mestre de Abrantes) do que ter qualquer aproximação aos 

belíssimos enquadramentos de rovine com enrolamentos de folhagens a que 

                                                 
208 - Idem, ibidem, p.230. 
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Francisco de Campos nos habituou, com laivos de erudição que não 

encontramos aqui.  

 As únicas figuras que repetem um modelo sistematicamente usado por 

este autor na representação deste tema são os anjinhos, embora não 

constituam uma particularidade sua já que, como tivemos oportunidade de 

dizer, era relativamente comum a sua representação nas Adorações. 

Admitimos, porém, inicialmente a possibilidade de estarmos, mais uma vez, 

perante uma obra de colaboração, justificando-se nesse caso certos 

pormenores mais comuns no pintor.  

 Contudo, apesar do mau estado de conservação da pintura estes são, 

felizmente, talvez os elementos melhor conservados do conjunto, o que nos 

permitiu fazer o seu cotejo individualizado com as diversas vezes em que eles 

são pintados por Campos ao longo do seu trabalho e, na verdade, o seu modo 

de composição é estruturalmente diferente. Analisando as duas figuras 

angélicas que aqui adoram o Menino junto do presépio, são muito mais 

monolíticas e menos graciosas do que as alguma vez representadas por 

Campos. Além disso, o tratamento das vestes é completamente diferente: 

aquele pintor tem uma maneira muito própria de vestir os seus anjos, dotando-

os sempre de panejamentos soprados e adornando-os com alguns pormenores 

característicos, como sejam um tufado especial nas mangas, ou certos 

drapeados que não encontramos aqui, registando-se, de qualquer modo, uma 

preocupação decorativa nas vestes, mas que resulta muito diferente. Assim, o 

anjo que se coloca ao lado da Virgem tem, na verdade, uma veste bastante 

adornada, mas mais se parece com uma dalmática envergada sobre uma veste 

branca, diferindo em tudo dos usuais tecidos vaporosos e soprados com que o 

nosso pintor veste os seus anjos. O outro, apesar de se ver menos bem, 

também não corresponde ao modelo que acabámos de descrever, pois 

também este usa uma veste que lhe cinge o corpo. Quanto aos rostos são, na 

realidade, muito diferentes dos restantes analisados, assim como as asas, 

outro elemento que nos permitiu já identificar, em alguns casos, a mão do 

nosso pintor. Quanto ao coro angélico, apesar de ocupar uma zona mais 

degradada do painel, a observação à lupa também nos permitiu cotejá-los com 

os demais e perceber que é, novamente nos rostos e nas vestes, que a sua 

composição difere bastante da dos anjos pintados por Francisco de Campos, 
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concluindo-se que não há nesta pintura nenhum elemento que nos sugira este 

pintor.  

 Relativamente à Ressurreição (fig.251) afiguram-se-nos mais evidentes, 

ainda, as diferenças entre esta e as outras obras de Campos. Desde logo, 

estruturalmente a obra é, também, bastante diferente das anteriores 

Ressurreições que analisámos (Durham e Terena) mas esse facto, por si só, 

não seria razão para não ser tributável ao mesmo pintor. Mas, façamos o cotejo 

com as suas pinturas. A figura de Cristo assume aqui uma pose e um 

amaneiramento que nada têm a ver com as poses direitas e vigorosas dos 

Cristos anteriores. Mesmo o de Durham, que é bem mais rotundo do que o de 

Terena, tem uma compleição completamente diferente deste. O mesmo se 

passa com a figuração do rosto e o tratamento dos cabelos e barbas, muito 

mais escorridos nos outros dois casos do que neste, não encontrando nós 

nenhuma proximidade entre esta face de Cristo e a de algum dos rostos de 

qualquer dos personagens de Campos. Contudo, o tratamento conferido ao 

corpo deste Jesus (fig. 256) parece-nos bastante similar ao corpo do santo no 

painel alusivo ao seu martírio (fig.257) no pormenor do “quadro dentro do 

quadro” onde se representa o santo preso a uma coluna na zona superior 

esquerda do mesmo. Tanto o contrapposto das pernas, como a rotundidade do 

corpo, em tudo idêntico, apresentando a mesma ligeira protuberância no ventre 

marcada pelos músculos que, de alguma forma, delimitam o lançamento das 

pernas, bem como o tipo de cendal (exactamente igual, até com o mesmo 

pormenor da extremidade caída, à frente) são em tudo iguais. Por outro lado, o 

tratamento das pernas desnudas e dos pés de Cristo (fig. 254) parece-nos 

muito afim das pernas e pés de São Brás (fig. 255), no painel alusivo à sua 

Pregação aos animais, como se pode constatar cotejando as imagens, 

sugerindo-nos ter sido a mesma mão que as pintou em ambos os casos.  

 A configuração, o tratamento e postura dos militares, também em nada 

se assemelham a outros de Francisco de Campos sugerindo-nos, sim, a 

inspiração em gravados da época, mas não nos painéis do anterior. Aqui 

encontramos, de novo, alguma artificialidade e dificuldades perspécticas na 

colocação destes militares, que quase parecem sobrepor-se uns aos outros. 

Um pormenor curioso é que as botas que calça o soldado que se projecta no 

chão voltado de frente para nós, são idênticas às que envergava São José no 
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painel anterior, mas correspondem a um modelo nunca usado por Francisco de 

Campos. O mesmo se passa com o tipo de capacetes e armaduras que 

diferem bastante dos modelos empregues pelo artista nomeado. No entanto, o 

capacete e o motivo que o decora (fig.251) usado pelo soldado que na 

Ressurreição ocupa o lado direito do painel e, parecendo adormecido, apoia a 

cabeça numa das mãos, é exactamente igual ao do carrasco que desfere o 

golpe na garganta de São Brás, no quadro alusivo ao seu martírio (fig.252). 

Existe ainda um outro pormenor que se repete nestes dois quadros, que é o 

tipo de meias que enverga o carrasco que em pé, de espada na mão, observa 

atentamente a degolação do santo (fig.252), que reproduz precisamente as do 

soldado que na Ressurreição está deitado no chão em primeiro plano, pois 

ambos calçam meias às riscas, da mesma cor, que lhes cobrem as pernas até 

aos joelhos. 

 Embora, como se vê, as pinturas se encontrem num lamentável estado 

de conservação, e as condições de luminosidade das mesmas nos dificultem 

extraordinariamente a leitura dos seus valores cromáticos e lumínicos, a 

análise cuidada destas pinturas permite-nos, também a este nível, perceber 

que estamos perante um outro universo que não o de Campos. A paleta 

cromática é aqui muito mais densa e saturada, e as cores estão longe de 

atingir as tonalidades dos painéis comuns nas pinturas coevas do anterior 

artista. As cores fortes são baças, não há, sequer, as características 

tonalidades ácidas, tão do agrado de Campos e, o brilho do ouro que costuma 

caracterizar as suas pinturas, está completamente ausente. 
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 3– A Assunção e São Joaquim e Santa Ana do retábulo da capela  

 de Nossa Senhora da Luz da Catedral de Portalegre 

 

 No estudo anteriormente mencionado, Vítor Serrão209 admite, também, 

como provável obra tributável a Francisco de Campos o painel dedicado à 

Assunção da Virgem (fig, 259) que ocupa o lugar cimeiro do retábulo da capela 

de Nossa Senhora da Luz da Catedral de Portalegre (fig.258) admitindo mais 

tarde que, como esta, eventualmente outras peças do mesmo retábulo (que 

seria constituído por painéis de proveniência diversa), nomeadamente o 

encontro de São Joaquim e Santa Ana (fig. 262) poderia ser também tributável 

à primeira fase de Francisco de Campos210. 

 A elevada altura a que se encontram as pinturas, em particular a 

Assunção que remata o conjunto retabular e, para dificultar mais ainda a 

possibilidade de obter boas reproduções fotográficas, se situa exactamente sob 

um enorme óculo que permite a entrada de luz na capela, terão certamente 

impedido o douto historiador de arte de proceder a uma rigorosa análise do 

mesmo. 

 Apesar de se manterem estas insuficientes condições de visibilidade de 

alguns quadros deste retábulo, nas diversas deslocações que efectuamos à 

mencionada catedral a fim de observar com algum detalhe os vários painéis 

que o incorporam (munindo-nos, inclusivamente, de alguns objectos auxiliares 

para o efeito), pudemos apurar que não estamos na presença de uma obra de 

Francisco de Campos. Antes de mais, parece-nos até, haver alguma 

homogeneidade entre as diversas pinturas que constituem este grandioso 

retábulo dedicado a cenas da Vida de Maria. Cotejem-se as mencionadas 

pinturas, por exemplo com o Trânsito da Virgem (fig. 260) ou com a Assunção 

de Maria (fig. 261) e perceberemos que há uma repetição de alguns figurinos 

que encontramos nas primeiras, que acusam a intervenção de um outro artista, 

certamente contemporâneo de Campos, mas que não este pintor, pois não 

reconhecemos neste retábulo as qualidades de debuxe e destreza no 

tratamento da paleta que caracterizam Francisco de Campos. 

                                                 
209 - Vítor Serrão, “A pintura maneirista em Portugal”, cit., p.440. 
210 - Idem, História da Arte em Portugal. O Renascimento e o Maneirismo, cit., p.230. 
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 Fig. 1 - Francisco de Campos  
    Nossa Senhora da Misericórdia (c.1555-60) 
    Bandeira da Misericórdia de Alcochete (anverso) 
    Museu de Arte Sacra de Alcochete 
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Fig. 3 - Francisco de Campos  
  Nossa Senhora da Misericórdia 
  (c.1555-1560) - Pormenor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Francisco de Campos (auto-
retrato?)  
Nossa Senhora da Misericórdia 
(c.1555-60) – Pormenor 
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 Fig.4 – Francisco de Campos 
  Pietà (c. 1555-60) 
  Bandeira da Misericórdia de Alcochete (reverso) 
  Museu de Arte Sacra de Alcochete 
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 Fig.5 - Rafael  
  O Pasmo de Cecília (c.1515) 
  Museu do Prado (Madrid) 
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Fig.6 – Francisco de Campos 
Calvário – Pormenor (c.1550) 
Igreja da Misericórdia de Abrantes 

Fig.7 – Francisco de Campos 
Pietà (Pormenor-Calvário-1555-1560) 
Bandeira da Misericórdia de Alcochete

    

 
Fig.8 - Francisco de Campos 
 Fresco do Oratório do V Duque de Bragança, D. Teodósio I (c.1560) 
 Palácio Ducal de Vila Viçosa 
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 Fig. 9 - Francisco de Campos  
  Fresco do Oratório de D. Teodósio I (c.1560) 
  Palácio Ducal de Vila Viçosa    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.10-Francisco Campos  
             Epifania da Sé de Évora 
             Pormenor dos cavaleiros 
 

     

 



 240 

Fig. 11 - Francisco de Campos 
   Adoração dos Pastores e dos Magos (c.1555-1560) 
   Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém 
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Fig. 13 - Francisco de Campos 
Adoração dos Pastores e dos Magos  
(c.1555-1560) - Pormenor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.12- Gregório Lopes 
Adoração dos Pastores 
Convento do Bom Jesus de Valverde 
 

 
Fig.14-Correa de Vívar 
 Natividade (c.1560) 
 Mosteiro jerónimo de Guadalupe 
(Cáceres)
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Fig.15 – Francisco de Campos 
Adoração dos Pastores e dos Magos 
(c.1555-1560) Pormenor 

 
 
 

       

 
 

 

Fig.16 – Francisco de Campos 
    Pormenor da Adoração dos Magos (c.1555-1560)  
    Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém
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Fig 17 – Francisco de Campos 
Anjo da Anunciação (c.1550-1560)  
Igreja de S. Pedro de Alenquer 
 
 

 
  Fig. 18 – Francisco de Campos 
      Virgem da Anunciação 
      Igreja de São Pedro de Alenquer 
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Fig. 19 – Francisco de Campos 
 Pormenor de coluna da 
  Anunciação de Alenquer 
 
 

 
Fig. 21 – Francisco de Campos 
Pormenor do Anjo da Anunciação 
(Alenquer) 
 

 
Fig.20 – Gravura antuerpiana 
    Anónimo do séc. XVI 
 
 
 

 
Fig. 22 – Jan Van Scorel 
Maria Madalena (c.1530) 
Rickjsmuseum (Amsterdão) 
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Fig. 23 – Francisco de Campos 
Pormenor da Virgem da Adoração dos 
Pastores (Durham) – (1560-1565) 

 
Fig. 24 – Francisco de Campos 
Pormenor da Virgem  
da Anunciação(c.1550-1560) 
 

  
Fig. 25 – Francisco de Campos 
São Francisco e Apóstolo (?) 
Sacristia da igr.S. Pedro de Alenquer 
 

 
Fig. 26 – Francisco de Campos 
Pormenor da Missa de São Gregório 
Museu de Arte Sacra de Évora 

 

 
 Fig. 27 – Pormenor da colocação de São Francisco e Apóstolo (?) e da  
 Anunciação no arcaz da Sacristia da igreja de S. Pedro de Alenquer 
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Fig.28 –Francisco de Campos 
Pormenor do tapete da Anunciação (MRL) 
 
 
  

 
      Fig. 29- Francisco de Campos 
      Pormenor do tapete da Apresentação do  
      Menino no Templo (MRL) 
 
 
 
 

 
Fig.30 –Francisco de Campos 
Pormenor do tapete da Anunciação de Alenquer 
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Fig. 31– Obra oficinal 
               Padre Eterno (c.1560) 
    Igreja Matriz de Alenquer 
 
 
 
 
 

 
Fig.32 – Obra oficinal 
São Tiago (c.1560) 
Igreja de S. Pedro de Alenquer  
     
  
 

 
Fig.33 –Obra oficinal (c.1560) 
Santo não identificado (Santo Antão?) 
Igreja de S. Pedro de Alenquer 
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 Fig. 34 – Francisco de Campos 
     Assunção (c.1560) 
     Convento de Nossa Senhora da Caridade do Sardoal 
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  Fig. 35 - Francisco de Campos 
      Anunciação (1560-1565) 
      Museu Regional de Lagos 
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Fig. 36 - Francisco de Campos 
Anunciação (1560-1565) - Pormenor 
Museu Regional de Lagos 

 

 
     Fig. 37 - Francisco de Campos 
     Anunciação (1560-1565) – Pormenor 
     Museu Regional de Lagos 
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  Fig. 38 - Francisco de Campos 
  Apresentação do Menino no Templo (1560-1565) 
  Museu Regional de Lagos 

 



 252 

 
Fig. 39 –Francisco de Campos 
Apresentação do Menino no Templo (1560-1565) – Pormenor 
 Museu Regional de Lagos 

 

 
Fig.40– Francisco de Campos 
  Apresentação do Menino no Templo (1560-1565) – Pormenor 
   Museu Regional de Lagos 
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Figs. 41 e 42 – Retábulo-mor da Igreja Matriz de Góis 
Francisco de Campos: Assunção, Epifania, São Paulo e São Pedro  
(1560-1565) 
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Fig.43 – Francisco de Campos 
Assunção e Coroação da Virgem 
(1560-1565) 
 
 
 

 
Fig. 45 – Francisco de Campos 
Epifania  (1560-1565) – Pormenor 
Retábulo-mor da Matriz de Góis 
 

 
Fig. 44 – Francisco de Campos 
Epifania  (1560-1565) 
Retábulo-mor da Matriz de Góis 
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Fig. 46 – Francisco de Campos   
São Paulo (1560-1565) 
Retábulo-mor da Matriz de Góis 
      

 
Fig. 47 – Francisco de Campos   
São Pedro (1560-1565)  
Retábulo–mor da Matriz de Góis  
 
 

Fig. 48 – Gregório Lopes   
São Paulo (1540-1545) 
Museu de Arte Sacra da Sé de Évora 
 

 
Fig. 49 – Gregório Lopes   
São Pedro (1540-1545) 
Museu de Arte Sacra da Sé de Évora 
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Fig. 50 – Francisco de Campos 
Martírio de São Paulo (1560-1565) 
Pormenor 
 
 
 
 

 
Fig. 52 – Gregório Lopes 
Martírio de São Paulo (1540-1545) 
Pormenor 
 
 
 
 
 

 
Fig. 51 – Francisco de Campos 
Martírio de São Pedro (1560-1565) 
Pormenor 
 
 
 
 

 
Fig. 53 – Gregório Lopes 
Martírio de São Pedro (1540-1545) 
Pormenor 
 



 

 


