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As transformações artísticas ocorridas na centúria de Quinhentos 

constituem, como em todas as grandes mutações da História da Arte, a 

expressão e a realização através da imagem de uma revolução radical na 

experiência do ser e da sua relação com a obra de arte.  

Tentámos compreender a multiplicidade das suas articulações 

particulares, a partir da obra de Francisco de Campos (c.1515-1580) que, pelo 

vanguardismo e arrojo da sua surpreendente dimensão criativa, assumiu assaz 

importância na mutação do paradigma artístico em Portugal.  

Na Época Moderna, a história da imagem apreendida na sua significação 

ontológica, revela-se extremamente solidária com a história do sagrado, o que 

nos permite falar de uma certa sacralização da imagem e da sua função no 

mundo da consciência individual. Ao contrário do que propunha o racionalismo 

escolástico, a experiência do sagrado traduz-se agora cada vez mais na 

intuição imediata quase irracional, de cada indivíduo concreto

Se, de alguma forma, o conceito se dilui na imagem (sobretudo pictórica), 

a sua visualização transforma-se, por excelência, no momento da “fundação do 

ser”, isto é, ela constitui uma espécie de objectivação que torna efectivamente 

presentes na interioridade humana, as figuras do mito cristão. Esta mesma 

realidade é, contudo, apreendida diferentemente, no Norte e no Sul da Europa. 

A cultura italiana do Quattrocento, desenvolvida sobre uma base 

bizantinizante, conservou uma completa permeabilidade entre os dois 

momentos da imagem (objectivo e subjectivo) o que permitiu à sua 

representatividade desenvolver-se, sem se distanciar do momento plástico. A 

tradicional oposição entre homem e natureza era superada, à luz da nova 

consciência humanista, pela forma, entendida como experiência humana da 

ordem cósmica e prisioneira do ser na dignidade terrestre do Homem que 

reencontrou o sentido da sua historicidade751. No entanto, quando a 

consciência humanista se reconheceu a ela própria com uma subjectividade 

imanente, pôs em causa estas premissas, instalando-se uma crise que só se 

poderia resolver através de uma mutação profunda do modo de constituição do 

símbolo. Convertendo a perspectiva em centralização do espaço e integrando 

forma e beleza, natureza e história, a arte realiza a nova dimensão de uma 

                                                 
751 - Cfr. Erwin Panofsky, Renaissance and Rennaissances in Western Art, cit., 1958. 
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interioridade subjectiva, sem que haja qualquer interposição entre a 

consciência e o ser, precisamente porque ela ainda se objectiva através da 

beleza. Esta experiência italiana só foi possível graças ao clima neo-platónico 

que dominava então a sua cultura, que permitiu que a imagem conservasse o 

valor de mediação que já lhe havia sido reconhecido na Antiguidade752. O 

aprofundamento da consciência humanista no sentido da subjectividade, 

conduziu a que a intelectualização maneirista determinasse um desdobramento 

interno da imagem, onde a forma-beleza se interpôs como uma membrana 

entre a consciência e o ser. A forma passaria, pois, a ser entendida como uma 

criação humana e expressão da auto-consciência humanista, que manifesta na 

beleza a imanência divina, pelo que as obras de arte quase atingiram uma 

sacralidade própria.  

Nos Países Baixos, pelo contrário, onde a experiência antropocêntrica 

teve que se desenvolver a partir da tradição gótica, sem sequer poder contar 

com a beleza clássica para unir os dois pólos opostos sob os quais a imagem 

pode ser perspectivada, a autoconsciência antropocêntrica não se realizou 

imediatamente, mas tão só a partir da tomada de consciência da imagem como 

tal, constituindo-se aí uma situação análoga à do Maneirismo italiano. Esta 

tomada de consciência da imagem – e da forma – como mediação cultural, 

lançou-a no mundo da exterioridade, colocando de novo um problema à 

consciência artística, que se apresentou à reflexão teológica sob o aspecto de 

uma nova querela das imagens. 

Na sequência dos movimentos reformistas, a convicção de que o símbolo 

místico perdera o privilégio de encarnar «objectivamente» o sagrado (negação 

da transubstanciação), passando a interioridade invisível da fé a conferir ao 

mundo uma significação espiritual, aplicou-se a outros domínios. Esta 

disposição conduziu a uma tradição pictural onde algumas tendências iriam 

encontrar o estímulo certo, nomeadamente uma certa corrente pictórica que 

começara a desenvolver-se ainda nos finais do século XV, com Geertgen tot 

Sint Jans (um dos primeiros a distinguir-se dos tradicionais modelos flamengos 

quatrocentistas), pelo seu desejo de reabsorver definitivamente a figura 

                                                 
752 - Esta noção da imagem como mediadora do divino tinha-se já desenvolvido na Antiguidade 
por ocasião da defesa dos ídolos contra as críticas do racionalismo iconoclasta. 
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litúrgica na pura representação pictural. A arte tende a condensar a experiência 

do sagrado na beleza da forma e, da mesma maneira que o Humanismo tinha 

posto fim à cisão entre sujeito-objecto, homem-natureza, o Maneirismo nascia 

agora de uma nova cisão no seio da própria subjectividade, que tentava 

reencontrar o ser recuperando-se como outro no contexto de uma cultura cada 

vez mais consciente de si. A distância representativa da imagem transformar-

se-ia gradualmente numa dimensão nova de interioridade, que se começou a 

exteriorizar no primado do espaço sobre o corpo, vindo a tornar-se uma das 

principais características dos “Maneiristas de Antuérpia”. Dito por outras 

palavras, a distância constitutiva da interioridade procurava, com uma 

significativa constância, realizar-se ab initio a partir do objecto exterior, que só 

acede à realidade imagética sob o signo de uma interioridade ética inseparável 

do espaço ambiente que a contém. 

Perante esta dupla “revolução”, por um lado, a visão italiana segundo a 

qual a arte tende a condensar a experiência do sagrado na beleza da forma e, 

por outro, a perspectiva emanada através das doutrinas protestantes que 

dessacralizam toda a forma exterior para reencontrarem o sagrado para além 

do visível, na interioridade da fé, a reafirmação do dogma católico através do 

Concílio de Trento, adquiriu um sentido retrospectivo. O regresso a uma certa 

tradição quanto ao entendimento e significado da imagem, só se tornava 

possível através da consciência antropocêntrica e da valorização humanista da 

imagem, como beleza da forma. 

Foi com base neste suporte ideológico que estabelecemos as linhas 

estruturantes deste ensaio, que tinha como objectivo compreender as 

particularidades da criação artística portuguesa, num determinado período 

(c.1540-1580), a sua originalidade e capacidade de individualização no cenário 

europeu. Procurando não perder de vista a realidade global, centrámo-nos na 

personalidade artística de Francisco de Campos, um pintor de origem 

neerlandesa radicado entre nós, o qual, à semelhança do que aconteceu com 

outros flamengos “romanizados,” sem se desvincular totalmente de alguns 

pressupostos de raiz nórdica, se deixou seduzir por uma estética de referencial 

clássico abrindo-se a novas possibilidades de interpretação estilística, criando 

uma pintura tão moderna, quanto original.  
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Adivinhava-se tarefa difícil reconstruir o percurso pessoal e artístico do 

pintor, partindo de um universo extraordinariamente limitado, que se reduzia à 

existência de uma composição fresquista assinada, diversas obras atribuídas 

(algumas das quais nunca vistas e conhecidas só através de reproduções 

fotográficas a preto e branco) e parcos recursos documentais, o que se 

afigurava, à partida, um desafio deveras aliciante. 

Começámos por fazer uma avaliação crítica do pensamento 

historiográfico produzido até à data sobre o pintor, numa tentativa de clarificar 

os diferentes níveis de entendimento da sua produção artística, procurando 

discernir dinâmicas de diálogos (quase sempre interrompidos) com a sua obra 

de arte. Percebemos, então que, à excepção das conclusões apuradas pelo 

historiador de arte Martín Soria, compiladas num notável artigo dado à estampa 

em 1957753, as quais têm vindo a ser pontualmente acrescidas de novos 

contributos, graças sobretudo aos estudos de Vítor Serrão, havia um longo 

caminho a percorrer, que nos propusemos ir trilhando paulatinamente.  

Demos início a uma pesquisa sistemática nos arquivos onde se afigurava 

possível encontrar elementos capazes de nos fornecer eventuais pistas sobre a 

vida do artista e respectivas obras. A prospecção arquivística, exaustiva e 

pacientemente levada a cabo em diversos fundos tabeliónicos dos cartórios 

lisboeta e eborense, nos fundos conventuais das mesmas cidades (que se 

conservam no Arquivo Nacional da Torre do Tombo), nos Livros quinhentistas 

do Tribunal da Inquisição e, ainda, na Biblioteca Pública de Évora, não permitiu 

trazer à luz qualquer dado capaz de nos abrir pistas relativamente ao pintor. 

Lamentavelmente, não tivemos acesso aos fundos arquivísticos do Cabido 

eborense em virtude de a documentação aí remanescente ter sido já tratada 

por uma equipa constituída para o efeito cujo trabalho, já concluído, teria como 

objectivo a elaboração de uma base de dados destinada à consulta pública, a 

qual, até à data da apresentação deste trabalho, não foi ainda colocada à 

disposição dos interessados.754 

                                                 
753 - Martin Soria, “Francisco de Campos and Manneirist Ornamental Design in Évora”, cit. 
754 - Agradecemos, contudo, ao Professor Doutor Joaquim Lavajo, Cónego responsável pelo 
mencionado Arquivo, a disponibilidade e boa vontade sempre demonstradas no intuito de nos 
facultar o acesso ao citado material, logo que o próprio Arquivo dele dispusesse, consulta que, 
infelizmente não se pode concretizar pelo mesmo não ter sido devolvido até à data. 
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Encontrou-se todavia, inesperadamente, no Arquivo da Fundação da 

Casa de Bragança755, em Vila Viçosa, uma referência a uma obra (infelizmente 

desaparecida) da autoria de Francisco de Campos, confirmada pela descrição 

dos bens do 5º Duque, herdados pela sua viúva D. Brites756, permitindo-nos 

estabelecer as – até então ignotas - ligações do pintor a D. Teodósio I e à Casa 

de Bragança, que vieram trazer um importante contributo para a compreensão 

e correcta inserção do pintor no meio artístico português. Por outro lado, esse 

dado veio simultaneamente comprovar o reconhecimento coevo das suas 

qualificações artísticas, facto que o guindava a uma condição social e artística 

privilegiada que, de resto, o apuramento de outros comitentes para os quais 

trabalhou, veio confirmar. Sem ter nunca auferido do estatuto de pintor da 

corte, acabaria por ser um artista de várias “cortes” estando as obras 

remanescentes maioritariamente associadas a encomendas efectuadas por 

certos núcleos eclesiásticos e nobiliárquicos, na entourage dos quais o pintor 

se movia. 

Foi, também, nosso objectivo proceder a uma rigorosa revisão do que já 

estava publicado, a fim de confirmar, ou não, alguns dos postulados até então 

apresentados sobre o pintor. Procurámos, nesse sentido, apurar a informação 

fornecida por Andrés Llorden sobre a presença documentada e datada do 

artista em Málaga, o que nos conduziu até aos Arquivos Provincial e Municipal 

dessa cidade andaluza à procura das fontes citadas. Apesar dos esforços 

efectuados, não nos foi possível encontrar o documento transcrito pelo 

investigador, em virtude de o mesmo não corresponder à cota citada pelo autor 

no livro em que lhe faz referência757, inviabilizando praticamente o facto de o 

encontrar pois, só do mesmo notário existem no mencionado Arquivo algumas 

dezenas de livros. Na impossibilidade de confirmar cabalmente, 

nomeadamente através de uma assinatura, estarmos perante o mesmo artista 

                                                 
755 - Manifestando uma vez mais o nosso agradecimento ao nosso orientador, Professor Doutor 
Vítor Serrão, que antes de nós teve acesso ao mencionado treslado do qual nos deu 
conhecimento. 
756 - 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, cit. 
757 - Como a seu tempo dissemos, o Arquivo sofreu desde então uma remodelação e desde há 
alguns anos toda a documentação relativa ao século XVI se encontra em processo de restauro, 
encontrando-se impedida a sua consulta. Tivemos, porém, o privilégio de poder consultar, a 
título absolutamente excepcional, alguns dos exemplares da época que nos interessava, não 
sendo, porém, nossa fortuna encontrar-se entre esses o documento citado. 
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que anos mais tarde se radicaria em Portugal, a questão mantém-se em 

aberto, é um facto, o que não exclui, de todo, a possibilidade de se tratar da 

mesma pessoa, até porque o documento revela certos indícios que se 

coadunam com o tipo de actividades exercidas por um jovem artista, que seria 

seguramente o caso de Francisco de Campos.  

Por outro lado, isso não obstou a que confirmássemos a passagem de 

Francisco de Campos pelo Sul da Península Ibérica, antes da sua fixação entre 

nós, se não pela via documental, pela via estilística não permaneceram 

dúvidas. 

Quanto ao documento referido por Vítor Serrão sobre o aprendiz do 

pintor, cuja transcrição integral se faz aqui pela primeira vez758 apurámos tratar-

se de Gonçalo Garcia (e não Gonçalo Guedes como se supunha759), 

concluindo-se estarmos perante uma outra personalidade artística, que não o 

pintor lamecense que mais tarde encontraremos a trabalhar para o Bispo D. 

António Teles de Meneses, esse sim, Gonçalo Guedes. No tocante ao então 

jovem Gonçalo Garcia não se encontraram, porém, outras referências que nos 

permitissem apurar algo mais acerca da personalidade artística deste discípulo 

de Campos. 

Esgotadas as vias documentais passíveis de nos fornecer mais 

informações sobre o pintor, partimos para o confronto directo com o objecto 

artístico que continua a ser, quanto a nós, o meio a privilegiar pelo historiador 

de Arte, pois o verdadeiro diálogo estabelecido entre o investigador e a obra, 

oferecer-lhe-á sempre muito mais informação do que a descrição contratual ou 

narrativa da mesma. Enquanto objectos trans-memoriais,760 as diversas formas 

artísticas carreiam uma memória imagética que dá sentido à sua própria 

existência, sendo função do investigador prescrutar essas memórias até 

chegar, por fim, às intenções que presidiram ao momento da sua criação. Foi 

esta a atitude adoptada perante o legado artístico com que nos confrontámos - 

                                                 
758 - Cfr. Elenco documental, Doc. nº 2. 
759 - As naturais dificuldades inerentes ao tipo de letra associadas ao péssimo estado de 
conservação do documento obstaram à leitura correcta do nome do aprendiz por parte do 
eminente investigador, de onde ter suposto tratar-se de Gonçalo Guedes, justamente um pintor 
que mais tarde se documenta a trabalhar na zona de Lamego. 
760 - Cfr. Vítor Serrão, A Trans-Memória das Imagens. Estudos Iconológicos de Pintura 
Portuguesa (sécs. XVI-VVIII), Ed. Cosmos, 2007. 
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e que a crítica considerava tributável a Francisco de Campos - procurando 

equacionar as interacções existentes entre os diversos vectores que 

conduziram à sua elaboração. 

Com o objectivo de confirmar, ou não, as atribuições até então feitas, 

além da observação directa efectuada às obras remanescentes conservadas 

nos Museus, igrejas e outras instituições nacionais impunha-se, naturalmente, 

uma deslocação até ao Nasher Museum of Duke University, em Durham 

(Carolina do Norte, E.U.A.), onde tivemos o privilégio de ver, em primeira mão, 

as mencionadas pinturas que lhe haviam sido atribuídas por Vítor Serrão e que 

só eram conhecidas através de reproduções fotográficas obtidas a preto e 

branco.  

Mal lá chegámos e estabelecemos os primeiros contactos com a equipa 

responsável pela área de Pintura do Museu, percebemos que toda a 

informação existente relativa aos painéis, fazia constar este conjunto de peças, 

datadas de princípios da segunda metade de Quinhentos, de um acervo de 

pintura espanhola (assim estando as mesmas catalogadas, embora o autor não 

fosse identificado).  

Logo que tivemos oportunidade de observar as pinturas, que se 

encontravam ainda no atelier de restauro de Ruth Cox, a longa viagem 

empreendida revelou-se totalmente recompensada,  No confronto directo com 

os painéis, dissipamos imediatamente eventuais dúvidas sobre a sua autoria, 

podendo doravante afirmar com convicção estarmos em presença de mais um 

conjunto pintado por Francisco de Campos. Não foi menos gratificante, 

contudo, prestar este esclarecimento junto das pessoas competentes do Museu 

e permitir a correcção de uma informação menos esclarecida, mostrando-se a 

Conservadora de Pintura, Drª Sarah Scroth, não apenas surpresa perante as 

nossas revelações, como simultaneamente grata. Foi também importante, 

contribuir para a divulgação da arte portuguesa, sobre a qual nos apercebemos 

haver um desconhecimento quase absoluto e, em concreto, ter oportunidade 

de dar a conhecer a uma comunidade científica tão longínqua e culturalmente 

dissociada da nossa realidade, que à semelhança de outros países ou regiões 

da Europa, também Portugal constituíra na centúria de Quinhentos um 

importante foco cultural e, em particular artístico, que procurava acompanhar o 
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que se fazia nos principais centros europeus de onde emanavam as novidades. 

Partindo da obra de Francisco de Campos, tentámos mostrar como o fazia com 

grande sentido de originalidade, gerando uma arte ecléctica que espelhava a 

realidade nacional, ponto de confluência de várias rotas e influxos sem deixar, 

contudo, de reafirmar as suas especificidades. Foi, pois, com grande 

satisfação, que recebemos a notícia de que após o restauro e, uma vez 

identificadas as pinturas quanto à sua origem e autoria, estas não mais 

regressariam à reserva onde sempre tinham estado, mas passariam a integrar 

a exposição permanente do Museu.  

Foi, ainda, nossa fortuna ter a possibilidade de aceder a certo tipo de 

observações analíticas dos painéis, prescrutando processos e modos de 

realização pictóricos, porque se encontravam ainda em fase de tratamento 

laboratorial, além de podermos falar pessoalmente com a respectiva 

restauradora, Drª Ruth Cox, que nos facultou o acesso aos exames entretanto 

concluídos. 

Sendo outro dos nossos objectivos, ao iniciar este estudo, proceder ao 

estudo laboratorial de algumas peças, solicitando para o efeito, a realização de 

determinadas análises a algumas pinturas ao então IPCR, a fim de estabelecer 

o respectivo cotejo entre elas, a aquisição destes resultados nos Estados 

Unidos da América significaria já um importante e valioso contributo nesse 

sentido. Não nos foi favorável, porém, a conjuntura epocal em que 

desenvolvemos esta nossa investigação, na medida em que fomos 

surpreendidos, inicialmente, por algumas das alterações de cariz institucional e 

burocrático que sofreu o mencionado Instituto (actual IPCM), deparando-nos 

finalmente com a impossibilidade de realizar os exames solicitados por motivos 

de natureza económica. Esses estudos laboratoriais deveriam ter sido 

efectuados a partir de amostras colhidas na Bandeira da Misericórdia de 

Alcochete e nos painéis do retábulo do Santuário de Nossa Senhora da Boa 

Nova de Terena761, o que nos permitiria abranger as três etapas evolutivas da 

obra do artista. A Bandeira da Misericórdia é o especímene mais recuado que 

chegou até nós, além de se encontrar sobre um material de suporte 
                                                 
761 - Agradecemos, contudo, ao Dr. Mário Pereira, vice-presidente daquela Instituição, o 
interesse e disponibilidade manifestados desde a primeira hora no sentido de apoiar este nosso 
projecto e aos responsáveis das instituições envolvidas o acolhimento da nossa proposta. 
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diferenciado – a tela - enquanto o retábulo de Terena corresponde já a uma 

fase de plena maturidade do artista, situando-se o retábulo de Durham, entre a 

primeira e o último, o que nos permitiria detectar a evolução dos processos e 

técnicas pictóricos usados pelo pintor ao longo do seu percurso. O facto de se 

usarem materiais de suporte diferentes (tela e madeira) permitir-nos-ía, 

seguramente chegar a conclusões muito mais interessantes. Finalmente, como 

as pinturas de Terena se encontram num estado de conservação que começa 

a ser preocupante, afigurando-se uma intervenção ao nível da conservação e 

restauro cada vez mais necessária, propiciava-se simultaneamente a 

oportunidade de o fazer.  

Era nossa intenção requisitar também a realização de alguns exames 

reflectográficos às referidas pinturas, que nos ajudassem a esclarecer melhor o 

processo criativo de Francisco de Campos mas, pelas razões mencionadas 

este tornou-se, por ora, um projecto adiado, continuando a aguardar-se uma 

melhor oportunidade para a sua concretização. Não se encontraram também 

quaisquer marcas de ensamblador no reverso de outros painéis, que 

pudéssemos comparar com a única que subsiste em toda a obra de Campos e 

se encontra no quadro pintado para a Sé de Évora, Santa Ana, a Virgem e 

Santa Isabel. 

A definição do corpus atribuído a Francisco de Campos não tem, pois, 

outra fundamentação que não seja a do poder argumentativo do cotejo 

estilístico partindo, naturalmente, da obra assinada, os frescos da Sala Oval do 

Palácio dos Condes de Basto.  

No exaustivo trabalho de campo desenvolvido ao longo de cerca de cinco 

longos anos (porque sempre exercido paralelamente à nossa actividade 

docente) fomo-nos deparando com um sem-número de pinturas, mantendo 

uma atitude de abertura face à possibilidade de ainda serem encontrados 

novos especímenes pictóricos relacionados com o autor ou com outros artistas 

da sua entourage. Não constituirá pois, surpresa, se dissermos que alguns dos 

momentos de maior realização deste longo e árduo percurso, foram aqueles 

em que nos deparámos com novas obras tributáveis ao artista. É claro que, na 

solidão do confronto com cada peça e tendo como paradigma metodológico a 

dúvida metódica, essas conclusões foram precedidas de horas de angústia e 
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incerteza, até se transformarem em momentos de grande júbilo quando, depois 

de um minucioso cotejo face às demais obras do autor, finalmente as dúvidas 

se dissipavam e percebíamos estar perante mais uma pintura onde se 

reconheciam os pincéis de Francisco de Campos! 

Neste caminho de descoberta e identificação das obras do pintor, 

acrescentámos novas atribuições - uma Nossa Senhora da Assunção, que se 

encontra no Convento da Caridade do Sardoal, uma Anunciação composta por 

dois painéis e um outro quadro, embora truncado (provavelmente de predela), 

que parece ter pertencido ao mesmo conjunto, com representação de São 

Francisco recebendo os estigmas e um apóstolo, que se conservam na igreja 

de São Pedro de Alenquer. Como corolário deste trabalho de investigação, já 

na sua fase final, tivemos ainda o privilégio de ver trazer à luz, graças ao labor 

de uma equipa de restauro, mais uma pintura fresquista no antigo oratório de 

D. Teodósio I, no Paço Ducal de Vila Viçosa, até data recente grosseiramente 

tapada por campanhas pictóricas posteriores. A sua análise detalhada e, mais 

uma vez, a sua comparação com outras obras onde se representam os 

mesmos motivos, rapidamente nos conduziu de novo até Francisco de 

Campos.  

Concluímos, entretanto, que o pintor chegou a Portugal mais 

precocemente do que antes se supunha, e que manteve nos anos iniciais uma 

estreita conexão com a oficina lisboeta de Gregório Lopes, então em fase 

epigonal, da qual se tornou colaborador. Nessa sequência apurámos que 

existem intervenções suas (até então insuspeitas) em obras atribuídas a outros 

colaboradores do pintor régio, como o Mestre de Abrantes ou o Mestre de 

1549. Detectámos claramente em outras pinturas a participação pictórica de 

Francisco de Campos, pelo que as inserimos num capítulo diferenciado do seu 

corpus, que apelidámos de “obras de colaboração”. É o caso de alguns painéis 

do desmembrado retábulo quinhentista da Misericórdia de Abrantes 

(Anunciação, Natividade, Caminho do Calvário e Calvário), da Adoração dos 

Pastores, que se encontra no Museu Regional de Évora, até à data sem autoria 

definida, que consideramos resultar de uma parceria do Mestre de Abrantes e 

do pintor neerlandês e, finalmente, da Anunciação de 1549, que se expõe no 

MNAA, perante a qual propomos uma nova leitura, não apenas a nível autoral, 
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como também retabular. Além de a considerarmos um produto oficinal ainda 

ligado ao atelier de Gregório Lopes, no qual não se detecta já a mão do pintor 

régio, mas de outros colaboradores, nomeadamente o dito Mestre de 1549, 

mas também a de Francisco de Campos, dissociamo-la do Baptismo de Cristo 

ao qual se tem pretendido ligar na convicção deste conjunto constituir um 

díptico, hipótese da qual discordamos em absoluto. 

Embora tenhamos, naturalmente, mantido a maioria das atribuições que 

haviam sido feitas ao artista até iniciarmos este estudo, retirámos do corpus 

que lhe é tributável algumas propostas sugeridas por outros historiadores, 

concretamente o retábulo da antiga ermida do Espírito Santo de Sousel, para o 

qual apresentamos neste trabalho uma nova proposta autoral. Mais uma vez, a 

análise minuciosa das pinturas levou-nos a desatribuí-la ao pintor nordico, quer 

pelo cromatismo surdo que a caracteriza, que parece nada ter a ver com 

Campos (embora os painéis apresentem elevados índices de sujidade o que 

impede a leitura correcta dos seus valores cromáticos e lumínicos), mas 

sobretudo porque carece de outras qualidades que são apanágio daquele 

pintor, como a elegância e afectação dos figurinos, a existência de rovine e 

outros motivos antiquizantes, bem como uma certa elegância e sumptuosidade 

conferida não apenas aos personagens, como também aos adereços que 

normalmente os acompanham, peculiaridades que nestes painéis estão 

completamente ausentes.  

A comparação destas pinturas com outras cronológica e estilisticamente 

próximas, conduziu-nos até um outro pintor eborense, Francisco João (c.1530-

1595), contemporâneo do primeiro (apesar de lhe ter sobrevivido quinze anos) 

que se transformaria no mais operoso pintor regional da segunda centúria de 

Quinhentos, o qual, apesar de ter seguramente conhecido bem a obra do pintor 

flamengo, se sentiu mais seduzido por um certo gosto ‘moralesco’ devido, 

talvez, ao impacto exercido pelas pinturas executadas por Luís de Morales no, 

então ainda jovem artista, quando pintou, nos anos de 1564-1565 o retábulo 

para o Convento de S. Domingos, em Évora. 

Retirámos ainda do conjunto de obras que lhe estavam atribuídas, as 

duas pinturas alusivas ao Encontro de S. Joaquim e Santa Ana na Porta 

Dourada e à Assunção da Virgem, que integram o retábulo de Nossa Senhora 
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da Luz, na catedral de Portalegre, tendo Vítor Serrão tributado a Campos 

apenas estes dois painéis do vasto conjunto que compõe o retábulo, na 

convicção de tratar-se de uma série de obras de origens diversas. Concluímos 

que assim não será, revelando o mencionado retábulo não apenas uma total 

coerência iconográfica, como estilística, que se deverá, naturalmente, à autoria 

de uma outra oficina, não encontrando nós em nenhuma das suas pinturas 

quaisquer características que as possam ligar a Francisco de Campos. 

Finalmente, quanto aos dois painéis do registo superior do retábulo-mor 

da igreja eborense de S. Brás (Ressurreição e Adoração dos Pastores)  

atribuídos também por Vítor Serrão ao mesmo artista, contrariamente aos dois 

da fiada inferior, alusivos ao orago, que considera de outra mão (quiçá Duarte 

Frisão) são também por nós indubitavelmente retirados do corpus de Francisco 

de Campos por, uma vez mais, denunciarem um processo de execução muito 

mais fruste e estarem muito aquém das possibilidades do pintor, ainda para 

mais numa altura que consideramos próxima de algumas das suas melhores 

execuções, como por exemplo as pinturas feitas a pedido de D. João de Mello 

e Castro, para a mesma cidade.  

Apurámos ainda que, ao contrário do que se pensava, embora não se 

identifiquem verdadeiros discípulos, no sentido estrito do termo, de Francisco 

de Campos (não obstante se ter comprovado o ensino da prática pictórica no 

seu atelier) existem, de facto, alguns continuadores da sua obra, que não se 

limitam a dar verdadeira continuidade a certos trabalhos anteriormente 

realizadas pelo pintor para alguns mecenas, tornando-se agora como que seus 

sucessores nos serviços requisitados. É o caso de Giraldo Fernandes de Prado 

que, não só deu continuidade às decorações fresquistas do Palácio dos 

Condes de Basto, em Évora, como se tornará cavaleiro e pintor privativo do 

Duque de Bragança, seguramente um dos principais mecenas de Campos, 

sendo mesmo muito provável que este outro pintor nobilitado, tenha substituído 

o artista neerlandês no cargo de pintor privativo da Casa Ducal.  

Além deste, podemos ainda mencionar outros artistas, de âmbito mais 

regional, aos quais a obra de Campos deu o mote para algumas das suas 

realizações, servindo-lhes pontualmente de fonte de inspiração. Foi o caso do 

eborense Francisco João, pintor adstrito aos círculos da pintura contra-
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reformada mas cuja obra pode, ainda assim, ser considerada o verdadeiro 

“canto do cisne” dos influxos de um certo Maneirismo “campesco”, até porque, 

apesar de ser um pintor extraordinariamente operoso revelava alguma 

qualidade nas suas pinturas. Diverso é o caso dos pintores pacenses, António 

de Oliveira e Júlio Dinis do Carvo, verdadeiros epígonos do artista que, não 

conseguiram já captar a essência da sua obra, limitando-se a evocar aqui e ali 

alguns aspectos formais da mesma ficando, contudo, muito aquém do espírito 

que a enformou. 

Após a análise aprofundada da obra de Francisco de Campos, 

concluímos que as suas pinturas constituem preciosos documentos 

iconográficos, quer pelo valor artístico, quer enquanto testemunho histórico, a 

que se acrescenta ainda o prazer sensorial proporcionado pelo sabor idílico da 

sua contemplação. 

A sua sensibilidade táctil está profundamente enraizada na tradição 

flamenga, acompanhando-o até ao final da sua actividade, traduzindo-se 

essencialmente no lirismo compositivo que caracteriza algumas pinturas e na 

proliferação de detalhes cujo requinte lhes confere um certo sabor áulico. No 

entanto, à medida que evolui, o artista vai preparando o encontro do legado 

flamengo com os caminhos da inovação plástica italiana, ao inserir as suas 

composições em cenários onde o olhar parece repousar da intensidade dos 

primeiros planos. Baseado no novo princípio que reconhece à forma e ao 

volume a primazia na pintura, os seus figurinos apresentam um modelado 

brando e doce imerso num desenho de traços voluptuosos, que revela um 

sentido inato do corporal e da densidade concreta das coisas. A lição de Rafael 

e dos romanistas manifestar-se-á sobretudo na estrutura plástica das figuras 

em movimento, numa retórica de gestos eloquentes, construindo uma imagem 

verdadeiramente maneirista, como o demonstra a tendência para fixar as 

acções em pose e uma certa efervescência dos volumes, reveladora de uma 

maior consciencialização do lado espectacular da arte. 

Detentor de uma certa erudição, vai integrando nas suas pinturas alguns 

elementos que o definem como um pintor à la page das novidades que 

circulavam pela Europa, sentindo-se manifestamente atraído pelos grottesche, 

que denunciam inspiração em gravados antuerpianos de Cornelis Cort e 
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Vredemann de Vries, principalmente, sempre recriados em belíssimos efeitos 

de rollwerk, sendo também inegável o fascínio exercido por certos motivos de 

inspiração orientalizante, de que o exemplo paradigmático é a utilização quase 

sistemática de tapetes de padrão maioritariamente anatoliano, nos quais o 

pintor introduz pessoalismos inconfundíveis que os transformam em peças tão 

originais quanto únicas, que acabam por ser uma espécie de marca de autor. 

Além de pintor de óleo, Francisco de Campos foi um notável mestre de 

buon fresco, razão que terá levado o 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I, a 

requisitar os seus serviços, conclusão a que chegámos após a descoberta de 

um documento que refere a existência de uma pintura sua no rol dos seus bens 

e a redescoberta do fresco, recentemente trazido à luz graças às intervenções 

de restauro efectuadas no oratório do mesmo Duque, e que neste ensaio lhe 

tributamos. Se não fosse o seu mérito e talento, do qual tinha já provas dadas, 

não se justificaria também que o futuro Conde de Basto, D. Fernando, 

solicitasse ao pintor lisboeta que desse cumprimento ao erudito programa 

fresquista idealizado para o seu palácio eborense, única obra que o artista faria 

questão de assinar.  

Apurou-se, efectivamente, que Francisco de Campos trabalhava para 

uma poderosa clientela, merecendo uma menção especial, além do 

mencionado 5º Duque de Bragança, o arcebispo de Évora, D. João de Mello e 

Castro (1564-1674), quiçá o seu primeiro mecenas em Portugal, pois algumas 

das primeiras obras realizadas por Campos tiveram como destino a igreja de S. 

Sebastião de Lagos, numa altura em que o mesmo prelado era ainda o  

responsável pelo bispado de Silves, e para quem continuaria a trabalhar após a 

sua transferência para o arcebispado de Évora. Por outro lado, a qualidade das 

suas obras e o carácter áulico e burguês imprimido à maioria delas, remete-nos 

para um permanente contacto com uma clientela privilegiada, e uma inserção 

nos estratos sociais favorecidos, de que constituem outros exemplos, as 

pinturas executadas para os senhores de Góis (os Silveira), que foram também 

alcaides-mores de Terena e, naturalmente os já referidos Castros de Treze 

Arruelas. 

A análise da obra pictórica de Francisco de Campos imporia sempre o 

seu cotejo com a de outros artistas com os quais forma uma unidade estilística, 
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determinada pelas circunstâncias epocais. Sabendo-o oriundo do Norte da 

Europa debruçámo-nos, antes de mais, sobre a realidade artística dessas 

regiões e o pulsar dos novos desafios que se ofereciam aos artistas, 

resultantes do incremento dos contactos com a Península Itálica, que conduziu 

muitos deles, com particular ênfase no segundo quartel da centúria, a rumar 

em direcção ao Sul. Procurámos, sobretudo entre os que lograram encontrar 

novos caminhos estéticos no intercâmbio estabelecido com os pintores 

italianos – o que lhes valeu a pejorativa conotação de “romanizados”- encontrar 

eventuais analogias com a pintura de Campos, tentando perceber quais terão 

sido determinantes na sua formação inicial, e aqueles em relação a cujas 

influências o pintor se revelou mais permeável, ao longo da vida. Não foi difícil 

detectar uma maior afinidade relativamente a certos pintores originários das 

Províncias do Norte, onde é provável que ele próprio tenha nascido, revelando 

uma maior aproximação de pintores como Jan Van Scorel, junto do qual pode, 

inclusivamente, ter feito uma primeira aprendizagem. 

Se muitos deles tomaram o caminho de Roma e demais centros artísticos 

italianos, outros houve que procuraram no súbito engrandecimento dos dois 

reinos da Península Ibérica – Portugal e Espanha – uma oportunidade  de 

granjear novos mecenas, senão mesmo as próprias cortes, seguramente novas 

possibilidades de trabalho, devido ao afã construtivo e artístico em que se 

lançaram os sucessivos monarcas dos dois países ibéricos durante o século 

XVI. Francisco de Campos terá sido um deles, integrando certamente ainda na 

juventude, um desses grupos que se sentiu atraído pelo grandioso Império 

espanhol. São inegáveis no pintor as influências de determinados artistas que 

trabalharam nos aros sevilhano e toledano, sobre os quais nos debruçámos em 

particular, sendo alguns deles os seus interlocutores privilegiados na 

assimilação do Maneirismo romanista, cujos referentes lhe chegaram 

essencialmente de forma indirecta. 

Razões várias terão algum tempo depois trazido Francisco de Campos 

até Portugal que podem muito bem estar associadas por exemplo, a algum 

mecenas em particular. No nosso país o pintor transformar-se-ia ele próprio 

num dos principais representantes do Maneirismo de Antuérpia, de feição 
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romanista, cabendo-lhe o mérito não apenas do pioneirismo, mas acima de 

tudo da originalidade com que o fez. 

Após estes anos de pesquisa, permaneceram algumas questões em 

aberto, para as quais não encontrámos ainda uma resposta definitiva. 

Tentámos, de uma forma sucinta, demonstrar as relações privilegiadas 

mantidas entre Portugal e Espanha, reforçadas não apenas pelos matrimónios 

entre os membros das respectivas famílias reais, como pelo elevado número 

de contactos e relações inter-pessoais de ambos os lados da fronteira, 

tornados possíveis por relações de natureza matrimonial, económica, social e, 

particularmente, devido à intensificação da actividade diplomática entre os dois 

países. Ao longo destes anos, a nossa investigação centrou-se na pesquisa da 

actividade do artista entre nós, não obstante algumas incursões que fizemos a 

Málaga, Sevilha, Madrid, Cáceres e Toledo, na tentativa de apurar mais alguns 

dados sobre a sua actividade por lá e, eventualmente, as razões que 

acabariam por trazê-lo a Portugal. Parece-nos, no entanto, que só uma 

investigação sistematicamente levada a cabo em alguns centros documentais 

espanhóis, nomeadamente no Archivo General de Simancas, alguns arquivos 

diocesanos e outros, sobretudo da Andaluzia, poderá eventualmente trazer 

contributos mais relevantes para o seu esclarecimento, trabalho que nos foi 

impossível desenvolver devido a limitações de ordem temporal. Paralelamente 

a essa investigação documental, haverá ainda que desenvolver um trabalho de 

campo, igualmente sistemático e profundo, sobre a pintura espanhola da 

segunda metade de Quinhentos, a fim de recuperar as conexões que existiram 

forçosamente entre os artistas nesse espaço-tempo e que nos ajudarão a 

aprofundar as relações artísticas entre Portugal e Espanha na centúria de 

Quinhentos e que foram muito mais intensas e sistemáticas do que as pontas 

dos icebergues até agora vislumbrados nos deram a perceber. 

Pensamos ter esclarecido definitivamente a questão “Mestre de 

Abrantes”, que outro não é senão Cristóvão Lopes, mas surgiram-nos algumas 

dúvidas relacionadas com outros colaboradores do pintor régio, nomeadamente 

o “Mestre de 1549”, sobre o qual gostaríamos de ver aprofundadas as relações 

com o pintor régio e sua oficina. Isso implicará, contudo, um novo trabalho de 

pesquisa, direccionado noutro sentido que não o que nos ocupou até ao 
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momento (centrado, dessa feita, em Gregório Lopes e seus epígonos) razão 

pela qual não se enquadraria nos objectivos desta dissertação. 

No contexto das colaborações mantidas por Francisco de Campos com 

outros artistas, abrimos também aqui um novo tema para debate, que se 

prende com a autoria de uma pintura, uma Anunciação (actualmente em 

colecção particular), que aqui se revela em primeira mão762. O primeiro impacto 

exercido pelo painel sobre nós, levou-nos a considerar tratar-se de mais uma 

obra que incluía a parceria de Francisco de Campos, posição que mantivemos 

durante bastante tempo, devido a inegáveis parecenças reveladas em alguns 

pormenores com certos particularismos de Campos. À medida, porém, que 

fomos avançando na investigação e quanto mais íamos conhecendo as 

particularidades que definem a mão do artista, foram-nos surgindo algumas 

dúvidas que se prendem com esta questão, no sentido em que certos 

amaneiramentos característicos, que inicialmente associávamos imediatamente 

ao pintor poderiam, na verdade, resultar de uma repetição de modelos, o que 

conduziu a que, por fim, em virtude de não termos absoluta convicção quanto à 

participação do pintor neerlandês na referida pintura, tenhamos mantido, por 

ora, a questão em aberto. Para a confirmação dessa colaboração autoral 

consideramos da maior importância o cotejo com outras obras a um nível 

complementar de análise, aguardando-se o momento de dar continuidade a 

este projecto de investigação através da realização dos mencionados exames 

laboratoriais já solicitados, sendo nosso propósito associar esta peça às 

demais, a fim de encontrar uma resposta mais sustentada para a hipótese aqui 

formulada. 

Estamos bem conscientes das limitações do trabalho desenvolvido que, 

forçoso é reconhecer, para tanto labor e investigação quase se poderia afirmar 

ter correspondido a tão magros resultados. Saberemos, talvez, da sua 

utilidade, se outros trabalhos puderem colmatar as nossas lacunas. 

Aguardemos esperançosamente, que algumas virtudes possam ser 

encontradas na busca do sentido das ligações ocultas, num discurso imagético 

de difícil apreensão, que usou como metodologia substitutiva da base 

                                                 
762 - Graças à generosidade do Prof. Doutor F.A. Baptista Pereira que no-la deu a conhecer. 
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documental inexistente, uma dedução baseada no apuro da observação 

comparativa. 

Esperemos então, que, não tendo podido apreender totalmente o legado 

material de Francisco de Campos, lhe tenhamos, no mínimo, intuído o espírito. 

Parece-nos, pois, o momento oportuno para citar Mário de Sá Carneiro: 

«Um pouco mais de sol – e fora brasa, 

Um pouco mais de azul – e fora além. 

Para atingir, faltou-me um golpe de asa… 

Se ao menos eu permanecesse aquém…» 

 

   Mário de Sá Carneiro, Quase 

 


