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INVENTARIAÇÃO DOS VITRAIS DO PALÁCIO 

NACIONAL DA PENA E CATALOGAÇÃO DAS IMAGENS 

QUE LHES CORRESPONDEM 

 

Critérios, Metodologia e Explicação das Terminologias Aplicadas 

 

Cabe-nos intentar, pois, o inventário dos vitrais constantes da colecção, reunida por D. 

Fernando II que, actualmente, “reside” no Palácio Nacional da Pena. 

Nesta fase, o trabalho que nos propomos realizar é, no fundo, a catalogação das imagens 

que efectuámos dos artefactos vitralísticos recolhidos por D. Fernando; na perspectiva 

da constituição de um registo visual referenciado, que possa perpetuar-se no tempo e, 

desse modo, constituir-se como base de futuros trabalhos científicos – quer ao nível 

teórico, quer ao nível prático – que permitam aprofundar o conhecimento daquele 

notável acervo, assegurar a sua necessária preservação e conservação e, mais ainda, 

viabilizar a sua imprescindível divulgação. 

Assim, depois de atentamente nos havermos dedicado à observação das características 

dos descritores (fichas de inventário/catalogação), formulados pelos diferentes membros 

do Corpus Vitrearum Medii Aevi, verificámos que nenhuma das soluções apresentadas 

se nos afigurava adequada para fazer face às necessidades de catalogação dos vitrais 

coleccionados e mandados aplicar por D. Fernando II; quer no que respeita àqueles que 

decoram as janelas da Capela do Paço da Pena, quer no que concerne aos das janelas do 

Salão Nobre do mesmo palácio nem, tampouco, aos que ali se encontram, em regime de 

depósito permanente, vindos do Palácio das Necessidades
1
 – sabendo-se, para mais, que 

este último núcleo sofreu, inexoravelmente, o impacto das vicissitudes associadas à sua 

desmontagem do local de origem, as outras, inerentes às transferências subsequentes e, 

sobretudo, às deficitárias condições de armazenamento a que esteve sujeito, durante 

décadas, sem nunca haver sido reaplicado ou, sequer, alvo de qualquer de conservação.   

                                                           
1
 Ver: II.2.3 – O Núcleo das Reservas. 
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Acresce a tudo isso o caso, deveras sui generis, dos vitrais aplicados no Salão Nobre, 

onde os caixilhos não são idênticos entre si ou, melhor dizendo, onde a caixilharia 

interna das janelas diverge, caso a caso, transformando cada uma das composições num 

programa organizativo individualizado, em que as diversas divisões dos caixilhos 

foram, aparentemente, concebidas para cumprirem o papel de elementos separadores 

dos painéis funcionando, assim, como a única ordenação possível, face à disparidade 

dimensional dos vidros e aos caprichos estético-iconográficos do coleccionador.  

Por tais motivos – e por parecer a solução mais lógica –, decidimos deixar-nos guiar por 

essa sugestão e considerar os diferentes painéis segundo as divisões impostas pelos 

caixilhos internos das janelas. 

Esse será o princípio aplicado, também, aos vitrais das reservas que se encontrem, 

todavia, nos respectivos caixilhos.   

[Eposicionar a caixa de texto em qualquer ponto do documento. Utilize o separador 

Ferramentas da Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto do excerto. 

         

                  Janela 1                                   Janela 2                                 Janela 3                              

Formato das caixilharias internas nas três janelas do Salão Nobre. 

 

Face aos condicionalismos impostos pelas circunstâncias acima descritas, decidimos 

criar uma metodologia e terminologia de inventariação específicos que, do nosso ponto 

de vista, se apropriam aos particularismos da colecção e ajudam a identificar facilmente 

os componentes da mesma; uma vez entrados no universo do seu registo e catalogação – 
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propiciando (esperamos) uma pesquisa suficientemente intuitiva para quem, no futuro, 

deseje trabalhar sobre esta base que agora elaboramos. 

Pareceu-nos que o melhor método para catalogar o acervo vitralístico do Palácio 

Nacional da Pena, em toda a sua diversidade circunstancial, seria criar uma sequência 

alfanumérica que associasse a localização dos elementos à sua natureza artefactual e, 

seguidamente, dotá-los de um número de ordem, com três dígitos; uma vez que os 

constituintes da colecção – baseando-nos nos pressupostos acima descritos – se cifram 

na ordem das centenas.  

Convencionámos, igualmente, que no quadro do trabalho que agora nos ocupa, o 

número de ordem será, para todos os efeitos, considerado como número de inventário 

do respectivo objecto.  

Cumpre clarificar, neste momento, que o número de ordem se destina a quantificar, um 

por um, os artefactos figurativos existentes. O restante da sequência alfanumérica que se 

lhe encontra associada destina-se, outrossim, a designar o respectivo registo fotográfico. 

Desse modo, quando no término da sequência alfanumérica – e antes do número de 

ordem do artefacto em causa – se encontrar, entre parêntesis, uma letra minúscula (a, b, 

c… etc.), isso significa que a foto corresponde a um pormenor, ou a uma diferente 

perspectiva desse mesmo objecto mantendo-se, por tanto, inalterado, o número de 

ordem que o identifica. Por essa mesma razão, quando o registo fotográfico se refere à 

totalidade de uma janela, ou de um conjunto, a sequência de catalogação não 

apresentará qualquer número de ordem podendo, no entanto, apresentar uma letra 

minúscula, entre parêntesis, caso se verifique aquilo que acima ficou exposto (como, 

por exemplo, se existirem da mesma janela duas fotos; uma que inclua a bandeira e 

outra sem ela). 

Nesta lógica decidimos, igualmente, começar a ordem da catalogação pelos vitrais da 

Capela (CP) e, desses, pelos da Janela do Coro (JC), prosseguindo com os da Janela da 

Nave (JN) e, daí, para as três janelas do Salão Nobre (SN) que numeramos, 

sequencialmente (na perspectiva do observador), da esquerda para a direita como, 

Janela 1 (J1), Janela 2 (J2) e Janela 3 (J3).  

No caso do Núcleo das Reservas (RS) a realidade dos artefactos é diversa; já que alguns 

elementos se encontram, ainda, nos caixilhos originais, formando o que designámos por 
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Conjuntos (C), enquanto outros se apresentam dispersos e, por isso, os designámos por 

Painel isolado (Pi), ou Vidro isolado (Vi), consoante se tratem de quadros compostos 

por vários vidros, formando um painel, ou, precisamente, de vidros isolados que 

contenham figuras avulsas
2
.  

Destes últimos, existem várias dezenas associados aos painéis; quer no que concerne 

aos conjuntos das reservas, quer no que respeita aos que foram aplicados nas janelas do 

Salão Nobre. Este facto coloca dificuldades acrescidas ao trabalho de catalogação, já 

que esses vidros isolados ou se tornaram parte integrante dos painéis – não havendo, 

portanto, lógica em assumi-los como elementos independentes – ou, sendo 

assumidamente marginais a estes, se encontram colocados, ora à direita, ora à esquerda, 

a toda a volta, somente na parte superior, ou só na parte inferior e, até mesmo, em dois 

dos lados, arbitrariamente distribuídos. Existe, até, um caso particular em que – ainda 

que sujeitos à subdivisão imposta pela caixilharia – dois dos painéis parecem partilhar 

um mesmo conjunto de vidros pertencentes a esta tipologia
3
. Nestes casos, a 

catalogação referenciará o seu estatuto de Vidro isolado mas, igualmente, a sua 

subordinação a um determinado painel. 

Nos casos em que não se verifique a sua evidente integração, ou associação, a um dado 

painel optámos por lhes atribuir uma designação que permita localizá-los no seu 

contexto específico; enquanto parte de uma determinada janela, conjunto, ou mesmo, de 

um painel isolado, numerando-os sempre, sequencialmente, da esquerda para a direita e 

de baixo para cima (como, de resto, acontece com os painéis que estejam aplicados nas 

janelas e aqueles que constam dos conjuntos; por ainda se encontrarem nos caixilhos 

originais). 

No tocante à Janela 3 do Salão Nobre deparou-se-nos outro caso particular, que espelha 

bem as dificuldades de homogeneização relativamente à atribuição de tipologias de 

classificação e catalogação dos artefactos: dois dos três painéis – sugeridos pela 

caixilharia – são compostos por associações indiferenciadas de outros painéis, 

                                                           
2
 É este o caso dos vitrais de ‘cerveja’, por nós referidos no ponto II.2.2, Núcleo do Salão Nobre, da 

Apresentação da Colecção. 

3
 Ver inventariação: SALÃO NOBRE – JANELA 2; DESIGNAÇÃO: SN-J2. 
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mesclados com vidros isolados. Assim, para que houvesse um tratamento uniforme, 

aplicável a todos os casos, decidimos criar uma nova categoria de catalogação e atribuir 

a designação de Quadros (Q), aos painéis que se encontrem associados a outros painéis 

sem que, entre eles, se interponha outra separação física que não as calhas de chumbo 

em que foram colocados.  

Seguidamente, houve que reflectir acerca da elaboração dos descritores e proceder à 

definição dos itens que neles deveriam figurar. 

A nossa opção foi criar um modelo de descritor que permitisse condensar o máximo da 

informação que fomos recolhendo, ao longo do estudo realizado, tentando desenvolver 

uma forma de registo clara e adaptável a todos os casos em análise. Nessa perspectiva 

decidiu-se, primeiramente, dotar o descritor de um número próprio, que permitisse 

agilizar o seu manuseamento em quaisquer circunstâncias. Depois, entendemos que 

seria importante avançar com a contextualização dos vidros, no seu momento actual e, 

para tanto, foram criadas três categorias que respondessem a esta necessidade: a sua 

localização no espaço físico (Capela – janela do coro, ou da nave –; Salão Nobre – 

janela 1, 2 ou 3, bandeira –; etc.), a sua tipologia (painel, vidro isolado, quadro ou 

painel isolado) e o seu enquadramento circunstancial, ou seja, se está aplicado numa 

janela, nas reservas museológicas (encaixilhado ou não), ou em processo de 

conservação.  

Considerou-se igualmente importante referir – na óptica do observador não 

especializado e mediante uma análise muito superficial – o estado de conservação dos 

vidros e, assim, se criou uma escala de avaliação qualificativa que vai do “muito bom” 

ao “muito mau” passando, obviamente, pelo “bom”, pelo “regular” e pelo “mau”. Essa 

avaliação é, nos casos em que tal se justifique, complementada por observações 

adicionais; como nos casos em que verificam lacunas, ao nível da pintura ou, também, 

quando, no chumbo, nos foi possível verificar sinais de oxidação (isto, somente nos 

casos em que tal observação tenha sido fisicamente possível). 

Outras categorias que julgámos por bem incluir – em ordem à consumação dos 

objectivos a que nos propusemos – estão relacionadas com a proveniência dos vitrais e a 

sua datação aproximada. Daí, se hajam introduzido os campos relativos, precisamente, à 

proveniência (que na sua larga maioria será atribuída por nós, por comparação com 

outros exemplares conhecidos, dos quais se saiba a origem), à existência (ou não) de 
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marcas oficinais (ou autorais), à reprodução de inscrições (quando as haja) e, claro está, 

à atribuição de datações aproximadas; quer possibilitadas pela existência gráfica das 

mesmas, quer por comparação técnico-estilística com outros exemplares conhecidos. 

Um breve parêntesis para referir os múltiplos casos em que, devido á nossa 

incapacidade de decifrar os caracteres (que acresce à nossa não familiaridade com os 

idiomas germânicos), indiferentemente de tal ocorrer somente em uma ou duas letras de 

uma palavra, no que se refere a palavras inteiras, ou mesmo na totalidade de algumas 

inscrições, essas nossas limitações serão assinaladas com pontos de interrogação (?). 

A estas categorias seguir-se-ão os identificadores de catalogação supra referidos 

(designação e número de ordem) e, por fim, a descrição genérica dos motivos, ou cenas, 

representados, à qual se associarão uma ou mais imagens, conforme os casos. 

Neste particular, devemos aqui clarificar que houve casos específicos em que, quer pela 

qualidade da pintura, quer pela riqueza iconográfica dos vidros – como são os casos do 

Núcleo da Capela e da Janela1 do Salão Nobre –, nos sentimos obrigados a detalhar 

mais essa descrição. E não só por esses dois factores, mas também porque sendo que os 

artefactos ali existentes são os únicos passíveis de serem datados do século XIX (no 

caso da Janela da Nave, garantidamente, e na Janela do Coro, com grandes 

probabilidades) são, igualmente, os únicos, cujo contexto iconográfico poderá ter 

derivado directamente das escolhas de D. Fernando assumindo, assim, uma outra 

relevância, no âmbito deste nosso trabalho. 

Não foram incluídas as dimensões dos vidros, uma vez que a possibilidade de medição 

dos mesmos se revelou, em muitos casos, impraticável. Esse é um trabalho que 

deixaremos para ser realizado em fase posterior, por nós, ou por outros. Não obstante, as 

imagens integrais de janelas e conjuntos serão, estamos em crer, suficientemente 

elucidativas da escala dos diferentes elementos que os constituem.  

Temos, então, os descritores organizados da forma que se segue: 

 

DESCRITOR Nº: 

LOCALIZAÇÃO:  
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TIPOLOGIA:  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL:  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

PROVENIÊNCIA: 

MARCAS OFICINAIS:  

INSCRIÇÕES: 

DATAÇÃO APROXIMADA: 

DESIGNAÇÃO:  

Nº DE ORDEM:  

DESCRIÇÃO GENÉRICA: 

[FOTO(S)] 

 

Gostaríamos, também, de apresentar as nossas desculpas pela fraca qualidade de 

algumas das imagens constantes desta catalogação o que, de algum modo, se justifica 

pelo amadorismo do fotógrafo (nós próprios) por em alguns casos não ter havido 

possibilidade de repetir a captação de imagens e pelas dificuldades impostas pelas 

deficitárias condições de iluminação em que algumas das imagens foram efectuadas. 

 Dizer, para finalizar, que só os vitrais figurativos foram alvo deste processo, ficando de 

fora aqueles que são somente coloridos, os que só contêm decoração fitomórfica ou os 

que, pela sua natureza fragmentária são irrelevantes (ou imperceptíveis), ao nível das 

representações iconográficas.  

Assim, procederemos de seguida, à clarificação da nomenclatura aplicada, bem como 

das abreviaturas utilizadas: 

 

Capela – CP 
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Janela do Coro – JC 

Janela da Nave – JN  

Salão Nobre – SN 

Reservas – RS 

Bandeira – B 

Bandeira direita – Bd  

Bandeira esquerda – Be 

Janela – J# (1, 2, 3…) 

Conjunto – C# (1, 2, 3…) 

Painel – P# (1, 2, 3…) 

Quadro – Q# (1, 2, 3…) 

Painel isolado – Pi# (1, 2, 3…) 

Vidro isolado – Vi# (1, 2, 3…)  
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CAPELA – JANELA DO CORO 

DESIGNAÇÃO: CP-JC 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

13 
 

 

DESCRITOR Nº: 1 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela do Coro 

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Desconhecida
4
 

MARCAS OFICINAIS: Não identificadas 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: c.1840  

DESIGNAÇÃO: CP-JC-P1 

Nº DE ORDEM: 001 

DESCRIÇÂO GENÉRICA: Painel de forma rectangular, com orientação horizontal. 

A cena representada apresenta Cristo como figura central, retratado de frente, sentado a 

uma mesa rectangular e partindo, com as suas mãos, um pão. Foi representado com halo 

cruciforme de fundo dourado (alaranjado) com cruz branca e apresenta cabelos 

compridos, bar e bigode, castanhos. Enverga uma túnica cor-de-rosa vivo com colarinho 

dourado e um manto azul. A seu lado, nos topos da dita mesa, dois santos; identificados 

como tal, pelos nimbos que ostentam sobre as suas cabeças (São Pedro e São João?). O 

santo que está à direita de Cristo foi retratado de lado (dando a sua direita ao 

observador, virado para Cristo), com antebraços estendidos e mãos abertas, cujas 

palmas estão viradas uma para a outra. Apresenta barba e cabelos curtos brancos, 

enverga uma túnica vermelha e um manto verde. Está sentado num banco com pernas 

decoradas, de feição renascentista. O santo que se encontra à esquerda de Cristo foi 

retratado a três quartos, sensivelmente voltado para o santo que lhe está diante e parece 

olhá-lo. Apresenta um rosto jovem, imberbe, e cabelos castanhos compridos. A finura 

                                                           
4
 Ver: II.1, O Estado da Questão (p.44). 
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dos seus traços pode levar a que seja interpretado como figura feminina. Tem a mão 

esquerda sobre o lado direito do seu peito e a mão direita parece repousar sobre o 

antebraço esquerdo. Veste túnica de cor amarela e manto castanho. Ao seu lado 

esquerdo, num primeiro plano, está pousada no chão uma espécie de ânfora, que exibe 

uma pega lateral, sensivelmente ao meio do recipiente; abrindo o pressuposto para a 

existência de uma outra na face oposta.  

Sobre a mesa estão dispostos vários objectos. Diante de cada uma das figuras vemos um 

prato. Desses, o que se encontra na frente de Cristo está vazio, bem como o do santo 

que se encontra à sua esquerda, enquanto que o do santo da direita (de Cristo) tem dois 

frutos, semelhando peras. Para além destes existe mais um prato com frutas – peras, e 

outro alimento de difícil identificação – que se situa junto ao último dos santos que 

referimos. Junto ao outro santo está posta uma espécie de prato com pé, com duas peras 

e junto a este, sobre a mesa, um pedaço do outro tipo de alimento que não nos é possível 

identificar. Ao lado direito de cada santo há um copo com um líquido rosado, 

provavelmente vinho, mas junto à figura de Cristo não existe qualquer copo. Além 

disto, junto ao copo do santo que está à esquerda de Cristo existe um objecto que parece 

ser uma faca e, junto ao outro santo, mais um pão, pousado directamente sobre a mesa. 

Esta, está recoberta com duas toalhas. A de cima é cor de casca-de-ovo e apresenta um 

padrão decorativo geométrico. A inferior é verde, com uma franja dourada a toda a 

volta.      

Todos os comensais se apresentam descalços. 

O cenário envolvente propõe uma sala, cuja parede de fundo é formada por três arcos de 

volta perfeita, decorados até às impostas por um motivo vegetalista, em forma de 

coração, num encadeamento vertical. Os arcos são apainelados, decorados com coroas 

de louros e, sobre cada uma das colunas que os sustentam, um medalhão redondo com 

uma flor de oito pétalas; perfazendo quatro destes. As paredes laterais supõem-se, mas 

são omissas em termos representativos. O chão é ladrilhado e, em filas alternadas, os 

ladrilhos apresentam um motivo decorativo – também de cariz vegetalista, estilizado – 

inscrito num hexágono. Nas filas em que estes pontuam, a sua ordem é igualmente 

alternada.  

Para lá dos arcos rasga-se uma paisagem marcada por montes, bordejando um lago, ou 

um rio, em cuja margem mais próxima – falando em termos de perspectiva – se vê uma 
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cidade (do lado direito do observador) e, por detrás do santo que se encontra à esquerda 

de Cristo (direita do observador), num plano mais aproximado da paisagem, uma árvore 

de espécie não identificável. Encostada à primeira coluna da esquerda, aquilo que 

parece ser uma estrutura acastelada.  

Toda a paisagem se recorta sobre o azul claro do céu, cuja pintura apresenta, no entanto, 

duas máculas mais escuras. Isso, pensamos, devido a alguma intervenção de restauro 

mal sucedida ou, então – e esta hipótese apresenta-se-nos menos credível –, a um erro 

ocorrido no processo de execução do painel. Tais imperfeições encontram-se: uma (de 

um azul muito denso), junto à face interna do arco da direita, sobre a cabeça do santo 

que está à esquerda de Cristo e, a outra (mais diluída que a primeira), frente ao rosto do 

santo que foi representado à direita de Cristo. 
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CAPELA – JANELA DA NAVE 

DESIGNAÇÃO: CP-JN 
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DESCRITOR Nº: 2 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave - Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: J. A. Glaaser Glaasemeister (incisão feita no verso do vidro, 

sobre a orla púrpura que rodeia o brasão)
5
 

 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840/1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-B-Vi1 

Nº DE ORDEM: 002 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, redondo, apresenta um brasão de armas, que 

sabemos ser o dos duques da Saxónia. A forma do escudo é semelhante à daqueles que, 

heraldicamente, se designam por “franceses modernos” (“somáticos”, ou “samníticos”). 

O escudo está coroado com coroa constituída por um aro com virolas, ornamentado de 

pedras preciosas e rematado por oito florões de folha de acanto, dos quais florões são 

                                                           
5
 A escrita é do século XIX e, por isso, assumimos que a inscrição, em alemão moderno deveria ser: 

Glaser Glasermeister; cuja tradução para português será algo como: Vidraceiro Mestre de vidro. 
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visíveis cinco. A cada lado do florão central foram postas quatro pérolas, em cruz. 

Destas, e dos restantes florões, nascem arcos de dupla curvatura, ornados com pérolas, 

os arcos reunidos sob um mundo cruzetado (uma esfera rematada por uma cruz grega), 

tudo de ouro. O escudo é faixado de ouro e negro, adamascados, perfilado de ouro e 

prata, carregado de crancelim
6
 de arrudas verde, posto em banda. Do flanco sinistro do 

escudo (esquerdo, direita do observador) nasce uma corrente tripla, de ouro. Está posto 

sobre um fundo circular de púrpura, apresentando decoração vegetalista; aberta na 

grisalha
7
 negra que preenche uma boa parte do seu interior. Uma coroa de louros verde 

envolve todo o conjunto.   

 

                                                           
6
 Porção de coroa com flores, posta em banda pelo meio do escudo.  

7
Diz Virgolino Jorge que o acinzado ou grisalho (grisalha) é uma “pasta de tom cinzento-acastanhado ou 

preta, mas não cromática no sentido da palavra, que permite modificar a intensidade e as relações das 

cores e modelar as formas (…) compunha-se de três substâncias: uma mistura de vidro, colorido de 

potassa ou à base de soda finamente moída (à qual foi muitas vezes acrescentado óxido de chumbo para 

diminuir o ponto de fusão) e uma substância colorante metálica não fusível, finamente moída (óxido de 

cobre, óxido de ferro ou de estanho). Juntava-se um ligamento orgânico líquido – seja o vinagre, o fel de 

boi, a urina ou a goma-arábica – que, ao evaporar-se, tornava o acinzado mais aderente e utilizável para 

a pintura. 

A pintura assim aplicada sobre o vidro, uma vez seca e apesar de não ser solúvel na água, com o tempo 

soltava-se e desaparecia devido às variações de temperatura e aos agentes atmosféricos. Assim, foi 

necessário ligar a pintura ao vidro, juntando ao grisalho certa porção de vidro pulverizado. As peças 

depois de pintadas eram levadas novamente ao forno até  atingirem o ponto de fusão mais baixo, o que 

permitia a penetração do acinzado no vidro de base sem o derreter. 

A tonalidade do acinzado varia, depois da cozedura, segundo o colorante metálico introduzido: o óxido 

de ferro dá uma tinta negra saturada, e o óxido de cobre, uma tinta acastanhada  (…) A escala de cores 

do grisalho corria dos ténues tons de água até quase aos opacos sombreados.” 
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DESCRITOR Nº: 3 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave - Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: 1840; Nürnberg (aberto a ponta de ferro, no verso do vidro, 

na grisalha da forma verde quadrilobada que rodeia a Cruz da Ordem de Cristo) 

  

 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

21 
 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840/1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-B-Vi2 

Nº DE ORDEM: 003 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Cruz da Ordem de Cristo, em cruz latina, rodeada por 

vidro verde, com forma quadrilobada, decorado, ao centro, a grisalha negra com 

decorações fitomórficas, abertas com ponta de ferro. A cruz pende de uma tripla 

corrente, de ouro.  

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

22 
 

 

DESCRITOR Nº: 4 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave - Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas 

INSCRIÇÕES: S.M.I.DM.E.
8
  

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840/1841  

DESIGNAÇÃO: CP-JN-B-Vi3 

Nº DE ORDEM: 004 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro com a forma de uma gota invertida, de fundo azul
9
, 

com decoração a grisalha negra, ao centro, com decoração fitomórfica, sobre o qual está 

representada uma esfera armilar, de ouro, composta por cinco paralelos e cinco 

meridianos. No lugar habitualmente ocupado pela eclíptica (também designada como 

zodíaco) foi posta a inscrição. A esfera é rematada, nos pólos, por duas flores 

estilizadas, a do pólo superior com três pétalas e a do pólo inferior com sete. 

 

                                                           
8
 A inscrição remete para o moto latino "Spes Mea in Deo Est" que significa: "A Minha Esperança Está 

Em Deus". Contudo, a existência de um “M”, antes do “E” final, faz com que a abreviatura saia do cânon 

tradicional da fórmula latina podendo, eventualmente, querer alterar a leitura para “Spes Mea in Deo 

Meo Est”, conforme à alteração introduzida por D. João III na alma da empresa de seu pai, D. Manuel I.  

9
 Como se verificava, aliás, nas armas do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, segundo 

determinação de D. João VI, como se pode verificar através da carta de lei de 13 de Maio de 1816, que 

vinha criar a heráldica do Brasil e regulamentar a do Reino Unido, em cujo artigo I diz o seguinte: 

I. Que o Reino do Brasil tenha por Armas huma Esféra Armillar de Ouro em campo azul.  
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DESCRITOR Nº: 5 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave - Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: Johann Adam Glaaser Glaasemeister (incisão feita no verso 

do vidro, sobre a orla púrpura que rodeia o brasão)
10

 

 

 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840/1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-B-Vi4 

                                                           
10

 Ver Nota 5. 
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Nº DE ORDEM: 005 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, redondo, apresenta um brasão de Portugal 

(armas da rainha D. Maria II). A forma do escudo é semelhante à daqueles que, 

heraldicamente, se designam por “franceses modernos” (“somáticos”, ou “samníticos”). 

O escudo está coroado com coroa constituída por um aro com virolas, ornamentado de 

pedras preciosas e rematado por oito florões de folha de acanto, dos quais florões são 

visíveis cinco. A cada lado do florão central foram postas quatro pérolas, em cruz. 

Destas, e dos restantes florões, nascem sete arcos de dupla curvatura, ornados com 

pérolas, os arcos reunidos sob um mundo cruzetado (uma esfera rematada por uma cruz 

grega), tudo de ouro. A forma do escudo é semelhante à daqueles que, heraldicamente, 

se designam por “franceses modernos” (“somáticos”, ou “samníticos”), de prata 

adamascada, com cinco escudetes de azul, postos em cruz, cada um carregado por cinco 

besantes de prata, postos em aspa; bordadura de vermelho adamascada, carregada de 

sete torres de ouro. Do flanco dextro do escudo (direito, esquerda do observador) nasce 

uma corrente tripla, de ouro. Está posto sobre um fundo circular de púrpura, 

apresentando decoração vegetalista; aberta na grisalha negra que preenche uma boa 

parte do seu interior. Uma coroa de louros verde envolve todo o conjunto. 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

27 
 

 

DESCRITOR Nº: 6 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave 

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: Kellner in Nürnberg 1840 (esta inscrição aparece por duas 

vezes neste painel; no brasão e sob o pé esquerdo da figura); a mesma inscrição existe, 

igualmente, na base do modelo do mosteiro mas, desta feita, com a data de 1841 
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INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840/1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-P1 

Nº DE ORDEM: 006 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel de forma rectangular, com orientação vertical, 

representando a figura régia de D. Manuel I.  

A figura foi posta numa posição central, a três quartos, de pé, virada sobre a sua 

esquerda, coroado com coroa constituída por um aro com virolas, ornamentado de 

pedras preciosas e rematado por oito florões de folha de acanto, dos quais florões são 

visíveis cinco. Dos florões, nascem quatro arcos de dupla curvatura, ornados com 

pérolas, os arcos reunidos sob um mundo cruzetado (uma esfera rematada por uma cruz 

grega), tudo de ouro. Os cabelos, castanhos, descem até ao nível dos ombros e 

apresenta, também, barba e bigode, da mesma cor.  
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Enverga uma armadura dourada e esporas, da mesma cor. O peitoral apresenta 

decoração cinzelada, assim como a parte superior das grevas e, sobre a parte inferior da 

armadura, veste saiote adamascado, negro e dourado, com debrum de arminhos, que 

desce até ao nível dos joelhos.  

Cinge-a um manto real, vermelho, preso com uma pregadeira, rectangular, de ouro, 

decorado com uma flor-de-lis, em cada um dos lados e que tem, no centro, uma jóia 

vermelha (rubi?), também essa de formato rectangular. O manto é debruado e forrado de 

arminhos e usa um cinto, igualmente vermelho, decorado com pérolas, perfilado de ouro 

e com fivela do mesmo metal. Do cinto pende uma espada embainhada, da qual se vê 

somente o punho e parte do guarda-mão, tudo de ouro. O remate do punho é em forma 

de esfera e, o do guarda-mão, em flor-de-lis. Ao pescoço tem uma tripla corrente de 

ouro e, presa nela, uma cruz da Ordem de Cristo (com a forma de uma cruz latina). Por 

debaixo do peitoral da armadura, surge um colarinho de folhos de uma camisa branca.  

O braço direito está totalmente escondido pelo manto mas intui-se, pela representação, 

que esta flectido, apoiando-se a mão no quadril. O braço esquerdo está igualmente 

flectido mas avança para fora do manto, envolvido por uma manga azul, de que se vê 

somente a extremidade, junto ao punho. Sobre a mão esquerda segura um modelo, à 

escala, do antigo mosteiro da Pena que, no entanto, ostenta uma torre sineira idêntica à 

que foi mandada construir por D. Fernando II; aquando das obras de adaptação do dito 

mosteiro a Paço Real.
11

  

Lateralmente ao pé direito da figura foi posto o escudo real. O escudo está coroado com 

coroa real aberta, constituída por um aro com virolas, ornamentado de pedras preciosas 

e rematado por oito florões, dos quais florões são visíveis cinco. De tais florões, três são 

de folha de acanto e os outros dois têm forma híbrida. A forma do escudo é semelhante 

à daqueles que, heraldicamente, se designam por boleados de bico, com o bordo do 

chefe modificado por dois chanfros, formando três pontas
12

, de prata adamascada, com 

cinco escudetes de azul, postos em cruz, cada um carregado por cinco besantes de prata, 

postos em aspa; bordadura de vermelho adamascada, carregada de dez castelos de ouro. 

No fundo, por detrás da figura do rei, vislumbra-se algum arvoredo e, acima deste, o 

                                                           
11

 Ver: II.1, O Estado da Questão (pp. 41 e 42).  

12
 Este tipo de escudo foi – segundo a opinião de Artur Vaz-Osório da Nóbrega – efectivamente utilizado 

na heráldica da época manuelina. 
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azul do mar que se confunde com o do céu. Sobre uma ténue linha, de azul ligeiramente 

mais claro, que pretende estabelecer uma divisão entre os dois elementos, 

imediatamente acima do ombro direito, encontra-se a silhueta de um navio (nau) com as 

velas enfunadas e estandartes esvoaçantes, traçada com traços de um azul mais denso. 

Nos limites físicos do painel, emoldurando tudo, um rectângulo composto por troncos 

de ouro, em que se inscreve um arco conupial (de querena), feito dos mesmos, decorado 

acima das impostas por folhas de acanto estilizadas, em composição assimétrica.   
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DESCRITOR Nº: 7 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave 

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840-1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-P2  

Nº DE ORDEM: 007 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel de forma rectangular e orientação vertical – cujo 

lado superior tem forma ogival – representando uma Virgem com o Menino. 

A representação apresenta Nossa Senhora, sensivelmente a três quartos, virada sobre a 

sua esquerda, envolta num resplendor dourado, terminando em raios ondulados. Os 

cabelos são ondulados, longos e castanhos, descendo até à cintura. Enverga um vestido 

vermelho, de manga curta, debruada a ouro, com decote rectangular, também ele 

debruado a ouro. Da extremidade da manga direita surge uma outra manga branca, 

muito ampla, presa num nó, ao nível da cintura e, por debaixo desta, ainda outra manga, 

também ela vermelha, justa ao braço que, flectido em ângulo recto, se projecta para a 

frente da figura, ostentando uma palma verde, segura na mão. 

O Menino é sustentado pelo braço esquerdo da Virgem que, embora oculto por um 

manto azul, se intui, sendo somente visíveis as pontas de alguns dedos da mão esquerda.  

Este manto tem também uma parte vermelha, envolvendo as costas da figura. 
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O Menino Jesus tem a sua testa encostada à face esquerda de Nossa Senhora e sobre o 

colo, segura com a sua mão direita uma esfera dourada. O braço esquerdo está pendente, 

paralelamente ao tronco. 

A Virgem tem um nimbo dourado com um centro castanho e uma coroa de ouro com 

oito estrelas de prata, em que cinco são visíveis; cada uma assente numa pérola e, estas, 

em florões de acanto. 

Sob os pés, um crescente dourado. 

O fundo é azul celeste e, nos limites físicos do painel, até à altura da ogiva, uma 

decoração feita de troncos de ouro, decorado com folhas de acanto, em composição 

assimétrica. 
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DESCRITOR Nº: 8 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave 

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: Kellner in Nürnberg 1840 (a inscrição encontra-se por baixo 

do brasão, junto ao limite inferior do painel) 

 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840-1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-P3 

Nº DE ORDEM: 008 
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DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel de forma rectangular, com orientação vertical, 

representando a figura de Vasco da Gama. 

A figura foi posta, sensivelmente, a três quartos, virado sobre a sua direita. Apresenta 

cabelos castanhos, que se estendem até abaixo da nuca, barba e bigode da mesma cor. 

Tem o joelho esquerdo por terra, a perna direita flectida e as mãos postas, projectadas 

para a frente, ao nível do peito. O tronco os braços e as mãos estão protegidos por uma 

armadura, de prata com adornos de ouro, apresentando decoração cinzelada na parte 

dourada das bafoneiras. Veste calções de balão de seda, ou cetim, com forro negro e 

tiras vermelhas, debruadas com filete de ouro, meias vermelhas e sapatos castanho 

claro. Diante da perna direita, por terra, um elmo emplumado com plumas brancas, 

também ele de prata e ouro, cerrado. Do seu lado esquerdo, junto à cintura, surge uma 

fita vermelha e dourada que prende uma espada, em bainha negra, rematada, junto ao 

punho da espada por uma tira vermelha, decorada com uma flor-de-lis, de ouro, 

invertida. O punho é de ouro, espiralado, enquanto que o guarda-mão, também de ouro, 

se apresenta decorado por duas volutas confrontadas. O pé esquerdo oculta-se por detrás 

do brasão d’armas do personagem. A forma do escudo é semelhante à daqueles que, 

heraldicamente, se designam por boleados de bico, com o bordo do chefe modificado 

por dois chanfros, formando três pontas
13

, “enxaquetado de oiro e vermelho de três 

peças em faxa e quatro em pala, cada peça de vermelho carregada de duas faxas de 

prata, e sobre o quinto escaque um escudete de prata carregado de cinco escudetes de 

azul, postos em cruz e sobrecarregados cada um de cinco besantes de prata.”
14

 O 

escudo é encimado por um elmo de viseira gradeada, virado à dextra a três quartos e 

paquife de ouro e vermelho. 

Por detrás da figura vê-se alguma vegetação e, um pouco mais ao fundo, ao nível da 

cabeça da figura, a imagem de – segundo parece – dois navios (naus), com as velas 

recolhidas. Num deles está arvorado um estandarte com o escudo português. A este 

mesmo nível, encostado ao lado esquerdo do painel (na perspectiva do observador), vê-

se uma imagem referencial do Castelo de São Vicente ou, como é vulgarmente 

                                                           
13

 Ver nota anterior. 

14
 Descrição retirada de: “Brasões da Sala de Sintra”, de Anselmo Braamcamp Freire,  Livro Primeiro, 

Coimbra, 1921.  
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conhecida, da torre de Belém. Tudo isto pintado em tons de cinza, sobre o fundo azul do 

céu. 

Nos limites físicos do painel, emoldurando tudo, um rectângulo composto por troncos 

de ouro, em que se inscreve um arco de querena – tendo, no entanto, um lóbulo 

apontado, abaixo do fecho – feito dos mesmos, decorado acima das impostas por folhas 

de acanto estilizadas, em composição assimétrica.   

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

36 
 

 

DESCRITOR Nº: 9 

LOCALIZAÇÃO: Capela – Janela da Nave 

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela (apeado para 

conservação. Aguarda reintegração) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito bom; chumbo com marcas de oxidação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (Nuremberga) 

MARCAS OFICINAIS: KELLNER (inscrição posta na lança) 

 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: 1840-1841 

DESIGNAÇÃO: CP-JN-P4 

Nº DE ORDEM: 009 
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DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel de forma rectangular e orientação vertical – cujo 

lado superior tem forma ogival – representando São Jorge. 

A figura foi porta a três quartos, virada sobre a sua direita, e apresenta um cavaleiro, de 

pé, com armadura integral, de prata com adornos de ouro e elmo com três plumas 

vermelhas, aberto, deixando ver o rosto de um homem jovem, envolto num halo 

dourado com um centro castanho. A sua mão direita empunha uma lança com um 

grande estandarte triangular, de fundo branco com cruz vermelha que se estende até às 

extremidades do tecido, ondulando e envolvendo a parte posterior da figura, tendo no 

vértice uma borla dourada.  

A extremidade inferior da lança está assente sobre a cabeça de um dragão alado, de 

escamas verdes e azuis, com a boca aberta, mostrando as fauces armadas de dentes 

pontiagudos e uma longa língua bifurcada, vermelha, saída para fora. O único olho 

visível (o direito) apresenta uma cor dourada. O pé direito do cavaleiro está, também 

ele, sujeitando o corpo do dragão.  

A mão esquerda está posta no punho de uma espada com bainha vermelha que pende de 

um cinto vermelho, perfilado a ouro e com duas fivelas do mesmo metal. O punho 

apresenta uma decoração imitando, no metal, uma trama de tiras e é rematado 

superiormente por um florão, também de ouro. O guarda-mão é decorado com 

elementos vegetalistas, ao centro, e a extremidade visível termina numa espécie de flor-

de-lis. O remate superior da bainha tem uma decoração, em forma de cruz grega, feita 

com cinco taxas douradas, sendo a do centro quadrangular e, as das extremidades, 

redondas. Do lado direito aparece o florão dourado do remate superior do punho de uma 

outra arma; provavelmente uma adaga. 

Ao nível do pescoço, sobre a armadura, ostenta um cordão de ouro com uma cruz grega, 

também de ouro e, por de baixo da protecção das coxas da armadura, enverga um saiote 

vermelho, decorado com motivos vegetalistas dourados e orla dourada. 

Por detrás da figura vê-se uma paisagem verdejante, algo montanhosa, com arbustos e, 

ao fundo, do lado direito de São Jorge, junto ao limite do painel, recortado sobre o azul 

do céu, está representado, um castelo, também ele em tons de azul, com torres cónicas e 

telhados inclinados, vendo-se igualmente um troço do caminho que lhe dá acesso. Num 

segundo plano, também do lado direito, entre o dito castelo e a figura do santo, foi posta 
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uma imagem feminina, de joelhos e mãos juntas, em posição de prece, coroada com 

uma coroa de ouro, na qual são visíveis três florões. Tem um toucado verde orlado de 

ouro, vestido castanho, manto castanho e um colarinho branco.  

Ao lado direito da pega da lança, imediatamente acima da cabeça do dragão e abaixo da 

figura da dama, foi representada uma planta com flores (não identificadas), 

cuidadosamente pintada em tons de verde.  

Nos limites físicos do painel, até à altura da ogiva, uma decoração feita de troncos de 

ouro, decorado com folhas de acanto, esparsas e em composição assimétrica.  
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SALÃO NOBRE – JANELA 1 

DESIGNAÇÃO: SN-J1 
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SALÃO NOBRE – JANELA 1 

DESIGNAÇÃO: SN-J1(a) 
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SALÃO NOBRE – JANELA 1 

DESIGNAÇÃO: SN-J1(b) 
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JANELA 1 

DIVISÃO DA CAIXILHARIA INTERNA 
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SALÃO NOBRE – JANELA 1 – BANDEIRA 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B 
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DESCRITOR Nº: 10 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1 – Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Heinrich Reim(?) (a restante inscrição está tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B-Vi1 

Nº DE ORDEM: 010 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical, envolto por um caixilho quadrilobado e foi encaixado entre dois 

outros fragmentos de vitral; um em que se vê parte de uma flor vermelha (á esquerda do 

observador) e outro em que se identifica parte de uma voluta (à direita do observador), 

cinzenta e azul.  

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado. No timbre um medalhão ladeado por 

duas plumas; a dextra de azul e a sinistra de cinza. O escudo é de prata com debrum de 

ouro, com três rosas acastanhadas, postas duas e uma. A inscrição foi posta na divisa. 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

46 
 

 

DESCRITOR Nº: 11 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1 – Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B-Vi2 

Nº DE ORDEM: 011 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical, envolto por um caixilho quadrilobado e foi encaixado entre dois 

outros fragmentos de vitral com decorações fitomórficas.  

Representa um balaústre dourado sobre um fundo cinzento-acastanhado. 
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DESCRITOR Nº: 12 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1 – Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B-Vi3 

Nº DE ORDEM: 012 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma trapezoidal, com 

orientação vertical, envolto por um caixilho quadrilobado e foi encaixado entre dois 

outros fragmentos de vitral com decorações fitomórficas. 

Representa um gomil de metal, com base redonda e coluna cilíndrica até ao bojo. Uma 

pega em voluta, do lado esquerdo (do observador) e uma tampa. 
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DESCRITOR Nº: 13 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1 – Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B-Vi4 

Nº DE ORDEM: 013 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical, envolto por um caixilho quadrilobado e foi encaixado entre dois 

outros fragmentos de vitral com partes de decorações vegetalistas  

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado. No timbre uma túlipa amarela ladeada 

por duas rosas brancas, cruzadas. O escudo é de prata com debrum de ouro com uma 

figura masculina, à dextra e uma figura feminina à sinistra. Entre estes uma árvore com 

copa verde e frutos vermelhos e, enrolada no seu tronco, uma serpente azul. 
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DESCRITOR Nº: 14 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1 – Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Ericken Diderich 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B-Vi5 

Nº DE ORDEM: 014 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical, envolto por um caixilho quadrilobado e foi encaixado entre quatro 

outros fragmentos de vitral com partes de decorações vegetalistas. 

Apresenta uma cartela branca com moldura dourada, envolta por frutos (uvas e outros 

não reconhecíveis), folhas e uma fita vermelha, na parte superior. 
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DESCRITOR Nº: 15 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1 – Bandeira 

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-B-Vi6 

Nº DE ORDEM: 015 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical, envolto por um caixilho quadrilobado e foi encaixado entre quatro 

outros fragmentos de vitral com partes de decorações vegetalistas. 

Está decorado com um brasão: escudo de ouro com monograma formado 

(aparentemente) pelas letras “T”, “F” e “K”, de negro,  encimado por um elmo cinzento, 

posto de frente, cerrado e paquife cinzento. No timbre uma figura humana (masculina?), 

com indumentária púrpura, vertendo um líquido de um jarro para uma taça, ambos de 

castanho-avermelhado. 
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DESCRITOR Nº: 16 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com algumas lacunas ao nível da grisalha 

(sobretudo na moldura) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: FH 

 

INSCRIÇÕES: Der Schweizerbund im Rüttli 1307 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XIX (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-P1 

Nº DE ORDEM: 016 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical. A cena 

representada está posta numa moldura decorada com heras, tudo em cinza, delineado a 

negro. Foi todo pintado com grisalha sobre vidro branco e, pontualmente, apresenta 

cores.  

Nele se representam três homens, de pé, num cenário montanhoso, nocturno, como 

atesta a existência de uma lua crescente, no canto superior esquerdo da representação.  
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O homem da direita (do observador) foi representado a três quartos, de frente, com 

cabelos pelos ombros, brancos, e bigode castanho. Parece ainda jovem, está vestido com 

uma espécie de fato integral, branco, botas de cano curto, cinzentas, e uma capa 

vermelha curta, à tiracolo. Tem um cinto branco descaído sobre os quadris, do qual 

pende uma espada de que se vê, somente, o remate esférico do punho. O braço direito 

está projectado, em frente, com a mão aberta, virada para cima e os dedos mínimo e 

anelar ligeiramente flectidos sobre a palma da mão. O braço esquerdo está flectido sobre 

o peito e, na mão, segura um chapéu cinzento. Os olhos estão postos no homem que está 

à sua frente, a perna direita está avançada e a esquerda recuada. 

O homem que ocupa a posição central foi representado de frente, com cabelos pelos 

ombros, barba e bigode, tudo branco. Parece um homem de idade avançada, veste uma 

espécie de túnica branca, com o que poderá ser um capuz, calças brancas, estreitas, e 

calça botas cinzentas, de cano curto. Tem ambos os braços flectidos sobre o peito e as 

mãos postas, com os dedos entrelaçados. O seu olhar frontal está fixo e os pés estão 

juntos. 

O homem da esquerda (do observador) foi representado a três quartos, de costas, tem 

cabelos até abaixo da nuca, bigode e barba, tudo acastanho. Parece ser de meia idade. 

Enverga uma espécie de túnica esverdeada, uma capa cor-de-rosa curta e calças 

estreitas, brancas. Usa um saco cinzento à tiracolo e um chapéu, também cinzento, que 

está descaído sobre as costas, levando a supor que está preso ao pescoço. Tem o braço 

direito erguido, sensivelmente em ângulo recto, e a mão aberta, virada para a frente. O 

braço esquerdo está, também ele flectido, sensivelmente em ângulo recto, mas 

projectado para a frente, ao nível da cintura. A mão esquerda segura o punho dourado 

de uma espada, posta em bainha negra e assente no chão, entre os três. O seu olhar está 

virado para o céu, a sua perna esquerda está ligeiramente recuada e, a direita, 

ligeiramente avançada. 
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DESCRITOR Nº: 17 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas ao nível da grisalha (na 

moldura e não só) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: FH 

 

INSCRIÇÕES: Heinrich I empfangt die Reichsinsignien 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XIX (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-P2 

Nº DE ORDEM: 017 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical. A cena 

representada está posta numa moldura decorada com heras douradas sobre fundo negro. 

Foi todo pintado com grisalha sobre vidro branco e apresenta algumas cores. 

A cena representada apresenta quatro homens, num bosque, junto a uma cidade (ou um 

castelo, simplesmente) de que se vêem, tão só, algumas coberturas cónicas, na parte 

superior direita do painel. 
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O homem da esquerda (do observador) foi representado a três quartos, de frente, com 

cabelos abaixo da nuca, barba curta e bigode, tudo castanho. Aparenta ser jovem e está 

sentado sobre um ramo baixo de uma árvore, com o pé esquerdo assente em terra e o 

direito sobre um cajado, que tem a extremidade inferior no chão e a superior apoiada 

sobre a sua coxa esquerda. Tem o braço esquerdo flectido, em ângulo recto, apoiado 

sobre a perna direita, com a mão fechada, à excepção do dedo indicador. O braço direito 

está também flectido e a mão aberta, apontando para o seu peito. Na cabeça usa uma 

barretina cónica cinza-rosada, com dobra branca decorada com elementos redondos. 

Veste uma túnica cor-de-rosa com a manga esquerda arregaçada até meio do braço, 

deixando ver, por baixo, uma camisa amarelada. A túnica apresenta, sobre o ombro 

esquerdo uma cruz, traçada com dupla linha de um rosa mais escuro. Veste calças 

brancas, estreitas, e calça sapatos castanhos. Nas suas costas, dobrado sobre um outro 

ramo da árvore, está um manto amarelo. 

O olhar desta figura dirige-se para um outro  homem que se apresenta do seu lado 

esquerdo, com o joelho direito por terra e a perna esquerda flectida num ângulo recto, 

com os olhos postos naquele que descrevemos anteriormente. Aparenta ser jovem, 

apresenta barba curta e bigode cinzentos e, na cabeça, aquilo que parece ser um elmo 

com virol decorado com um padrão de losangos dourados. Está vestido com uma túnica 

branca decorada, ao nível dos ombros, com aquilo que parece ser uma faixa de taxas 

redondas, cruzada por outra mais curta, sobre o ombro esquerdo (único visível). Por 

baixo desta, uma camisa vermelha com manga até ao nível do cotovelo e, ainda por 

baixo desta, uma outra camisa branca, com manga até ao punho. Traz um manto 

vermelho posto sobre o ombro direito, com um dos lados descendo pelas costas até ao 

chão e, o outro, cobrindo parcialmente a perna esquerda. À cintura trás um conto 

composto por escudetes redondos dourados a que está presa uma espada em bainha 

negra, cujo remate superior ostenta aquilo que parece ser uma franja cor-de-rosa. O 

punho da espada é dourado, perfilado de negro, rematado  por um elemento semi-

circular, igualmente dourado, similar ao formato do guarda-mão mas de menores 

dimensões. Tem os braços estendidos (na direcção da figura anteriormente descrita) e 

segura uma almofada dourada, decorada em cada canto por borlas também douradas, 

sobre a qual repousa uma espada dourada e uma coroa formada com placas douradas, 

com as extremidades superiores semi-circulares. Um arco dourado atravessa a coroa, 
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longitudinalmente, e termina num globo cruzetado, posto sobre a parte da frente 

(idêntica aquela que se acredita ter sido utilizada por Carlos Magno). 

No segundo plano, do lado direito do painel, Dois homens: um, aparentemente mais 

jovem, imberbe, usa uma túnica roxa, um elmo dourado e ostenta um escudo 

pontiagudo pendurado sobre as costas, decorado com um sol raiado posto em campo 

branco, em que quatro desses raios são mais longos, terminando numa espécie de flor-

de-lis. O outro, de aspecto mais velho, apresenta barba e bigode, usa aquilo que parece 

ser um elmo com virol púrpura, decorado com um timbre que se assemelha a uma folha 

de hera (ou arruda), igualmente púrpura. Enverga uma túnica castanha e, aparentemente, 

com a mão direita, empunha uma lança de lâmina comprida e um escudo triangular, 

decorado com uma águia dourada em campo branco.  

Do lado superior esquerdo do painel, foi representada uma gaiola cilíndrica com três 

pássaros dentro. 
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DESCRITOR Nº: 18 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com algumas lacunas ao nível da grisalha 

(sobretudo na moldura) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: FH 

 

INSCRIÇÕES: Wilhelm der Eroberer König von England 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XIX (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-P3 

Nº DE ORDEM: 018 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical. A cena 

representada está posta numa moldura decorada com folhas (não identificadas) e pinhas, 

tudo em cinza, delineado a negro. Foi todo pintado com grisalha sobre vidro branco e 

apresenta algumas cores.  

O painel apresenta uma cena de batalha, junto aos muros de uma fortificação, com 

torres redondas e quadrangulares. No centro da cena um cavaleiro desfalecido, por terra, 

enverga uma cota de malha e, sobre ela uma túnica dourada (amarela) adamascada. A 

sua cabeça está descaída para trás, com os olhos abertos, mas o corpo está exangue. Por 
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trás da cabeça deste, um outro cavaleiro segura um escudo onde ela está encostada. Este 

cavaleiro tem bigode, apresenta-se com elmo negro, com virol dourado e o timbre é um 

dragão, também dourado, visto de frente. Sobre o braço, um manto verde.  

Ao lado direito do cavaleiro desfalecido, um outro homem, de joelhos por terra, com 

cota de malha e túnica rosa, decorada com formas quadrilobadas que parecem flores. 

Segura o braço direito do cavaleiro e nele encosta a sua cabeça, mostrando no rosto um 

ar condoído. Por detrás deste,  por terra, um elmo dourado, com viseira cruciforme e, 

junto a este, um outro cavaleiro, de pé, esforça-se por segurar com a sua mão esquerda, 

um cavalo negro que faz menção de se empinar. Este cavaleiro apresenta bigode negro, 

ostenta um elmo negro e uma túnica laranja. Na mão direita tem uma lança com 

estandarte, que lhe cai sobre o ombro direito, decorado com o mesmo tipo de formas 

quadrilobadas douradas, que semelham flores. 

Do lado esquerdo do cavaleiro desfalecido, um outro cavaleiro segura o braço esquerdo 

do primeiro sobre a sua perna esquerda, flectida num ângulo recto e, a direita tem o 

joelho por terra. Apresenta um elmo negro, de viseira levantada e aquilo que parece ser 

um paquife cor-de-rosa. Enverga uma cota de malha e, da cintura pende-lhe uma espada 

embainhada, com guarda-mão e punho dourado. Carrega às costas um escudo com 

reforço central saliente, de forma cónica. No segundo plano, ao centro da imagem, surge 

um cavalo branco, com a garupa mais próxima dos personagens da cena e de cuja sela 

pende um machado. Do lado direito deste, um personagem que empunha com a mão 

direita uma maça de armas e, na cabeça, uma barretina cinzenta. Ao fundo, esvoaça um 

estandarte branco com uma cruz cor-de-rosa. 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

63 
 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

64 
 

 

DESCRITOR Nº: 19 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com algumas lacunas ao nível da grisalha 

(sobretudo na moldura e na inscrição) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: FH 

 

INSCRIÇÕES: Teodori[ch] Triumph in (?) (uma parte considerável da inscrição está 

ilegível) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XIX (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-P4 

Nº DE ORDEM: 019 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical. A cena 

representada está posta numa moldura com perfis dourados, decorada com heras, tudo 

em cinza, delineado a negro. Foi todo pintado com grisalha sobre vidro branco e 

apresenta algumas cores. 

O painel apresenta um cortejo triunfal. Ao centro, numa biga dourada, decorada com 

acantos e volutas, puxada por dois cavalos brancos ajaezados com grinaldas de flores e 
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cobertos com mantos púrpura, vem um homem, de pé, representado de frente, imberbe, 

com o cabelo arranjado ao modo bizantino, envergando uma túnica branca, de mangas 

compridas, cingida por um cinto feito de placas douradas e um manto púrpura, preso 

com medalhão circular dourado. Tem uma coroa fechada, com o aro decorado de 

pérolas. À tiracolo traz um gládio, em bainha, tudo dourado, e com a mão direita segura 

um bastão rematado, na extremidade superior, por um adorno com uma águia imperial, 

também dourado. O braço esquerdo está projectado lateralmente, perpendicular ao 

corpo, com a mão aberta e virada para a frente. 

Por trás da figura está uma arco da porta de uma cidade, eventualmente, e para lá do 

arco vê-se a cabeça de um guerreiro com um elmo dourado de feição clássica (grego, 

talvez). Para além deste, estandartes e lanças. 

Ao lado direito da biga, um homem, também com o cabelo arranjado ao modo bizantino 

e toucado branco, que agita na sua mão esquerda uma palma dourada.  

Ao lado esquerdo da biga, voltados para a figura que nela vem, um homem de barba e 

bigode brancos que ostenta uma tiara papal, tripartida, com fitas púrpura e franjas 

douradas. Por detrás deste, um acólito de cabelo castanho, até por debaixo da nuca, 

imberbe, e vestes brancas, segura um bastão que poderá ser um báculo. Ao lado 

esquerdo da figura papal, um outro personagem, também de cabelos castanhos até por 

debaixo da nuca, envergando uma túnica amarela, de manga curta com vivos castanhos, 

sobre o ombro esquerdo (o único visível) e no debrum da manga. Por baixo aparece 

uma túnica branca de manga comprida. Este, segura um turíbulo fumegante. 

Na frente do cortejo, dois meninos. O da direita (do observador) foi representado de 

frente, com a cabeça ligeiramente inclinada sobre o seu ombro direito e traz na sua mão 

esquerda um ramo verde, de planta não identificável. O da esquerda foi representado a 

três quartos, olhando para trás. Ambos se apresentam descalços, com túnicas brancas, 

curtas, que têm duas faixas paralelas, escuras, junto às orlas e com mangas, também elas 

curtas. Ao nível da cintura estão cingidos por cintos negros. Seguram as grinaldas de 

flores que decoram as rédeas dos cavalos que puxam a biga. Têm cabelos castanhos, por 

debaixo da nuca e, sobre as cabeças, pequenos chapéus a lembrar solidéus. 
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Do lado direito do painel, no primeiro plano, uma menina (ou menino) com túnica curta, 

cor-de-laranja, traz no seu braço esquerdo uma bolsa branca com flores, que vai 

deitando no caminho em que passa o cortejo.    
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DESCRITOR Nº: 20 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes coloridos 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: FH 

 

INSCRIÇÕES: König Alfred als Harfner im Lager Dänen 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XIX (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-P5 

Nº DE ORDEM: 020 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical. A cena 

representada está posta numa moldura decorada com heras (ou parras) douradas e uvas 

sobre fundo negro. Foi todo pintado com grisalha sobre vidro branco e apresenta 

algumas cores. 

A cena representada apresenta sete homens, num bosque. Aquele que ocupa a posição 

central está sentado por terra, representado a três quartos, sensivelmente, virado para a 

direita (do observador) com as pernas cruzadas, a esquerda mais flectida e a direita mais 

estendida, ambas envoltas em faixas brancas e com sapatos igualmente brancos. Tem 
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um aspecto jovem, imberbe, de cabelos cinzentos até por debaixo da nuca e, na cabeça, 

uma coroa de flores. Usa uma túnica branca, cingida por um cinto castanho, ao nível da 

cintura. Tem sobre o ombro esquerdo um manto cor-de-rosa, que lhe tapa parcialmente 

as coxas e, apertada entre o seu flanco esquerdo e o braço, tem uma harpa dourada, 

segura com a mão esquerda. A harpa tem no topo dois elementos decorativos: na parte 

anterior uma pequena cabeça de animal (que não é possível identificar) e, na parte 

posterior uma voluta. À tiracolo tem um fio que sustenta um objecto semelhante a uma 

cabaça, que pende ao nível da cintura. Tem o braço direito projectado para o seu lado 

esquerdo, sensivelmente em ângulo recto, e a mão faz menção de pegar numa taça 

dourada que lhe está a ser entregue por um outro homem. O seu olhar está fixo no chão. 

Diante de si, posto no mesmo plano, um homem com barba e bigode cinzento, 

representado a três quartos, de costas, com a cabeça e o olhar voltados para o primeiro. 

Usa um elmo branco, sem viseira e com um timbre, cuja forma não é identificável 

podendo ser, no entanto, uma asa. Enverga aquilo que parece ser uma cota de malha, 

que desce até ao nível do quadril, sobre a qual tem uma espécie de camisa sem mangas, 

castanha, com um rasgão no flanco direito, imediatamente sob a axila. Por debaixo da 

cota de malha aprece a orla de uma camisa alaranjada e veste umas calças castanhas que 

parecem incluir o que quer que seja que tem calçado. No cinto castanho que lhe cinge os 

rins tem presa uma trompa contracurvada dourada e uma espada curta de lâmina 

triangular, posta em bainha, com guarda mão e punho também dourados. O antebraço 

esquerdo está apoiado no dito punho, com a mão descontraída, caída para baixo e com 

os dedos ligeiramente flectidos para dentro. O braço direito está levantado, segurando 

pelo bordo superior largo de um jarro dourado, decorado com flores.  

Do lado direito deste homem aparece a figura de um outro, parcialmente escondido pela 

figura do primeiro, representado de frente, com barba e bigode cinzentos e um elmo 

branco, sem viseira decorado com chifres, dos quais somente o direito é visível. Está 

envolto num manto branco, sob o qual se vê uma camisa, sem mangas, cinzenta. O seu 

braço desnudo está projectado em frente, oferecendo uma taça, com a forma de um 

chifre, ao homem da harpa. 

Entre as costas deste último e o tronco de uma árvore está um outro homem, deitado por 

terra, apoiado nos cotovelos, os antebraços e as mãos cruzadas, a esquerda sobre a 

direita, ambas sobre um elmo branco que está pousado no chão. A cabeça, por seu 
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turno, está apoiada nas costas das mãos, voltada para o homem da harpa, tal como o 

olhar. Enverga uma camisa amarela. 

Encostado ao tronco da árvore está um escudo triangular, branco, e, do lado direito do 

escudo, igualmente encostado ao tronco da árvore, a figura de outro homem, do qual se 

vê somente a cabeça, parte do braço direito e uma pequena porção dos ombros. Ainda 

assim, pode ver-se que usa um elmo cinzento sem viseira, decorado com um chifre, 

posto ao centro, sobre a testa. Tem barba e bigode cinzentos, o braço direito eleva-se até 

á altura do rosto e a mão está apoiada na face, com os dedos flectidos para dentro, 

encostados aos lábios e o indicador esticado, tocando a maçã direita do rosto. Enverga 

vestes brancas-acinzentadas. 

No primeiro plano, mais dois homens, aparentemente alheados do resto da cena e 

conversando entre si. O homem que se encontra mais à esquerda (na perspectiva do 

observador) está sentado no que parece ser uma pedra, representado a três quartos, 

virado para o centro do painel, com o tronco e a cabeça ligeiramente rodados sobre a 

sua esquerda, de modo a estar de frente para o seu interlocutor, em quem tem os olhos 

postos. Exibe um elmo branco, sem viseira, à volta do qual tem atada uma faixa de 

tecido púrpura e apresenta barba e bigode cinzentos. Enverga camisa, calças e, 

aparentemente, botas, tudo branco. Tem, sobre o ombro direito, a ponta de um manto 

vermelho que, envolvendo-lhe a parte invisível das costas cai para cima de um escudo, 

longo e triangular que está por terra cobrindo-lhe, igualmente, parte da perna esquerda. 

O cotovelo do braço direito está apoiado sobre a perna direita e o antebraço está 

erguido, de forma a permitir que a mão direita segure o queixo. Junto à parte exterior da 

sua perna direita está, pousado em terra, um jarro dourado, com o bordo superior largo, 

com pega e decorado com linhas e motivos geométricos. Encostada à parte interna da 

mesma perna está uma clava com picos longos. O braço esquerdo está poço visível mas, 

aparentemente, encontra-se flectido e com as costas da mão apoiada no quadril. 

O seu interlocutor foi representado de costas, sentado sobre a parte do manto do 

primeiro que se estende sobre o escudo, com o torso e a cabeça ligeiramente rodados na 

direcção do seu companheiro, com o braço esquerdo apoiado sobre a perna esquerda do 

outro homem e a mão direita posta ao nível do rosto, com os dedos indicador e polegar 

esticados para o alto e os restantes dobrados sobre a palma da mão. A perna esquerda 

está assente no manto e a direita ligeiramente soerguida, tendo a ponta do seu pé direito 
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por baixo do tornozelo esquerdo. Usa cabelo curto (ao nível da nuca), de cor cinzenta, 

não apresentando barba ou bigode. Enverga uma camisa castanha, apertada, de manga 

curta e, sob esta, uma branca de manga comprida. Veste um calção rosa, que desce até 

ao nível dos joelhos e, daí para baixo, as pernas e os pés estão calçado com o que 

aparentam ser meias (ou algum tipo de botas) brancas.  
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DESCRITOR Nº: 21 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com algumas lacunas ao nível da grisalha e 

dos esmaltes coloridos (sobretudo na inscrição) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: FH 

 

INSCRIÇÕES: (?)narische Union (?)eden 1397 (uma parte considerável da inscrição 

está ilegível) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XIX (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-P6 

Nº DE ORDEM: 021 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical. A cena 

representada está posta numa moldura com perfis prateados (cinzentos), decorada com 

folhas (não identificadas) e pinhas, em dourado delineado a negro, sobre fundo azul. Foi 

todo pintado com grisalha sobre vidro branco e apresenta algumas cores. 

A cena representada apresenta um homem sendo coroado por uma rainha. O homem que 

se apresta para receber a coroa foi colocado no centro do painel, de perfil esquerdo, 

tendo o joelho direito por terra e a perna esquerda flectida, sensivelmente num ângulo 
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recto. Tem cabelos até por debaixo da nuca, barba e bigode, tudo castanho. Enverga 

uma veste longa, amarela adamascada, com forro vermelho (segundo parece) e uma 

espécie de colarinho rosado. As calças (ou meias) são cinzentas assim como os sapatos, 

atados à perna com fitas brancas. O braço direito (único visível) está descaído junto ao 

corpo mas ligeiramente afastado do flanco. A mão está envolta numa luva cinzenta-

rosada, decorada com uma forma quadrilobada, semelhante a uma flor. 

À sua frente está a figura de uma mulher jovem, posta a três quartos, de frente, coroada 

com uma coroa de aro simples. Por baixo da coroa traz um toucado castanho debruado a 

ouro e, preso na parte posterior da mesma, um véu branco. Enverga um vestido branco, 

comprido, com saia rodada, e um casaco curto amarelo adamascado, debruado de 

arminhos. Usa um colar dourado e um outro adorno, também dourado, que desce do 

peito até por debaixo do nível dos joelhos. Tem os braços levantados, projectados em 

frente, segurando uma coroa de ouro, fechada, nas mãos. O olhar está fixo no homem 

que está a coroar. 

Por detrás desta figura vê-se o espaldar alto de um trono, sobre o qual está posto um 

baldaquino de tecido verde adamascado que se estende lateralmente, em jeito de cortina. 

Os degraus de acesso a esse trono estão revestidos com tecido amarelo (dourado) 

adamascado. 

Do lado direito da rainha há um homem, de pé, representado de perfil direito. Usa um 

chapéu branco, de formato cónico, uma túnica púrpura, comprida, um manto branco que 

lhe cobre as costas (até ao chão) e a parte frontal do corpo, até por debaixo dos joelhos. 

Tem um cinto branco, decorado com uma borla dourada e usa sapatos brancos, atados 

com fitas brancas sobre as pernas das calças cinzentas. Empunha, com ambas as mãos, 

uma espada cerimonial comprida, cuja lâmina esta virada ao alto. O punho é, 

aparentemente, dourado, rematado com um elemento esférico. O guarda mão parece ser 

igualmente dourado, tal como o encaixe da lâmina. Tem os olhos postos no homem que 

está a ser coroado. 

Ao lado esquerdo da rainha estão três homens: dois à frente e um mais atrás, entre estes, 

todos representados de frente. 

O do lado esquerdo tem aspecto de ser um homem mais velho, com cabelo curto, barba 

e bigode brancos. Ao pescoço traz um colar feito com placas quadrangulares douradas 
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e, no centro, um medalhão circular. Usa uma túnica branca, com manga até ao nível do 

cotovelo. Por debaixo desta vê-se uma cinzenta. A mão esquerda (única visível) está 

envolta por uma luva cinzenta e segura uma folha de papel (ou pergaminho) 

desenrolada que estará, aparentemente, a ler tendo, no entanto, os olhos postos no 

homem que está a ser coroado. 

O homem que está à direita usa barba e bigode cinzentos, tem na cabeça um chapéu 

largo, branco, preso debaixo do queixo com uma fita. Parece usar também, por debaixo 

do chapéu, um toucado castanho com debrum de ouro. À volta do pescoço tem um colar 

feito com placas quadrangulares douradas e, no centro, um medalhão circular. Enverga 

uma túnica branca, comprida, com aberturas para os braços, que por ali saem, envoltos 

em mangas vermelhas. O da esquerda parece estar apoiado no punho dourado de uma 

espada posta em bainha, que usa presa a um cinturão largo castanho decorado com 

esferas prateadas (cinzentas). A mão direita está assente sobre a esquerda e o olhar está 

posto no homem que tem à sua direita.  

Do homem que está entre estes dois, do qual somente é visível a cabeça, tem uma cara 

obesa, com cabelos, barba e bigode negro. Usa um chapéu, aparentemente redondo, 

preto e branco. Parece ter uma túnica púrpura. O seu olhar está posto no homem que 

está a ser coroado. 

Por detrás dos destes três homens vê-se um objecto que não se consegue identificar, 

decorado com duas pontas (curtas) de lança, apresentando também um tecido púrpura, 

orlado com franja dourada.  
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DESCRITOR Nº: 22 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Berüedi Schmedi(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi1 

Nº DE ORDEM: 022 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado, com viseira dourada. O escudo é cor-

de-laranja com debrum de ouro e uma marca (monograma) negro, ilegível. A inscrição 

foi posta na divisa. 
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DESCRITOR Nº: 23 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi2 

Nº DE ORDEM: 023 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Representa uma flor (não identificada) de pétalas brancas-acinzentadas, elípticas, com 

centro amarelo aureolado de branco e caule verde com folhas compridas e lineares, 

também verdes. 
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DESCRITOR Nº: 24 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com muitas lacunas ao nível dos esmaltes e da 

grisalha (sobretudo na inscrição) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Christoffi Men[k]man(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi3 

Nº DE ORDEM: 024 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado, com viseira dourada. O timbre está 

parcialmente tapado pelo caixilho vendo-se, somente aquilo que parecem ser as 

extremidades de duas plumas; a dextra de vermelho e a sinistra de amarelo. O escudo é 

de prata com debrum de ouro com a parte superior de um homem com o tronco 

desnudo, cabelos longos, barba e bigode, tudo dourado (amarelo), segurando um objecto 

não identificável. Na campanha tem uma forma vermelha (coração?) trespassada, em 

aspa, por quatro formas negras. A inscrição foi posta na divisa. 
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DESCRITOR Nº: 25 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas ao nível dos esmaltes e da 

grisalha (sobretudo na inscrição) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anna Wösthoffs (?) (uma parte considerável da inscrição é ilegível por estar 

tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi4 

Nº DE ORDEM: 025 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado, com viseira dourada. O timbre está 

parcialmente tapado pelo caixilho vendo-se, somente aquilo que parecem ser as 

extremidades de duas plumas; a dextra de amarelo e a sinistra de vermelho. O escudo é 

de prata com debrum de ouro, com a estrutura de uma casa que parece de madeira, em 

construção, com uma cerca dourada (amarela) e, dentro dela, um homem de chapéu de 

abas castanho e traje também castanho.  
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DESCRITOR Nº: 26 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Jor(?) [S]chlisti(?) (uma parte considerável da inscrição é ilegível por estar 

tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi5 

Nº DE ORDEM: 026 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado, com viseira dourada. O timbre 

apresenta dois trevos cinzentos com os caules entrecruzados, formando sensivelmente 

um oito. O escudo é de prata com debrum de ouro, com um coração de vermelho, 

trespassado por duas flechas, postas em aspa, com as pontas para cima. Parece ainda ser 

trespassado horizontalmente por um objecto não identificável, de negro. Da parte 

superior do coração nascem três rosas, sustidas de verde e folhadas de vermelho. 
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DESCRITOR Nº: 27 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi6 

Nº DE ORDEM: 027 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Representa um jarro de metal, com base redonda e coluna cilíndrica até ao bojo. Uma 

pega em voluta, do lado direito (do observador) e uma tampa. 
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DESCRITOR Nº: 28 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Catrina Elisabet Rossenhagen (uma parte considerável da inscrição é 

ilegível) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi7 

Nº DE ORDEM: 028 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) sobre manto branco e forro cinza, 

encimado por um elmo, posto de frente, cerrado, com viseira dourada. O timbre 

apresenta três flores (rosas?) a da dextra acinzentada e a da sinistra vermelha com os 

caules entrecruzados. A do centro não tem cor visível, por estar tapada pelo caixilho. 

Lateralmente a estas estão postos dois objectos não identificáveis, de vermelho e 

dourado (amarelo). O escudo é de prata com debrum de ouro, com um coração de 

vermelho, trespassado por três flechas; duas postas em aspa e uma ao centro, com as 

pontas para baixo. A inscrição foi posta na divisa. 
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DESCRITOR Nº: 29 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL:  Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi8 

Nº DE ORDEM: 029 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: O timbre não está reconhecível por estar tapado pelo caixilho. O escudo (de 

forma pouco convencional) é de vermelho, com um monograma de prata (branco). 
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DESCRITOR Nº: 30 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas nos esmaltes e destacamentos 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi9 

Nº DE ORDEM: 030 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um brasão. O escudo é de tipo peninsular, esquartelado: I de prata, 

com três crescentes de azul, dois e um e, entre estes, com uma faixa de vermelho, com 

losangos de ouro e prata; II de azul carregado com leão passante de prata, coleirado de 

ouro; III de ouro, com urso passante de negro e coleirado de ouro; IV de azul, com dois 

bastões de ouro e fitas de prata, postos em aspa. 
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DESCRITOR Nº: 31 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL:  Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J1-Vi10 

Nº DE ORDEM: 031 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical. 

Está decorado com um aquilo que poderá, eventualmente, ter sido um brasão: De azul, 

com um crescente de prata e uma faixa de ouro. 
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SALÃO NOBRE – JANELA 2 

DESIGNAÇÃO: SN-J2 
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SALÃO NOBRE – JANELA 2 

DESIGNAÇÃO: SN-J2(a) 
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JANELA 2 

DIVISÃO DA CAIXILHARIA INTERNA 
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SALÃO NOBRE – JANELA 2 – BANDEIRA ESQUERDA 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Be 
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SALÃO NOBRE – JANELA 2 – BANDEIRA DIREITA 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Bd 
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DESCRITOR Nº: 32 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Be-Vi1 

Nº DE ORDEM: 032 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com duas flores numa mesma haste; uma rosada e uma vermelha 

(túlipas?). 
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DESCRITOR Nº: 33 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Be-Vi2 

Nº DE ORDEM: 033 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com três flores acinzentadas (não identificadas), numa mesma 

haste. 
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DESCRITOR Nº: 34 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Be-Vi3 

Nº DE ORDEM: 034 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com duas flores numa mesma haste; uma branca e uma vermelha 

(cravos?). 
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DESCRITOR Nº: 35 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Be-Vi4 

Nº DE ORDEM: 035 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma triangular, envolto por 

um caixilho quadrilobado, seccionado ao meio (por estar numa lateral do caixilho). 

Apresenta-se decorado com quatro flores numa mesma haste, todas brancas. 
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DESCRITOR Nº: 36 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Bd-Vi1 

Nº DE ORDEM: 036 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com três flores numa mesma haste, todas azuis. 
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DESCRITOR Nº: 37 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Bd-Vi2 

Nº DE ORDEM: 037 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com duas flores numa mesma haste, ambas cinzentas. 
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DESCRITOR Nº: 38 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Bd-Vi3 

Nº DE ORDEM: 038 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

A representação poderia ter feito parte de um brasão. A partição direita tem a metade de 

uma águia negra em campo de ouro e a sinistra está dividida em duas: a superior com 

um monograma de prata em campo de ouro e a inferior com três trevos de azul em 

campo de prata; dois e um.   
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DESCRITOR Nº: 39 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Bd-Vi4 

Nº DE ORDEM: 039 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com três flores numa mesma haste; uma vermelha, uma azul e 

uma acinzentada. 
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DESCRITOR Nº: 40 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-Bd-Vi5 

Nº DE ORDEM: 040 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Apresenta-se decorado com uma rosa aberta, vermelha e um botão, da mesma cor, numa 

mesma haste. 
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DESCRITOR Nº: 41 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha ou Holanda (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Der (?)ardiger und Wollgelherter herr(?) Johan Köse Sacellanüs ad S. 

Aegidium Aõ 1629 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (1629) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P1 

Nº DE ORDEM: 041 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados e 

associados entre si sobre. 

As representações são variadas: Aves; três pássaros e um galo. Duas flores; uma das 

quais com uma borboleta. Um cavaleiro com trajes da época (séc. XVII) e um outro 

homem (igualmente com trajes da época), com um bastão sobre o ombro direito e 

segurando na mão esquerda uma taça. No vidro central parecem ter sido pintadas três 

favas, dispostas em triângulo. A cartela com a inscrição foi posta num vidro inferior 

trapezoidal e, oposto a este, na parte superior do painel, num vidro com o mesmo 

formato há uma cartela oval, com orientação vertical, que no centro apresenta uma flor e 

as iniciais “I” e “R”. A cada lado desta cartela, dois vidros com a representação de duas 

cabeças aladas de perfil, confrontadas; a da direita (do observador) pintada a grisalha 

(ou esmalte negro), e a da esquerda, no mesmo estilo, delineada unicamente com traços 

escuros. 
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DESCRITOR Nº: 42 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Holanda (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (provavelmente)  

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P2 

Nº DE ORDEM: 042 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados e 

associados entre si sobre, formando uma espécie de patchwork. 

O painel está pintado com uma série de figuras grotescas, flores, frutos, um pavão com a 

cauda aberta, anjos segurando escudos com marcas (ou monogramas), sendo que aquele 

que está numa posição superior foi montado às avessas, ou seja, com o verso virado 

para o observador – o que se nota pela inversão das letras “H” e “R” do respectivo 

monograma. No vidro central, a figura de um ancião, movimentando-se entre nuvens; 

provavelmente uma personificação de Deus.  
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DESCRITOR Nº: 43 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha, dos esmaltes 

e com destacamentos 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVII e XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P3 

Nº DE ORDEM: 043 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados e 

associados entre si sobre, formando uma espécie de patchwork. 

O painel está pintado com uma série de flores, uma das quais com uma borboleta. 

Apresenta, também, um vidro com uma espécie de pele, verde, que segura um escudo 

com um monograma, outro heráldico: com escudo em ponta, de prata, com uma estrela 

vermelha de sete pontas, sobrepujado por um elmo de ouro, posto de frente, com 

paquife cinzento. O timbre são duas asas adossadas, com as pontas para cima. O vidro 

que ocupa o centro da composição tem um elmo invertido, gradeado, de ouro e prata, 

com paquife vermelho e de ouro. 
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DESCRITOR Nº: 44 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel (pormenor) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P3(a) 

Nº DE ORDEM: 043 
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DESCRITOR Nº: 45 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel (pormenor) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P3(b) 

Nº DE ORDEM: 043 
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DESCRITOR Nº: 46 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4 

Nº DE ORDEM: 044 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados 

com um motivo central e vidros isolados que lhe estão associados. Tem também alguns 

vidros coloridos, sem figuração. 
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DESCRITOR Nº: 47 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel (pormenor) 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Stephan Büeren Bürguer in der Woll= =beck und Anna Catharina 

Leve Eheleüte Anno 1715/ Johan Tepper Bürguer Meister in der Wollbeck und Anna 

Christina Hagemann Eheleüte Anno 1715 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1715) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4(a) 

Nº DE ORDEM: 044 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel composto por seis vidros rectangulares brancos, 

que se conjugam para formar um painel rectangular, de orientação vertical, pintado com 

grisalha e/ou esmalte negro. 

Apresenta uma composição de cariz heráldico, encimado por dois anjinhos, 

confrontados, que trazem nas mãos grinalda com plantas e frutos. O da esquerda (do 

observador) tem aspecto de ter sido menos trabalhado plasticamente, embora 

apresentem exactamente as mesmas características. 

Por baixo estão dois brasões colocados lado a lado: o da esquerda (do observador) 

apresenta um escudo com três árvores; sendo a do meio maior e as laterais de tamanho 

idêntico. O escudo é encimado por um elmo gradeado, posto de frente com paquife. Em 

timbre duas asas, adossadas com pontas viradas para cima. O da esquerda é em tudo 

idêntico a este, com a excepção de apresentar um escudo com um leão, rompante, 

virado à sinistra (do escudo). 
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Por debaixo de cada escudo, uma cartela, idênticas entre si, decoradas superiormente 

por uma cabeça alada, de asas abertas e lateralmente por putti, um de cada lado. 

As inscrições estão postas nas cartelas. 
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DESCRITOR Nº: 48 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Ebeling. Rebecca Ebellings zu noörm(?) 1780 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1780) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi1 

Nº DE ORDEM: 045 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta uma carruagem puxada por dois cavalos, na qual se fazem 

transportar dois homens e uma mulher trajando à época (século XVIII), sendo que um 

dos homens conduz a carruagem. 
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DESCRITOR Nº: 49 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi2 

Nº DE ORDEM: 046 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um pássaro pousado num poleiro. 
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DESCRITOR Nº: 50 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; mas com aparente defeito de fabrico 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi3 

Nº DE ORDEM: 047 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta uma flor alaranjada. 
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DESCRITOR Nº: 51 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi4 

Nº DE ORDEM: 048 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um pássaro pousado num galho. 
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DESCRITOR Nº: 52 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Peter Christoffer Rieckmann. Johann Georg Rieckmann Sohn in 

Han=dorf .1764. 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1764) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi5 

Nº DE ORDEM: 049 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta três homens de pé, lado a lado, trajados à época (séc. XVIII) e 

tocando instrumentos de sopro. Dois dos homens tocam instrumentos idênticos. 
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DESCRITOR Nº: 53 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Jurgen Luhrs Catrina Jgabe Luhrs zu (?) 1780 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1780) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi6 

Nº DE ORDEM: 050 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta quatro homens trajados à época (séc. XVIII), sentados a uma mesa, 

bebendo e, aparentemente, conversando. 
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DESCRITOR Nº: 54 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi7 

Nº DE ORDEM: 051 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um pássaro pousada num galho e comendo aquilo que parecem ser 

uvas. 
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DESCRITOR Nº: 55 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi8 

Nº DE ORDEM: 052 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta duas flores, uma cinzenta e outra castanha. A primeira está pendente. 
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DESCRITOR Nº: 56 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P4-Vi9 

Nº DE ORDEM: 053 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um pássaro pousado num galho. 
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DESCRITOR Nº: 57 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5 

Nº DE ORDEM: 054 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados 

com um motivo central e vidros isolados que lhe estão associados. Tem também alguns 

vidros coloridos, sem figuração. 
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DESCRITOR Nº: 58 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5(a) 

Nº DE ORDEM: 054 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é com posto por quatro vidros brancos, pintados 

com esmaltes e com grisalha, que perfazem uma oval. 

A representação apresenta um clérigo incensando um altar em que está colocada uma 

imagem da Virgem com o Menino. Por detrás do clérigo vê-se uma mitra episcopal.  

Embora se complementem entre si, dois dos vidros parecem ter sido realizados num 

momento e, os outros dois noutra. Isto, porque o nível de conservação da pintura é 

díspar; bem como a vivacidade dos esmaltes. 
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DESCRITOR Nº: 59 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes (ou devido a defeito de fabrico) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Jurgen Burmaür(?) Anno1741 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1741) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi1 

Nº DE ORDEM: 055 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta uma carruagem puxada por dois cavalos, na qual se fazem 

transportar dois homens e uma mulher trajando à época (século XVIII), sendo que um 

dos homens conduz a carruagem. 
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DESCRITOR Nº: 60 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva inferior) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi1(a) 

Nº DE ORDEM: 055 
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DESCRITOR Nº: 61 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva superior) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi1(b) 

Nº DE ORDEM: 055 
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DESCRITOR Nº: 62 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: [M]ichel(?) Befers(?) 1665 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (1665) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi2 

Nº DE ORDEM: 056 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Apresenta uma composição de cariz heráldico. O escudo em ponta, partido: I com três 

estrelas de seis pontas, postas duas e uma; II com uma asa com a ponta para cima. É 

encimado por um elmo de cerrado, posto de frente, com paquife. Em timbre tem três 

flores (rosas?). 
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DESCRITOR Nº: 63 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Eggers(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi3 

Nº DE ORDEM: 057 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Apresenta uma composição de cariz heráldico. O escudo em ponta, pleno, com coração 

trespassado por duas flechas, em aspa, com as pontas para cima. No timbre tem três 

espigas de trigo. 

A inscrição está posta na divisa. 
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DESCRITOR Nº: 64 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Hinerich Lütchens 1775 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1775) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi4 

Nº DE ORDEM: 058 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta três homens de pé, lado a lado, trajados à época (séc. XVIII) e 

tocando instrumentos de sopro. Dois dos homens tocam instrumentos idênticos. 
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DESCRITOR Nº: 65 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Christian Thies 1779 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1779) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi5 

Nº DE ORDEM: 059 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 66 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Heÿn(?) Rieden(?) Linde Haidens 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi6 

Nº DE ORDEM: 060 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma composição de concepção heráldica sendo, no entanto, uma 

cartela sobrepujada por uma coroa que não indica qualquer tipo de título nobiliárquico. 

A cartela apresenta um cavalo rompante. 
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DESCRITOR Nº: 67 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva inferior)  

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi6(a) 

Nº DE ORDEM: 060 
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DESCRITOR Nº: 68 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva superior)  

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi6(b) 

Nº DE ORDEM: 060 
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DESCRITOR Nº: 69 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anna Catrina Ehlbäckens 1780 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1780) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi7 

Nº DE ORDEM: 061 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma mulher trabalhando numa fiandeira. 
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DESCRITOR Nº: 70 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) Magdalena (?) Luhrs Anno 1760 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1760) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi8 

Nº DE ORDEM: 062 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela sobrepujada por uma cabeça alada, com asas abertas. 
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DESCRITOR Nº: 71 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva inferior)  

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi8(a) 

Nº DE ORDEM: 062 
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DESCRITOR Nº: 72 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva inferior aproximada)  

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi8(b) 

Nº DE ORDEM: 062 
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DESCRITOR Nº: 73 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Wilden(?) Bünger 1700 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1700) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi9 

Nº DE ORDEM: 063 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma vara 

e junto a um aglomerado de espigas de trigo. 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

156 
 

 

DESCRITOR Nº: 74 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) Anno 1757 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1757) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi10 

Nº DE ORDEM: 064 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela sobrepujada por uma cabeça alada, com asas abertas. 
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DESCRITOR Nº: 75 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva inferior) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi10(a) 

Nº DE ORDEM: 064 
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DESCRITOR Nº: 76 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado (perspectiva inferior aproximada) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi10(b) 

Nº DE ORDEM: 064 
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DESCRITOR Nº: 77 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hinrich Mathieus Behren (?) Sohn 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi11 

Nº DE ORDEM: 065 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Apresenta uma composição de cariz heráldico. O escudo terciado em mantel: I e II com 

uma flor; III com uma cabeça de ovelha, negra, encimado por um elmo cerrado, posto 

de frente, e paquife. O timbre apresenta a cabeça de uma ovelha negra, ladeado por dois 

objectos não identificados. 

A inscrição foi posta na divisa. 
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DESCRITOR Nº: 78 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Heÿn Robben(?) (?) Robbens(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi12 

Nº DE ORDEM: 066 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro e esmalte laranja. 

Apresenta uma composição de cariz heráldico. O escudo tem uma tesoura aberta, com 

três flores; uma a cada lado das lâminas e outra ao centro, encimado por um elmo de 

ouro, cerrado, posto de frente, e paquife, de ouro e rosa. O timbre é igual às peças do 

escudo. 
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DESCRITOR Nº: 79 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Hinrich Lührs zu Weddermö 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi13 

Nº DE ORDEM: 067 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta a representação de um cavaleiro e uma dama, de pé, que lhe oferece 

uma taça. 
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DESCRITOR Nº: 80 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Vidro isolado  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Jürgen Braüll: 1780 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P5-Vi14 

Nº DE ORDEM: 068 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 81 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P6 

Nº DE ORDEM: 069 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados e 

associados entre si sobre. 

As representações são variadas: Aves; quatro pássaros e um galo. Três flores e uma 

borboleta. No vidro central um cavaleiro com trajes da época (séc. XVIII) e uma dama 

com uma taça (igualmente com trajes da época).  
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DESCRITOR Nº: 82 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Holanda (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P7 

Nº DE ORDEM: 070 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados e 

associados entre si sobre. 

As representações são variadas: flores, frutos, folhagens, anjos e, ao centro, posto num 

vidro em forma de losango de fundo azul, um medalhão circular com uma efígie 

masculina, laureada, de cabelos compridos e de perfil direito, pintado só com grisalha 

e/ou esmalte negro. 

O anjo da direita (do observador) parece ter ficado incompleto (ou só esquiçado; com 

grisalha e alguns apontamentos de esmalte). 
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DESCRITOR Nº: 83 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela  

TIPOLOGIA: Painel  

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J2-P8 

Nº DE ORDEM: 071 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto de vários vidros brancos, pintados e 

associados entre si sobre. 

As representações são variadas mas compostas, sobretudo, com fragmentos de vidros 

pintados com temática heráldica: um elmo gradeado, de ouro e prata, com paquife de 

vermelho e prata; a parte superior de um elmo de prata, cujo timbre apresenta um cão,  

sentado, com coleira vermelha com um guizo; um timbre constituído (originalmente) 

por duas asas com pontas para cima, das quais só uma é inteiramente visível; um timbre 

constituído por uma coro de ouro com duas plumas: a dextra de prata e a sinistra de 

vermelho e, entre estas, um escudete com uma harpa (ou lira) de ouro; um escudete com 

uma cruz que, na intersecção dos braços, apresenta uma coroa de espinhos. Além disto, 

fragmentos de vidros com o que parecem ter sido paquifes de outras composições.  
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SALÃO NOBRE – JANELA 3 

DESIGNAÇÃO: SN-J3 
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SALÃO NOBRE – JANELA 3 

DESIGNAÇÃO: SN-J3(a) 
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SALÃO NOBRE – JANELA 3 

DESIGNAÇÃO: SN-J3(b) 
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JANELA 2 

DIVISÃO DA CAIXILHARIA INTERNA 

 

 

1 

2 3 
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SALÃO NOBRE – JANELA 3 – BANDEIRA 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-B 
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DESCRITOR Nº: 84 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3 - Bandeira  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito Mau; com muitas lacunas ao nível da grisalha 

e das inscrições 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: “HN” 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-Vi1-B 

Nº DE ORDEM: 072 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado. 

Devido ao mau estado da pintura todos os motivos figurativos estão imperceptíveis. 
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DESCRITOR Nº: 85 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3 - Bandeira  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-Vi2-B 

Nº DE ORDEM: 073 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado, pintado com grisalha e amarelo de prata. 

A figura apresenta a cabeça de uma jovem donzela, aparentemente numa janela.  
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DESCRITOR Nº: 86 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3 - Bandeira  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha  

PROVENIÊNCIA: 

MARCAS OFICINAIS:  

INSCRIÇÕES: 

DATAÇÃO APROXIMADA: 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-Vi3-B 

Nº DE ORDEM: 074 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular, envolto 

por um caixilho quadrilobado, pintado com grisalha e amarelo de prata. 

Representa um motivo heráldico: escudo pleno com monograma, de negro, com elmo 

de cerrado, posto de frente, e paquife. No timbre: uma estrela de seis pontas e dois 

objectos não identificáveis. 
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DESCRITOR Nº: 87 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3 - Bandeira  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Uma 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XV, XVI e XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P1 

Nº DE ORDEM: 075 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel composto por três quadros com episódios do ciclo 

crístico (Ressurreição, Natividade, túmulo vazio) e dois vidros isolados; um dos quais 

representa o Baptismo de Cristo. 
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DESCRITOR Nº: 88 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P1-Q1 

Nº DE ORDEM: 076 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Quadro rectangular de orientação vertical, pintado com 

grisalha e com esmaltes. 

A figura representa, sem dúvida uma Ressurreição. Contudo, a cabeça de Cristo não 

existe; a lacuna foi colmatada com um vidro branco (como acontece, aliás, numa outra 

zona do quadro). 
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DESCRITOR Nº: 89 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P1-Q2 

Nº DE ORDEM: 077 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Quadro rectangular de orientação vertical, pintado com 

grisalha e com esmaltes. 

A figura representa uma Natividade, mas parece ter sido reorganizada com elementos 

que, originalmente, não fariam parte da composição. 
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DESCRITOR Nº: 90 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P1-Q3 

Nº DE ORDEM: 078 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Quadro rectangular de orientação vertical, pintado com 

grisalha e com esmaltes. 

A figura representa o episódio do túmulo vazio, após a Ressurreição de Cristo, mas 

parece ter sido reorganizada com elementos que, originalmente, não fariam parte da 

composição. 
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DESCRITOR Nº: 91 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XV (provavelmente)  

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P1-Vi1 

Nº DE ORDEM: 079 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro redondo, pintado com grisalha e amarelo de prata. 

A figura representa o Baptismo de Cristo, no rio Jordão, por São João Baptista. Foi 

também representado um anjo que traz uma alva, Deus pai e a pomba do Espírito Santo. 
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DESCRITOR Nº: 92 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis  

INSCRIÇÕES: (?) (?)ariena Magdalena Meÿers Anno 1761 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1761) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P1-Vi2 

Nº DE ORDEM: 080 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens e com uma divisa na parte 

inferior. 
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DESCRITOR Nº: 93 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA:  

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2 

Nº DE ORDEM: 081 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é composto por vários quadros e vidros isolados, 

executados sobre vidro branco com esmaltes e grisalha, com uma organização  em jeito 

de patchwork. 
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DESCRITOR Nº: 94 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anna Catrina Näven (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi1 

Nº DE ORDEM: 082 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa, 

tudo em tons dourados e azuis. 
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DESCRITOR Nº: 95 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi2  

Nº DE ORDEM: 083 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura representa um motivo heráldico. O escudo é esquartelado: I e IV de ouro, com 

três ganchos, de vermelho, dois e um; II e III de prata, com chave do mesmo metal, com 

o palhetão virado à sinistra, para cima. 
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DESCRITOR Nº: 96 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis  

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi3 

Nº DE ORDEM: 084 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e amarelo de prata. 

A figura apresenta, em primeiro plano um homem dormindo, com o cotovelo apoiado 

num objecto cilíndrico e a cabeça, encostada para trás, apoiada na palma da mão. Ao 

fundo vê-se uma mulher trabalhando numa fiandeira.  
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DESCRITOR Nº: 97 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis  

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi4 

Nº DE ORDEM: 085 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, pentagonal, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, sobrepujada por um elmo 

cerrado, posto de frente e paquife. No timbre parece ter uma cidade, mas está cortado 

pelo chumbo.  
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DESCRITOR Nº: 98 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas e falhas ao nível dos esmaltes  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marca visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Q1 

Nº DE ORDEM: 086 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Quadro formado por vários vidros brancos, juntos por 

calha de chumbo, pintados com esmaltes, formando uma composição de orientação 

vertical. 

A figura representa um motivo heráldico, com escudo em forma de cartela recortada 

com rolos de voluta. O escudo é cortado: I de vermelho, adamascado, com cão, sainte, 

rompante, de prata com coleirado de ouro; II de azul, adamascado, com oito flores, de 

prata, quatro e quatro. É encimado por elmo de prata e ouro, cerrado, posto de frente, 

com paquife de  prata e vermelho e virol de prata e azul. No timbre: um cão de prata, 

rompante, coleirado de ouro. 
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DESCRITOR Nº: 99 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Kaiser Constantin das heilig kreutz und jerusalem bringend 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Q2 

Nº DE ORDEM: 087 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel quadrangular. A cena representada está posta 

numa moldura decorada com folhas (não identificadas) e pinhas, douradas sobre fundo 

negro. Foi todo pintado com grisalha sobre vidro branco e apresenta algumas cores 

(esmaltes). 

 A cena pintada apresenta um cortejo de homens armados, trajando vestes do século 

XVI, seguindo na esteira de um cavaleiro, que ostenta uma coroa imperial e manto 

dourado com arminhos, entrando numa cidade, empunhando uma grande cruz de 

madeira. 
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DESCRITOR Nº: 100 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela, associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) / Samuel Leüwen Berger Müller Biro(?) Melch=naum Und 

Elisabeth Denner Sein Ehgmal Anno 1728 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1728) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Q2 

Nº DE ORDEM: 088 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Quadro formado por vários vidros brancos, juntos por 

calha de chumbo, pintados com grisalha e esmaltes, formando uma composição de 

orientação vertical. 

A cena representada apresenta, no primeiro plano, um homem com um elmo, junto a um 

altar sacrificial em que arde um carneiro. Junto ao altar existe um grande monólito. Ao 

fundo desenrola-se uma batalha. 

A cena está emoldurada por um pórtico fingido, com duas colunas laterais, e um frontão 

rectangular, onde foi posta uma inscrição. 

Na base, outra inscrição, dentro duma cartela e, dentro desta, outra cartela, com dois 

escudos ovalados. O da direita (do observador) está com uma árvore de copa cónica, 

sobre rochedos. O da esquerda, com leão rompante, sainte um rodízio. 
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DESCRITOR Nº: 101 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela, associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Q3 

Nº DE ORDEM: 089 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Quadro formado por quatro vidros brancos, 

rectangulares, juntos por calha de chumbo, pintados com grisalha e esmaltes, formando 

uma composição de orientação vertical. 

A figura apresenta um motivo heráldico, com dois escudos ovalados. O da direita 

partido: I de ouro, com monograma de negro; II de prata, adamascado, com jarra de 

ouro, com cinco flores. O da esquerda partido: I de prata, adamascado, com monograma 

de negro; II cortado: I de ouro, com leão sainte, rompante, virado à dextra, de castanho; 

II de castanho, com três esferas de ouro, duas e uma. Os dois são sobrepujados por uma 

coroa de ouro, decorada com jóias. 
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DESCRITOR Nº: 102 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas ao nível da grisalha e/ou 

esmalte 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi5 

Nº DE ORDEM: 090 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa uma mulher costurando. 
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DESCRITOR Nº: 103 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi6 

Nº DE ORDEM: 091 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e esmaltes. 

A figura representa um grotesco decorativo. 
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DESCRITOR Nº: 104 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível dos esmaltes (com 

aparente defeito de fabrico) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi7 

Nº DE ORDEM: 092 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com  esmaltes. 
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DESCRITOR Nº: 105 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi8 

Nº DE ORDEM: 093 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com  esmaltes. 

A figura representa duas flores (túlipas?). 
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DESCRITOR Nº: 106 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela; associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi9 

Nº DE ORDEM: 094 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, quadrangular, pintado com  grisalha e/ou 

esmalte negro. 

A figura apresenta um motivo heráldico. O escudo tem três estrelas de seis pontas, 

postas em chefe; as letras “M” e “S”, postas em faixa e, na campanha, três ramos. 
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DESCRITOR Nº: 107 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi10 

Nº DE ORDEM: 095 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com  grisalha e esmaltes. 

Afigura representa um homem subjugando, sobre o seu joelho, aquilo que aparenta ser 

uma serpente marinha. 
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DESCRITOR Nº: 108 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular (com aparente defeito de fabrico)  

PROVENIÊNCIA: Não determinável 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Não determinável 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P2-Vi11 

Nº DE ORDEM: 096 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com  esmaltes. 

A figura representa uma grinalda de flores com folhagens. 
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DESCRITOR Nº: 109 

LOCALIZAÇÃO: Salão Nobre – Janela 3  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em janela 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

PROVENIÊNCIA: Holanda (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johanna ver Cüellen Wetüe Il henderich Paep Anno 1650 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (1650) 

DESIGNAÇÃO: SN-J3-P3 

Nº DE ORDEM: 097 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel composto por vários vidros brancos, de diferentes 

formatos, formando um painel rectangular de orientação vertical, pintado com grisalha e 

esmaltes. 

O painel apresenta vários motivos: Nas laterais, a cada lado, séries de três anjos, 

segurando ramos; o do centro direito e o superior esquerdo (do ponto de vista do 

observador) estão pintado de uma forma completa, enquanto os outros quatro parecem 

estar somente esquiçados a grisalha (ou esmalte cinza).  

Ao centro, dois medalhões ovais: o superior representando um homem barbado, com 

chapéu de abas, com uma forquilha na mão esquerda e uma espada (tipo cimitarra). O 

inferior apresenta uma criança, com uma túnica simples, sobre uma nuvem. 

Nos extremos superior e inferior do painel dois motivos heráldicos, cujos suporte são 

cães saltantes, coleirados. O formato dos escudos corresponde aos chamados franceses 

modernos (somáticos, ou samníticos). O superior apresenta um escudo partido: I de 

ouro, com dupla flor-de-lis, de vermelho; II de prata, com uma aspa (marca ou 
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monograma), de negro. Tem um paquife de cinza. O inferior apresenta um escudo 

partido: I de prata, com três peixes, postos em estrela; II cortado: I de negro, com três 

chamas, de sua cor; II de ouro, pleno. 
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RESERVAS – CONJUNTO 1 

DESIGNAÇÃO: RS-C1 
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DESCRITOR Nº: 110 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XV e XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P1 

Nº DE ORDEM: 098 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel formado por um vitral representando Cristo 

crucificado, com um homem ajoelhado aos pés da cruz e vários vidros isolados que lhe 

foram associados.  
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DESCRITOR Nº: 111 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: INRI (sobre a cruz) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XV (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P1(a) 

Nº DE ORDEM: 098 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, composto por 

vidros de forma irregular; alguns corados e outros brancos pintados com grisalha e 

amarelo de prata. 

A imagem apresenta Cristo crucificado, com um homem ajoelhado aos pés da cruz.  

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

219 
 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

220 
 

 

DESCRITOR Nº: 112 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas 

INSCRIÇÕES: Johan Abben 1779 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1779) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P1-Vi1 

Nº DE ORDEM: 099 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com  grisalha e esmaltes. 

A figura representa um homem, trajando à época (séc. XVIII), guardando um rebanho e 

acompanhado de um cão. 
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DESCRITOR Nº: 113 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Jürgen (?)encke. Zu Marxen(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1770) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P1-Vi2 

Nº DE ORDEM: 100 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com  grisalha e esmaltes. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa e, ao 

centro apresenta um arado e um feixe de espigas de trigo. 
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DESCRITOR Nº: 114 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anna Dorothea Mohemans 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P1-Vi3 

Nº DE ORDEM: 101 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com  grisalha e esmaltes. 

A figura representa uma cartela ovalada, com três rosas em haste, decorada com 

folhagens, encimada por uma cabeça alada, de asas abertas. 
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DESCRITOR Nº: 115 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hank Meÿer 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P1-Vi4 

Nº DE ORDEM: 102 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) com três rosas, em suas hastes e, 

sobre estas, duas foices cruzadas no extremo das lâminas, em posição horizontal, 

encimado por um elmo cerrado, posto de frente, e paquife. O timbre apresenta três 

trevos em suas hastes, ladeados por dois objectos não identificados. 

A inscrição foi posta na divisa, decorada por duas cabeças de anjo; um à dextra e outro à 

sinistra. 
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DESCRITOR Nº: 116 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI (1546) e XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2 

Nº DE ORDEM: 103 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado pela representação central de um 

bispo nimbado (assinalando a sua condição de santo), envergando vestes talares e 

segurando, na sua mão esquerda um báculo e, na direita, um livro sobre o qual está um 

peixe. De um lado e de outro do motivo central existem vidros isolados que lhe foram 

associados.   
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DESCRITOR Nº: 117 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: DECANVS.M.D.XL.VI 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI (1546)  

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2(a) 

Nº DE ORDEM: 103 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, composto por 

vidros de formato irregular, pintados com esmaltes e grisalha.  

A motivo central do painel apresenta a imagem de um bispo, cuja mitra está por um 

nimbo (assinalando a sua condição de santo), envergando vestes talares e segurando, na 

sua mão esquerda um báculo e, na direita, um livro sobre o qual está um peixe.  
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DESCRITOR Nº: 118 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Magdalena Gadtckens(?) jans gadtcken dogter zu (?)hausen Anno 

1740(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1740) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi1 

Nº DE ORDEM: 104 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um homem e uma mulher, trajados à época (séc. XVIII), com uma 

árvore de copa triangular entre eles. A mulher, à esquerda (do observador) estende uma 

taça que tem na mão esquerda e, o homem, uma flor vermelha (rosa?) que tem na mão 

direita. 
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DESCRITOR Nº: 119 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; aparenta ter defeito de fabricação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi2 

Nº DE ORDEM: 105 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi, provavelmente, pintado com grisalha e esmaltes. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo redondo (de forma pouco convencional) sobre manto branco, 

sobrepujado por uma coroa. 
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DESCRITOR Nº: 120 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: [J]ohan Ludewig Müller Zu Weddermö(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi3 

Nº DE ORDEM: 106 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação horizontal e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 121 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Bleden Zu Ollr…s In 1706 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi4 

Nº DE ORDEM: 107 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação horizontal e foi pintado com grisalha e esmaltes.  

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 122 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi5 

Nº DE ORDEM: 108 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação horizontal, pintado com grisalha e esmaltes. 

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 123 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: A C M Anno 1714 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi6 

Nº DE ORDEM: 109 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro.   

A figura representa uma cartela decorada com volutas e uma cabeça, na parte inferior. 
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DESCRITOR Nº: 124 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; apresenta manchas cinzentas que podem, 

eventualmente, ser características de fabrico 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi7 

Nº DE ORDEM: 110 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um homem e uma mulher andando, de mão dada, pelo campo junto 

a uma cidade, que se vê ao fundo. Ambos trazem cajados de pastor e trajes de 

camponeses. A cena está representada dentro de uma forma circular.   
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DESCRITOR Nº: 125 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; apresenta manchas cinzentas que podem, 

eventualmente ser características de fabrico  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis  

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi8 

Nº DE ORDEM: 111 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um monograma muito intrincado e ilegível, posto entre dois ramos 

que se cruzam na parte inferior, tudo sobrepujado por uma coroa. 
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DESCRITOR Nº: 126 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Heÿen Timma(?)  (o resto da palavra está tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (provavelmente)  

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi9 

Nº DE ORDEM: 112 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa três homens, um dos quais nimbado (o da direita do observador), 

olhando para um objecto (não identificável) que aparece entre as nuvens. À direita do 

vidro parece existir outra figura que está tapada pelo caixilho. 
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DESCRITOR Nº: 127 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: apresenta manchas cinzentas que podem, 

eventualmente ser características de fabrico  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anno 1714 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1714) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P2-Vi10 

Nº DE ORDEM: 113 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro.   

A figura representa uma cartela decorada com volutas e uma cabeça, na parte inferior. 
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DESCRITOR Nº: 128 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVII e XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3 

Nº DE ORDEM: 114 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado pela representação de cinco mártires 

franciscanos espezinhando a figura de um homem muçulmano. Superiormente e no lado 

esquerdo (do observador) do painel existem vidros isolados que lhe foram associados.   
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DESCRITOR Nº: 129 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: SS: BERARDVS, PETRVS, ACCVRSIVS, ADIVTVS ET, OTTO, 

MARTIJRES, ORDINIS, S. FRACIS[CVS] 1644 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (1644) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3(a) 

Nº DE ORDEM: 114 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, formado por 

vinte e cinco vidros rectangulares, brancos, juntos com calha de chumbo, e pintados 

com grisalha e esmaltes. 

A figura representa cinco homens envergando hábitos da Ordem dos Frades Menores 

(Franciscanos), cada um com sua palma na mão (assinalando a sua condição de 

mártires). Aquele que está mais à frente empunha, também, uma espada na sua mão 

esquerda e tem ambos os pés postos sobre a figura de um homem, com turbante, que 

está caído por terra, de ventre para cima, tendo junto a si um ceptro. A cada lado do 

painel estão dois vasos com planta floridas; o da esquerda (do observador) com flores 

vermelhas e, no topo da planta, uma branca, o da direita, com flores amareladas. Sobre 

as cabeças dos cinco homens esvoaçam dois anjos que estão a impor-lhes sobre as 

cabeças coroas de louros, que trazem nas mãos. 
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DESCRITOR Nº: 130 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Nicolaus Röhr 1786 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1786) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi1 

Nº DE ORDEM: 115 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 131 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi2 

Nº DE ORDEM: 116 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa uma espécie de motivo heráldico, muito estilizado. O escudo, de 

vermelho, com ferramentas e dois sapatos afrontados, encimado por um elmo, visto de 

frente, com paquife. No timbre tem uma bota. 
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DESCRITOR Nº: 132 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho, associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Hinrich 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi3 

Nº DE ORDEM: 117 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro tem a representação daquilo que parece ser uma árvore com copa quadripartida 

(em forma de  moinho), carregada com duas foices, cruzadas pelo meio das lâminas. 
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DESCRITOR Nº: 133 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau;  com lacunas na grisalha e nos esmaltes 

(aparentemente poderá ter sido um defeito de fabrico) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hein Siemeon (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi4 

Nº DE ORDEM: 118 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa um homem, à esquerda (do observador), tocando um instrumento de 

sopro e uma mulher, á direita, que lhe estende uma taça. Ambos trajam à época (séc. 

XVIII) 
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DESCRITOR Nº: 134 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho, associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Wasserman in (?) 1774 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1774) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi5 

Nº DE ORDEM: 119 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro tem a representação daquilo que parecem ser ferramentas de lenhador: dois 

machados cruzados, uma serra de duas mãos, um objecto não identificável, um esquadro 

e um compasso.  
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DESCRITOR Nº: 135 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho, associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Gerdaü in (?) 1774 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1774) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi6 

Nº DE ORDEM: 120 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa um homem e uma mulher, numa carroça puxada por dois cavalos. 
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DESCRITOR Nº: 136 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 1  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e dos 

esmalte ( aparentemente poderá ter sido devido a defeito de fabricação 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C1-P3-Vi7 

Nº DE ORDEM: 121 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela sobrepujada por uma cabeça alada, com asas abertas. 
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RESERVAS – CONJUNTO 2 

DESIGNAÇÃO: RS-C2 
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DESCRITOR Nº: 137 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: DOMINA.AGNES.DVCISSA.BAWARIE 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XIV e XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1 

Nº DE ORDEM: 122 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado por associação de vidros corados, 

colocados em calha de chumbo, representando uma dama medieval, com vestido 

vermelho, manto verde e véu branco, em fundo azul e dois coruchéus de feição gótica, 

nos flancos. Do direito (do observador) existem vidros isolados que lhe foram 

associados.   
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DESCRITOR Nº: 138 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: DOMINA.AGNES.DVCISSA.BAWARIE 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XIV (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1(a) 

Nº DE ORDEM: 122 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado por associação de vidros corados, 

colocados em calha de chumbo, representando uma dama medieval, com vestido 

vermelho, manto verde e véu branco, em fundo azul e dois coruchéus dourados de 

feição gótica, nos flancos. 
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DESCRITOR Nº: 139 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacuna 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1-Vi1 

Nº DE ORDEM: 123 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um cupido sentado nas folhagens de uma flor. 
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DESCRITOR Nº: 140 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e/ou esmalte 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1-Vi2 

Nº DE ORDEM: 124 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um cupido sentado nas folhagens de uma flor. 
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DESCRITOR Nº: 141 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e/ou esmalte 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1-Vi3 

Nº DE ORDEM: 125 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um cupido sentado nas folhagens de uma flor. 
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DESCRITOR Nº: 142 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e/ou esmalte 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1-Vi4 

Nº DE ORDEM: 126 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa dois ramos com folhagens e flores cruzados na parte superior. 
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DESCRITOR Nº: 143 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho, associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas ao nível da grisalha e/ou esmalte 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P1-Vi5 

Nº DE ORDEM: 127 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um cupido sentado nas folhagens de uma flor. 
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DESCRITOR Nº: 144 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas nos vidros, nas grisalhas e nos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI (1515) e XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2 

Nº DE ORDEM: 128 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado por um motivo central com a 

representação da Virgem com o Menino, coroada e sobre um crescente dourado. De 

ambos os lados existem vidros isolados que lhe foram associados.   
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DESCRITOR Nº: 145 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com lacunas no vidro, na grisalha e nos 

esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: 1515 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI (1515)  

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2(a) 

Nº DE ORDEM: 128 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel tem a representação da Virgem com o Menino, 

coroada e sobre um crescente dourado. Enverga um vestido azul e um manto branco. 

Está posta sobre a simulação de um pano de parede vermelho, adamascado, debruado 

com faixas douradas, também adamascadas. Sobre a sua cabeça é a simulação de um 

arco com volutas e acantos estilizados.  
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DESCRITOR Nº: 146 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho, associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, grisalha muito alterada (aparentemente poderá 

ser um defeito de fabrico 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Andrias(?) Wangenb(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi1 

Nº DE ORDEM: 129 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi, provavelmente, pintado com grisalha e esmaltes. 

A figura representa, aparentemente, um ferrador ferrando um cavalo, enquanto outro 

homem segura a pata do animal. 
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DESCRITOR Nº: 147 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, grisalha muito alterada 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Math.6 V.33 Trachtet am ersten nach den reich gottes und nach seiner 

gerechtig zeit so wird euch das ander als zu fallen.  

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi2 

Nº DE ORDEM: 130 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi, pintado com grisalha e esmaltes. 

A figura representa um anjo, de pé, segurando um lençol com uma inscrição. 
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DESCRITOR Nº: 148 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; apresenta manchas cinzentas que podem, 

eventualmente, ser características de fabrico  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi3 

Nº DE ORDEM: 131 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa uma mulher, semi-nua, e um cupido que lhe aponta a sua flecha. A 

representação foi posta dentro de uma forma circular. 
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DESCRITOR Nº: 149 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas na grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (duas iniciais ilegíveis)… Anno 1714 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1714) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi4 

Nº DE ORDEM: 132 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro.   

A figura representa uma cartela decorada com volutas e uma cabeça, na parte inferior. 
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DESCRITOR Nº: 150 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Heÿen Ri(?)en 1674 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (1674) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi5 

Nº DE ORDEM: 133 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro.   

A figura representa um ancião sentado num trono, segurando Cristo crucificado e uma 

pomba esvoaçante (Santíssima Trindade). 
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DESCRITOR Nº: 151 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Christoffer Jürgen Bargman 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi6  

Nº DE ORDEM: 134 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e esmaltes. 

A figura representa um homem, trajando à época (séc. XVIII), cuidando de colmeias. 
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DESCRITOR Nº: 152 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Albert Lütckens, zu Stelle, 1778. 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1778) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi7 

Nº DE ORDEM: 135 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa 

fechada, tudo em tons esverdeados e dourados. 
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DESCRITOR Nº: 153 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hinerich Christofer Wieekhosz 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi8 

Nº DE ORDEM: 136 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 154 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Allert Wolhens 1775 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1775) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi9 

Nº DE ORDEM: 137 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa uma espécie de motivo heráldico, muito estilizado. O escudo, de 

prata, está com um rodízio (ou roda dentada), encimado por um elmo de ouro, visto de 

frente, com paquife, de vermelho e ouro. No timbre tem um esquadro e um compasso. 
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DESCRITOR Nº: 155 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Claes Hageman 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P2-Vi10 

Nº DE ORDEM: 138 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação horizontal e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um motivo heráldico. O escudo, de prata, com uma pá e uma 

espécie de colher, encimado por um elmo de prata e ouro, visto de frente, cerrado e 

paquife, de púrpura, vermelho e ouro. No timbre tem dois objectos não identificáveis. 
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DESCRITOR Nº: 156 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVII e XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3 

Nº DE ORDEM: 139 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado por um quadro central com motivo 

heráldico. De ambos os lados e na face superior existem vidros isolados que lhe foram 

associados.   
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DESCRITOR Nº: 157 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: ADMODVN REVEREND(VM abrv.) DOMIN(VM abrv.) 

HERMANN(VS abrv.). VERSENS. R. E. PROTONOTARIVS. AC. SUMMAE AEDIS. 

HALBR VEC: MAIOR DECANI 1667 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVII (1667) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3(a) 

Nº DE ORDEM: 139 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O painel é formado por nove vidros rectangulares, unidos 

por calha de chumbo, pintado com grisalha e esmaltes. 

A figura representa um motivo heráldico, com escudo em forma de cartela com rolos de 

voluta, de vermelho, com estrela de seis pontas, de ouro, posta à dextra e coroa, também 

de ouro posta à sinistra, alinhados em chefe, e coroa de ouro, posta à dextra, e estrela de 

seis pontas, de ouro, posta à sinistra, em campanha e com uma marca, de negro, posta 

em pala. Sobre o escudo um chapéu, de negro, com cordões e borlas da mesma cor 

(bispo). Entre o chapéu e o escudo falta um vidro completo. Na parte superior do painel, 

a cada lado, uma fita dourada, com borla, prende um cacho de frutos e folhagens. Na 

parte inferior do painel, também em cada um dos lados e à laia de suportes, existem 

duas aves que parecem ser duas fénix. Foi tudo envolvido por uma faixa de vidro 

amarelo, excepto na parte inferior, onde foi posta a cartela, igualmente de vidro 

amarelo, com a inscrição.    
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DESCRITOR Nº: 158 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Gott gedenc(?)etan die elenden 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII  

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi1 

Nº DE ORDEM: 140 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro.   

A figura representa um anjo (Gabriel), de pé, e uma dama (Virgem Maria), sentada. É, 

claramente, uma anunciação. 
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DESCRITOR Nº: 159 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Peter Bargmann 1703 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1703) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi2 

Nº DE ORDEM: 141 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e esmaltes. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) com um homem cavando, encimado 

por um elmo cerrado, posto de frente, e paquife. O timbre apresenta um homem com 

capa vermelha, uma grande chave na mão esquerda e, na mão direita, aquilo que parece 

ser um livro (São Pedro, provavelmente). 

A inscrição foi posta na divisa, decorada por duas cabeças de anjo; um à dextra e outro à 

sinistra. 
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DESCRITOR Nº: 160 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi3  

Nº DE ORDEM: 142 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa dois ramos com folhagens e flores cruzados na parte superior. 
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DESCRITOR Nº: 161 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi4  

Nº DE ORDEM: 143 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um cupido sentado nas folhagens de uma flor. 
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DESCRITOR Nº: 162 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hinrich Dieterich Ubers(?) zu theshop(?) 1779 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1779) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi5  

Nº DE ORDEM: 144 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, uma bota ao centro e 

encimada por uma coroa. 
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DESCRITOR Nº: 163 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johana Catarina(?) Krögers Johan Kröoger Damhfer(?) Zu Handörff 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi6  

Nº DE ORDEM: 145 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com flores. Ao centro a figura representa um 

homem e uma mulher, trajados à época (séc. XVIII), com uma árvore de copa triangular 

entre eles. A mulher, à esquerda (do observador) estende uma taça que tem na mão 

esquerda e, o homem, uma flor vermelha (rosa?) que tem na mão direita. 

e encimada por uma coroa. 
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DESCRITOR Nº: 164 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Ludewieg Müller zu (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi7 

Nº DE ORDEM: 146 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 165 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johana Magdalena Gruyens Peter Gruyen dogter Zu= (?)störbt 

Anno= 1749 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1749) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi8 

Nº DE ORDEM: 147 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um homem e uma mulher, trajados à época (séc. XVIII), com uma 

árvore de copa triangular entre eles. A mulher, à esquerda (do observador) estende uma 

taça que tem na mão esquerda e, o homem, uma flor vermelha (rosa?) que tem na mão 

direita. 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

318 
 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

319 
 

 

DESCRITOR Nº: 166 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi9 

Nº DE ORDEM: 148 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um pássaro pousado num galho e comendo aquilo que parece ser 

uma flor, que segura com a pata direita, erguida. 
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DESCRITOR Nº: 167 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) Küyll 1702 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1702) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi10 

Nº DE ORDEM: 149 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação horizontal e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

322 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

323 
 

 

DESCRITOR Nº: 168 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 2  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) Hilde(?) Lüttens Anno 1757 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1757) 

DESIGNAÇÃO: RS-C2-P3-Vi11 

Nº DE ORDEM: 150 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela sobrepujada por uma cabeça alada, com asas abertas. 
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RESERVAS – CONJUNTO 3 

DESIGNAÇÃO: RS-C3 
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DESCRITOR Nº: 169 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3 

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P1 

Nº DE ORDEM: 151 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular, com orientação horizontal, formado 

por vários vidros de formatos irregulares. 

 A imagem apresenta um motivo heráldico central, constituído por três escudos, sendo 

que dois sustentam um terceiro. Os inferiores apresentam-se com espelho um do outro. 

O da esquerda (do observador) partido: I de prata, adamascada; II de azul, adamascado. 

O da direita igualmente partido: I de azul, adamascado; II de prata, adamascada. 

Aquele que aparece numa posição superior é de ouro com águia bicéfala bicada e 

membrada de ouro, de cabeças coroadas com coroas de ouro e nimbadas. O escudo é 

encimado por coroa imperial, fechada com três arcos, todos decorados com pérolas e 

dos quais, o central, é encimado por uma cruz. Está envolvido por dois ramos, de uma 

planta não identificada, de verde. 

Além dos motivos heráldicos existem duas figuras nimbadas: a da esquerda (do 

observador) é um bispo e a da direita um cavaleiro com armadura. O bispo tem um 

báculo na mão esquerda e uma broca de arco. O cavaleiro apresenta barba e bigode, um 
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elmo emplumado, com plumas azuis e brancas e empunha, na sua mão direita, um 

estandarte com fundo vermelho e cruz branca trilobada. 

Toda a representação se desenvolve num fundo de arquitectura fingida. 
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DESCRITOR Nº: 170 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau; com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XV e XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P2 

Nº DE ORDEM: 152 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular, com orientação vertical, formado por 

vários vidros de formatos irregulares. É composto por um quadro principal com a 

representação de um papa. Do lado direito deste existem vidros isolados que lhe foram 

associados.   
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DESCRITOR Nº: 171 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau; com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XV e XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P2(a) 

Nº DE ORDEM: 152 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O quadro é formado por vidros de formato irregular, 

corados e pintados com grisalha. 

A figura apresenta um papa, ostentando a tiara tripartida e sentado a uma escrivaninha. 

Aos seus pés tem uma águia e rematando superiormente a representação foi posto um 

arco querenado de feição gótica. Sobre este, existe uma decoração confusa de vidros 

coloridos e outros brancos, alguns decorados com grisalha. 
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DESCRITOR Nº: 172 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Wielhelm Waterman in gäu(?) 1774 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII (1774) 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P2-Vi1 

Nº DE ORDEM: 153 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 173 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Harms 1765  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII (1765) 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P2-Vi2 

Nº DE ORDEM: 154 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro foi representada uma lebre saindo de um bosque. 
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DESCRITOR Nº: 174 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Bom 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Hinrich (?) zu (?)  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P2-Vi3 

Nº DE ORDEM: 155 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

 A figura representa um homem, trajando à época (séc. XVIII), afiando um machado 

numa roda de amolar. 
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DESCRITOR Nº: 175 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Magdalena Gerdrut Hilmers  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P2-Vi4 

Nº DE ORDEM: 156 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro foi representada um ramo de videira com um cacho de uvas. 
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DESCRITOR Nº: 176 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI (1514?) e XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3 

Nº DE ORDEM: 157 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular, com orientação vertical, formado por 

vários vidros de formatos irregulares. É composto por um quadro principal com uma 

representação heráldica. Do lado direito deste existem vidros isolados que lhe foram 

associados.   
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DESCRITOR Nº: 177 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau; com fracturas e muitas lacunas ao nível da 

grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI (1514?)  

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3(a) 

Nº DE ORDEM: 157 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O quadro é formado por vidros de formato irregular, 

corados e pintados com grisalha. 

O quadro apresenta um motivo heráldico: o escudo é de azul com banda de prata, 

adamascada, encimado por elmo gradeado, de prata, posto a três quartos virado à dextra, 

com paquife e virol de prata. No timbre apresenta a cabeça de um homem de prata, 

aparentemente rodeado por asas, de negro e uma pluma, de vermelho. 

Nos vidros envolventes, dourados, parecem ter sido representadas duas colunas, com 

fustes decorados com folhagens e frutos nos capitéis, tudo pintado com grisalha. 
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DESCRITOR Nº: 178 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anna Maria Luc(?) Zinnen zu (?) 1785  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII (1785) 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3-Vi1 

Nº DE ORDEM: 158 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma mulher trabalhando numa fiandeira. 
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DESCRITOR Nº: 179 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, toda a grisalha desapareceu (talvez por um 

defeito de fabrico) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Inscrições ilegíveis  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3-Vi2 

Nº DE ORDEM: 159 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação vertical e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa uma espécie de motivo heráldico, muito estilizado. O escudo, de 

prata orlado de ouro, aparentemente decorado com, em suas hastes, encimado por um 

elmo, visto de frente, com paquife. No timbre tem um vaso com três flores. 
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DESCRITOR Nº: 180 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muita da grisalha desapareceu (talvez defeito 

de fabrico) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Carsten Ahlheit(?) 1786  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII (1786) 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3-Vi3 

Nº DE ORDEM: 160 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma rectangular, com 

orientação horizontal e foi pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 181 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) Hana Dorothea Binhhoff(?) Anno 1760 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII (1760) 

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3-Vi4 

Nº DE ORDEM: 161 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela sobrepujada por uma cabeça alada. 
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DESCRITOR Nº: 182 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 3  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES:  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-C3-P3-Vi5 

Nº DE ORDEM: 162 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma raposa, aparentemente em corrida e com a cabeça virada para 

trás. 
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RESERVAS – CONJUNTO 4 

DESIGNAÇÃO: RS-C4 
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RESERVAS – CONJUNTO 4 (RECONSTITUIÇÃO) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4 
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DESCRITOR Nº: 183 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muito sujo  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI 

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P1 

Nº DE ORDEM: 163 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular, de orientação horizontal, pintado com 

esmaltes e grisalha. 

A imagem apresenta uma refeição partilhada por vários homens (13), sentados em torno 

de uma mesa, em que a figura central é Cristo (Última Ceia). Do lado direito da 

representação (na perspectiva do observador) está um homem de pé, empunhando na 

sua mão direita, erguida, uma taça e, do lado esquerdo, entrando por uma porta, um 

homem que traz uma travessa com algum tipo de alimento. No centro da mesa está um 

cordeiro, posto numa grande taça larga. 

A cena foi representada numa sala que apresenta, por detrás da figura de Cristo, duas 

colunas salomónicas, decoradas até meio com caneluras espiraladas e, daí para cima, 

com vides, também elas enroladas à volta do fuste num movimento espiralado. Entre as 

colunas, uma janela com as portadas de madeira abertas e vidros na bandeira.  
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DESCRITOR Nº: 184 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muito sujo e com lacunas ao nível dos 

esmaltes e da grisalha  

PROVENIÊNCIA: Suíça  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Petter Schorry von Friswil und sin Husfromb(?) 1600 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVII (1600) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P2 

Nº DE ORDEM: 164 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, pintado com 

esmaltes e grisalha. 

A imagem apresenta a figura de um homem do lado esquerdo (do observador), com 

barba longa e bigode, envergando um traje de arcabuzeiro e um capacete emplumado. 

Sobre o ombro esquerdo apoia o respectivo arcabuz. Do seu lado esquerdo, ao nível da 

cintura, surge o punho de uma espada. Do lado direito do painel, uma mulher, trajando à 

época (séc. XVII), que lhe estende uma taça, com a sua mão direita. Tem na cabeça um 

toucado branco e, sobre este, um pequeno chapéu negro. Preso à cintura tem um cordão, 

cuja ponta se estende quase até ao chão e, pressa à extremidade deste, uma bolsa, com 

outras pequenas bolsas e um objecto não identificável.  

Entre os pés do homem e da mulher existe um escudo com peças que não são 

identificáveis e o fundo do painel apresenta uma decoração adamascada.  
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No topo do painel foi representada uma pequena cena representando um cavaleiro, cujo 

cavalo tem preso na cauda as rédeas de outro cavalo e, este, tem presa à cauda as rédeas 

de outro que, por seu turno, puxa outro cavalo, da mesma forma. Entre esta cena e a 

principal o painel está decorado com a cabeça de uma esfinge decorada, a cada lado, por 

uma voluta.  
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DESCRITOR Nº: 185 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e muito sujo  

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P3 

Nº DE ORDEM: 165 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, pintado com 

esmaltes e grisalha. 

O painel apresenta um homem do lado esquerdo (do observador) com barba e bigode. 

Tem um chapéu largo e, apoiado sobre o ombro esquerdo, um cajado e um outro objecto 

que parece ser uma serra. Junto a si vem uma mulher, montada num burro e 

amamentando uma criança no seu peito esquerdo. A criança está nimbada e a mulher 

usa um grande chapéu redondo, ao qual tem preso um véu, preso sobre o peito. 

Para além destas figuras o painel apresenta, em segundo plano, um homem ceifando, 

uma mulher transportando um cesto sobre a cabeça e, mais ao fundo, dois cavaleiros a 

galope. Existe ainda, do lado direito do painel uma representação curiosa: um tronco de 

árvore cortado (ou partido) no qual foi pintada uma espécie de casa para pássaros, da 

qual surge uma figura miniatural de um homem coroado que parece estar as esbracejar, 

segurando na sua mão esquerda um objecto não identificável (que poderá, no entanto, 

ser um ceptro).    
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DESCRITOR Nº: 186 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muito sujo e com lacunas  

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?)lli Ecter und Steffan Bürren 1601 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVII (1601) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P4 

Nº DE ORDEM: 166 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação horizontal, pintado com 

esmaltes. 

A imagem apresenta dois cavaleiros afrontados, idênticos em tudo, ricamente trajados à 

época (séc. XVII) estendendo uma taça; o do lado esquerdo (do observador) com a mão 

esquerda e o do lado direito com a mão direita. Entre ambos e suas montadas, ao centro 

da composição, uma árvore. Em fundo, na parte inferior do painel, vários edifícios, 

também eles idênticos; os do lado direito como reflexo dos do lado esquerdo (ou vice-

versa). 

Na parte superior do painel está representada uma outra cena, representando uma 

caravana de cavalos carregados com barris. No canto superior esquerdo do painel há um 

homem que alimenta o primeiro dos cavalos da referida caravana. No lado superior 

direito, sobre a cabeça do cavaleiro que foi representado desse lado, existe um 

fragmento de vidro que, embora colocado na composição, lhe não pertenceria 

originalmente. 
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No fundo do painel, junto à inscrição, em posição central, foram postos dois escudos: o 

da esquerda (do observador) de vermelho, com um homem empunhando uma balança 

na sua mão esquerda. O da direita de ouro, com um homem reclinado em terra e uma 

mulher sentada por terra tocando um alaúde. No centro do chefe uma flor-de-lis de azul. 
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DESCRITOR Nº: 187 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e muito sujo  

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: petrus ad paulum Vade in pace p[re]dicator bono(?) morum & dux(?) 

salutis iusto (?)/ paulus ad petrus pax te(?)um funda mentum E(?)eliarum & pastor 

ou(?)m/ orate p[er] me omnis sancti/ F. Andreas Hersch Co=ventHer Zv Einsidlen 

Diser Zeit PfaHer Zv Ober Kilch 1590 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI (1590) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P5 

Nº DE ORDEM: 166 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical composto por 

vidros corados e brancos, de formatos irregulares, pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta três homens nimbados (santos), todos barbados, dos quais só um está 

completo. Este empunha uma espada com a ponta da lâmina apoiada no chão. Os três 

estendem uma das mãos que se juntam no centro do painel. Emoldurando lateralmente o 

torso do santo do meio aparecem as extremidades de uma cruz em “X”. 

No canto inferior esquerdo (na perspectiva do observador) do painel foi representada 

uma figura que parece ser de um clérigo em posição orante, de joelhos e mãos postas 

nas quais tem um terço. À sua frente, no chão, tem um livro fechado. 

No remate superior do painel foram representadas três cenas menores: a da direita 

apresenta a crucifixão de um santo numa cruz em “X” de cabeça para baixo, e alguns 
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homens com armaduras e lanças, a do meio apresenta uma cena idêntica mas, desta vez, 

o santo tem a cabeça para cima e, finalmente, do lado direito, um santo a quem foi 

cortada a cabeça e, igualmente, alguns homens com armas e, um deles, tem uma coroa e 

um ceptro na mão direita. 
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DESCRITOR Nº: 188 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muito sujo  

PROVENIÊNCIA: Suíça  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI  

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P6 

Nº DE ORDEM: 168 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical composto por 

vidros corados e brancos, de formatos irregulares, pintado com esmaltes e grisalha. 
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DESCRITOR Nº: 189 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muito sujo  

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente)  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVII  

DESIGNAÇÃO: RS-C4-P7 

Nº DE ORDEM: 169 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação horizontal composto por 

vidros corados e brancos, de formatos irregulares, pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta dois homens barbados, idênticos em tudo, afrontados,  empunhando 

alabardas e com chapéus emplumados. A representação só inclui a parte superior dos 

personagens. 

No topo do painel existe uma outra cena representada que apresenta aquilo que parece 

ser um arado, ou uma charrua, puxada por cinco cavalos. Apresenta igualmente dois 

homens – que parecem ser os mesmos representados abaixo –, um vai dirigindo os 

cavalos, puxando-os pelas rédeas, enquanto o outro tem a mão nas pegas do referido 

instrumento agrícola. 

Do lado esquerdo do Painel, pintado num vidro autónomo, foi pintada a figura de 

Cristo, com a mão direita semi-erguida em gesto de bênção. Sobre o braço esquerdo tem 

um livro sobre o qual foi posto um cordeiro nimbado, deitado e com um estandarte 

cruciforme e haste também cruciforme. 
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DESCRITOR Nº: 190 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 4  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, muito sujo  

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente)  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: 1594 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI (1594) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4-Vi1 

Nº DE ORDEM: 170 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco redondo pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico com dois brasões afrontados: o da esquerda (na 

perspectiva do observador) tem um escudo do tipo francês antigo (escudo em ponta) 

posto à valona, de prata com debrum de vermelho, com um homem de chapéu redondo, 

de vermelho, segurando dois ganchos, sainte da ponta do escudo que tem uma forma 

trilobada, de negro. É encimado por elmo de torneio posto de perfil à dextra com 

paquife de prata. No timbre tem um homem de chapéu redondo, de vermelho, segurando 

dois ganchos, sainte de uma forma trilobada, de negro. 

O da direita tem um escudo do tipo francês antigo posto à valona, de prata com uma 

figura fabulosa com cabeça de leão e uma cauda de peixe, de ouro, rompante. É 

encimado por elmo de torneio posto de perfil à sinistra com virol e paquife, tudo de 

prata e ouro. No timbre tem uma figura fabulosa com cabeça de leão e uma cauda de 

peixe, de ouro, rompante.   
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RESERVAS – CONJUNTO 5 (RECONSTITUIÇÃO) 

DESIGNAÇÃO: RS-C4 
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DESCRITOR Nº: 191 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas  

PROVENIÊNCIA: Suíça e Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI e XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1 

Nº DE ORDEM: 171 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, composto por 

dois quadros e vidros isolados que lhe estão associados, colocados em ambos os flancos.  
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DESCRITOR Nº: 192 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular  

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Menfch(?) las dir off erden richts so lieb Peyn Das du vergist Gott des 

hersen deyn Betracht deglitch Peyn Marter ud lÿder So mird er dich nitt ewigelich(?) 

mÿden 1530 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI (1530)  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Q1 

Nº DE ORDEM: 172 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação horizontal de vidro 

branco pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico:  o escudo em forma de cartela com rolos de 

voluta, de azul adamascado com flor-de-lis de pé cortado, de prata. 

Do lado esquerdo do escudo (na perspectiva do observador) foi representado um 

homem, trajando à época (séc. XVI), segurando com a sua mão esquerda o cano de um 

mosquete que tem a coronha assente no chão. Na cabeça tem um chapéu redondo 

emplumado e no lado esquerdo vê-se uma espada que tem presa à cintura. 

Do lado direito do escudo foi representada uma mulher, trajando também à época, que 

tem na sua mão esquerda uma chave e na direita uma taça, que estende na direcção do 

homem. 
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No segundo plano, ladeando o escudo, duas colunas vermelhas e entre elas, na parte 

superior da composição, uma cartela em que foi posta a inscrição. 
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DESCRITOR Nº: 193 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas  

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: CONRAD SCHMALHOL ANNO M D L V I 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVI (1556)  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Q2 

Nº DE ORDEM: 173 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel circular composto por um vidro central redondo, 

rodeado por vidros semi-circulares brancos, formando várias cartelas onde foram postas 

partes da inscrição. Pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico com um escudo em forma de cartela recortada 

com rolos de voluta, de azul adamascado, com duas serras de prata postas em aspa. O 

escudo é encimado por um elmo de torneio, virado à dextra a três quartos, de prata, com 

paquife de prata e de azul. No timbre tem uma asa de azul com duas serras de prata 

postas em aspa. 
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DESCRITOR Nº: 194 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Nieclas Lutgens 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi1 

Nº DE ORDEM: 174 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 195 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi2 

Nº DE ORDEM: 175 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um homem, lavrando a terra com uma junta de bois que puxa um 

arado, e uma dama que lhe estende uma taça, ambos trajando à época (séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 196 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: [Joh]an(?) Peter Bardwi(?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi3 

Nº DE ORDEM: 176 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro e, aparentemente, existiria também uma dama (0 

vidro apresenta uma grande lacuna). O cavaleiro traja à época (séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 197 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan Otto Mattiessen zum (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi4 

Nº DE ORDEM: 177 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa 

fechada, tudo em tons esverdeados e dourados. 
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DESCRITOR Nº: 198 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) (a inscrição está tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi5 

Nº DE ORDEM: 178 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) com um esquadro e um compasso, 

encimado por um elmo cerrado, posto de frente, e paquife. O timbre apresenta um 

homem sainte, com um chapéu de abas e segurando um machado, com o cabo apoiado 

sobre o ombro direito e lâmina para baixo. 

A inscrição foi posta na divisa. 
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DESCRITOR Nº: 199 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: [P]aüel(?) Bargstede 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi6 

Nº DE ORDEM: 179 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) com um martelo e uma espécie de 

alicate, postos em aspa e, sobre estes, uma coroa posta em chefe. O escudo é encimado 

por um elmo cerrado, virado à dextra, e paquife. O timbre apresenta três rosas em suas 

hastes. 
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DESCRITOR Nº: 200 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi7 

Nº DE ORDEM: 180 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um homem, trajando à época (séc. XVIII), com dois cavalos aos 

quais estão atreladas duas grades, para gradear os campos. 
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DESCRITOR Nº: 201 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Jacob Witf 1723 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi8 

Nº DE ORDEM: 181 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) de campo adamascado com um barril 

em posição vertical, encimado por um elmo cerrado, posto de frente, e paquife. O 

timbre apresenta um compasso cruzado com dois machados. 
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DESCRITOR Nº: 202 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES:  

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P1-Vi9 

Nº DE ORDEM: 182 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e esmaltes. 

Está decorado com um par de asas adossadas, com as pontas para cima. 
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DESCRITOR Nº: 203 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Frantz Johan vonütinghoff genandt Schell von Sshellenberg dero 

Hohen Cathedral Kirschen Zu Münster Thumb Kellner undt Capitular Herr Probst Zu 

Dülman Archidiaconus Zu Stadt undt Stadtlohn undt Probst in Alten Thumb 1711 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séc. XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P2 

Nº DE ORDEM: 183 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical composto por 

vidros rectangulares brancos, pintados com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico com escudo do tipo peninsular, de prata com 

uma barra de negro carregada com três besantes de ouro. O escudo é encimado por um 

coronel com o aro com virolas, ornamentado de pedras preciosas de vermelho e 

rematado por oito florões, sendo cinco aparentes, cada um com uma jóia vermelha no 

centro. Os suportes são dois leões rompantes.  

O escudo está posto sobre uma cartela, sustida por dois putti, onde foi posta a inscrição. 
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DESCRITOR Nº: 204 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Painel 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente) e Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XVI e XVIII 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3 

Nº DE ORDEM: Sem número de ordem (por não haver uma foto da totalidade do 

painel) 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical, composto por 

dois quadros e vidros isolados que lhe estão associados, colocados em ambos os lados. 
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DESCRITOR Nº: 205 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente)  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Mensch halte fest Deynen=Gott in Marter und Lÿden so (?)ird er 

enigflich dich nitm=ynden. Anno 1538 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Q1 

Nº DE ORDEM: 184 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação horizontal de vidro 

branco pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico: o escudo é do tipo peninsular, de ouro 

adamascado com águia bicéfala, de negro. O escudo é encimado por uma coroa de ouro 

com barretina de vermelho e com aro decorado com jóias, rematado por três florões 

aparentes intercalados por quatro florões menores, nascendo de cada um deles um arco 

reunidos sob um outro florão. 

Do lado esquerdo do escudo (na perspectiva do observador) foi representado um 

homem, trajando à época (séc. XVI), segurando com a sua mão esquerda uma alabarda. 

Na cabeça tem um chapéu redondo emplumado e no lado direito vê-se uma adaga que 

tem presa à cintura. 
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Do lado direito do escudo foi representada uma mulher, trajando também à época, nas 

costas da qual foi representada uma mesa sobre a qual está um gomil e um outro objecto 

não identificável. 

Na parte superior da composição, uma cartela dourada em que foi posta a inscrição. 
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DESCRITOR Nº: 206 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Quadro 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça (provavelmente)  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Q2 

Nº DE ORDEM: 185 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel circular composto por um vidro redondo, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico com um escudo de forma não identificável 

(devido às lacunas), de castanho, com um homem com barrete cónico, de cinzento, e um 

objecto que não foi possível identificar. O escudo é encimado por um elmo cerrado, 

virado à sinistra a três quartos, de prata guarnecido de ouro, com virol de ouro e prata e 

paquife de ouro prata e vermelho. No timbre tem um monograma (marca). 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

401 
 

 

DESCRITOR Nº: 207 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular, com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?) (a inscrição tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi1 

Nº DE ORDEM: 186 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) de campo adamascado, com dois anéis 

circulares encadeados, sobrepujados por uma coroa, postos na faixa e duas flores de 

quatro pétalas, posta na campanha. O escudo é encimado por um elmo cerrado, posto de 

frente, e paquife. O timbre apresenta dois anéis circulares encadeados, sobrepujados por 

uma coroa. 

A inscrição foi posta na divisa. 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

402 
 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

403 
 

 

DESCRITOR Nº: 208 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: ANNO.1.7.0.8. 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1708)  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi2 

Nº DE ORDEM: 187 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e esmaltes. 

A figura representa uma cartela decorada superiormente por duas volutas, lateralmente 

por rolos e inferiormente uma cabeça alada.  
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DESCRITOR Nº: 209 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johan (?)bben 1731 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1731) 

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi3 

Nº DE ORDEM: 188 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e esmaltes. 

A figura representa um homem semeando a terra e uma dama que lhe estende uma taça, 

ambos trajando à época (séc. XVIII) 
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DESCRITOR Nº: 210 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Maria Elisabet Lord 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi4 

Nº DE ORDEM: 189 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e esmaltes. 

A figura representa uma mulher trabalhando numa fiandeira e um homem que lhe 

estende uma taça, ambos trajando à época (séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 211 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Jürgen (a restante inscrição está tapada pelo caixilho) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi5 

Nº DE ORDEM: 190 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 212 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi6 

Nº DE ORDEM: 191 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular e foi 

pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 213 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi7 

Nº DE ORDEM: 192 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular e foi 

pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um homem fabricando ( ou reparando) um barril. 
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DESCRITOR Nº: 214 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Haman zu (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi8 

Nº DE ORDEM: 193 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O vidro, branco, tem uma forma quadrangular e foi 

pintado com grisalha e esmaltes.   

A figura representa um cavaleiro e uma mulher, de pé, do lado esquerdo (do 

observador), que lhe estende uma taça com a mão direita. Ambos estão trajados à época 

(séc. XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 215 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Conjunto 5  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho; associado a 

painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES:  

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: VR-C5-P3-Vi9 

Nº DE ORDEM: 194 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com grisalha e esmaltes. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) de prata com três rosas em suas hastes 

vertical, encimado por um elmo cerrado, de prata e ouro, posto de frente, e paquife, de 

prata e vermelho.  
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PAINEIS isolados 

 

DESCRITOR Nº: 216 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Aplicado em caixilho 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: IOANNES HEINRICVS FLEISCHLIN PAROCHVS IN KRIENS. ANÕ 

1688 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVII (1688)  

DESIGNAÇÃO: RS-Pi1 

Nº DE ORDEM: 195 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação horizontal formado por 

vidros de forma irregular, brancos, pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico: o escudo em forma de cartela com rolos de 

voluta, esquartelado: I e IV de azul adamascado, com um Cristo crucificado posto numa 

aura radiante de ouro e com o pé direito sobre uma cabeça alada; II e III de vermelho 

adamascado, com uma torre de ouro com duas portadas abertas e interior de vermelho. 

O escudo é encimado por dois elmos gradeados e afrontados, postos a três quartos de 

frente: o da direita de perfil à dextra e o da sinistra de perfil à sinistra, de prata 

guarnecidos de ouro, com paquifes de ouro, azul e vermelho. O da dextra tem no timbre 

o Cristo crucificado posto numa aura radiante de ouro e com o pé direito sobre uma 
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cabeça alada, o da sinistra  com uma torre de ouro com duas portadas abertas sobre um 

viro de ouro e vermelho. 

Entre os dois timbres foi representada uma Virgem com o Menino postos numa aura 

radiante de ouro e, a cada lado do escudo, um anjo tenente. 

No flanco superior esquerdo do painel (na perspectiva do observador) foi feita uma 

representação de São Cristóvão, com o Menino Jesus sobre o seu ombro direito e no 

flanco esquerdo foi representado um bispo nimbado que não foi possível identificar. 

Tudo foi posto numa arquitectura simulada e na parte inferior do painel foi posta a 

inscrição. 
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DESCRITOR Nº: 217 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Várias 

DATAÇÃO APROXIMADA: Séculos XV (provavelmente) e XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi2 

Nº DE ORDEM: 196 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular, com orientação vertical, formado por 

vários vidros de formatos irregulares. É composto por um quadro principal com a 

representação de um papa. Do lado esquerdo deste existem vidros isolados que lhe 

foram associados.   
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DESCRITOR Nº: 218 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XV (provavelmente)  

DESIGNAÇÃO: RS-Pi2 

Nº DE ORDEM: 196 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: O quadro é formado por vidros de formato irregular, 

corados e pintados com grisalha. 

A figura apresenta um bispo, ostentando uma mitra e sentado a uma escrivaninha. Aos 

seus pés tem um touro e rematando superiormente a representação foi posto um arco 

querenado de feição gótica. Sobre este, existe uma decoração confusa de vidros 

coloridos e outros brancos, alguns decorados com grisalha. 
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DESCRITOR Nº: 219 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Peter Harms in (?) 1774 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi2-Vi1 

Nº DE ORDEM: 197 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, trajado à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 220 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; aparentemente com destacamentos, ao 

nível dos esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Johann Trost. 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi2-Vi2 

Nº DE ORDEM: 198 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro foi representada uma lua crescente, com face humana, inscrita numa 

circunferência negra com uma mancha oval, castanha, que parece ter tido algum tipo de 

representação (actualmente imperceptível). 
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DESCRITOR Nº: 221 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Anna Dorate Watermans 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi2-Vi3 

Nº DE ORDEM: 199 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa uma mulher, trabalhando numa fiandeira e vestida à época (séc. 

XVIII). 
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DESCRITOR Nº: 222 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular; com lacunas na grisalha e nos esmaltes 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Henning Brandt. Zu Britling 1765. 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1765) 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi2-Vi4 

Nº DE ORDEM: 200 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro foi representada um cavalo, com as patas dianteiras levantadas e asa traseiras 

assentes em terra. 
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DESCRITOR Nº: 223 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau; com fracturas, lacunas ao nível dos 

esmalte e chumbo e péssimas condições (oxidado e contorcido)  

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (no vidro isolado)  

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi3 

Nº DE ORDEM: 201 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical de vidro 

branco pintado com esmaltes. 

O painel é composto por um quadro com um motivo heráldico e um vidro isolado que 

lhe está associado. 
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DESCRITOR Nº: 224 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau; com fracturas, lacunas ao nível dos 

esmalte e chumbo e péssimas condições (oxidado e contorcido)  

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições  

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi3(a) 

Nº DE ORDEM: 201 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular com orientação vertical de vidro 

branco pintado com esmaltes. 

A figura apresenta um motivo heráldico constituído por três brasões dos quais um é 

maior e está isolado e, os outros dois foram postos lado a lado. Os escudos pertencem a 

uma tipologia desconhecida. O maior é esquartelado: I e IV de ouro adamascado, com 

três ganchos, de vermelho, dois e um; II e III de prata adamascada, com chave do 

mesmo metal, com o palhetão virado à sinistra, para cima. O dois menores são: um de 

vermelho com flor-de-lis de ouro; outro de ouro com três pássaros passantes, de 

vermelho, postos em faixa.  

Tudo está integrado numa espécie de cartela decorada com folhagens. 
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DESCRITOR Nº: 225 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Associado a painel 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha  

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Mattias Bargman: 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi3-Vi1 

Nº DE ORDEM: 202 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

 A figura representa uma cartela decorada com folhagens e encimada por uma cabeça 

alada. No medalhão tem um braço direito saindo de uma nuvem e empunhando um 

martelo na mão. Subjacente à cartela está uma filactéria com a inscrição.  
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DESCRITOR Nº: 226 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, com lacunas e fracturas 

PROVENIÊNCIA: Suíça (Provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi4 

Nº DE ORDEM: 203 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel rectangular de orientação vertical composto por 

vidros corados e brancos de formato irregular, pintados com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um homem barbado, vestindo armadura de prata guarnecida de ouro 

e um elmo emplumado, com plumas brancas. Empunha na sua mão esquerda um 

estandarte quadrangular de cariz heráldico: de vermelho, adamascado, com pano de 

muralha, portão e duas torres flanqueantes, tudo de prata. O homem tem a sua mão 

esquerda posta numa espada, da qual só se vê vagamente o punho. Nas suas costas, num 

pequeno vidro (que não pertenceria originalmente ao painel) foi representada uma 

mulher coroada.  

Junto ao seu pé esquerdo foi posto um escudo com um motivo heráldico idêntico ao do 

estandarte.  

No topo do painel foi representada uma cena que apresenta, no lado esquerdo (na 

perspectiva do observador) uma mulher empunhando uma espada com a sua mão direita 

e com a esquerda segura a cabeça decepada de um homem cujo corpo jaz sobre um 
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leito, numa tenda que lhe está nas costas. À sua frente uma mulher joelhada estende-lhe 

aquilo que parece ser um saco onde aquela se apresta a depositar a dita cabeça. No lado 

superior direito, ao fundo, a representação de uma cidade.   
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DESCRITOR Nº: 227 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Suíça (Provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: elias Ghleipf 1547 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (1547) 

DESIGNAÇÃO: RS-Pi5 

Nº DE ORDEM: 204 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel circular composto por um vidro central redondo, 

rodeado por vidros semi-circulares brancos e verdes, pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico com um escudo de tipologia desconhecida de 

azul adamascado, com flor-de-lis com a pétala central cruzetada, de prata. O escudo é 

encimado por um elmo de torneio, posto de frente a três quartos de perfil virado à 

dextra, de prata, com paquife de ouro e de azul. No timbre tem um leão rompante, 

sainte, da sua cor. 

Do lado esquerdo deste brasão (na perspectiva do observador) foi representado um 

homem empunhando uma alabarda com a sua mão esquerda, trajado à época (séc. XVI) 

e com um chapéu redondo, branco com plumas brancas. 
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DESCRITOR Nº: 228 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas e o que parecem ser respingos 

de tinta 

PROVENIÊNCIA: Suíça (Provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI  

DESIGNAÇÃO: RS-Pi6 

Nº DE ORDEM: 205 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Painel circular composto por um vidro central redondo, 

rodeado por vidros semi-circulares dourados, pintado com esmaltes e grisalha. 

A figura apresenta um motivo heráldico com um escudo de tipo ibérico de negro 

lisonjado de prata, carregado com a representação de um vegetal que se assemelha a um 

nabo, de prata e com rama de sua cor. O escudo é suportado por um leão de ouro que o 

segura entra as patas.  

Foi tudo posto numa forma quadrilobada com fundo vermelho adamascado. 
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DESCRITOR Nº: 229 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Painel isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Muito mau, só subsistiu um fragmento do painel e 

um vidro isolado que lhe está associado 

PROVENIÊNCIA: (?) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XV   

DESIGNAÇÃO: RS-Pi7 

Nº DE ORDEM: 206 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Fragmento de painel rectangular com vidro isolado que 

lhe está associado. 

Daquilo que seria o motivo central só restou a representação de um arco ogival gótico e, 

por baixo deste, uma cabeça humana muito degradada. 
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DESCRITOR Nº: 230 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas ao nível da grisalha e do esmalte 

PROVENIÊNCIA: Alemanha (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES:  

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (provavelmente)  

DESIGNAÇÃO: RS-P7-Vi1 

Nº DE ORDEM: 207 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco rectangular de orientação horizontal. 

A figura apresenta um cervo cujo topo da cabeça não é visível (está tapada pelo 

chumbo) 
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VIDROS isolados 

 

DESCRITOR Nº: 231 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Holanda (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: 7.6.5.4.3.2.1.12 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente)  

DESIGNAÇÃO: RS-Vi1 

Nº DE ORDEM: 208 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro redondo, pintado com grisalha e amarelo de prata. 

A figura representa um anjo segurando uma filactéria com vários números, semelhando 

uma escala. 
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DESCRITOR Nº: 232 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Painéis isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: Holanda (provavelmente) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: TEMPLVM DOMINI 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI (provavelmente) 

DESIGNAÇÃO: RS-Vi2 

Nº DE ORDEM: 209 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro redondo, pintado com grisalha e amarelo de prata. 

A figura representa Cristo expulsando os vendilhões do templo de Jerusalém.. 
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DESCRITOR Nº: 233 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Vidros isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular 

PROVENIÊNCIA: (?) 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Zabulon 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVI  

DESIGNAÇÃO: RS-Vi3 

Nº DE ORDEM: 210 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com grisalha e/ou esmalte negro. 

A figura representa um homem barbado, com uma espécie de chapéu (ou turbante), 

segurando aquilo que parece ser um remo e com o pé direito posto sobre uma âncora 

que está por terra. No segundo plano vêem-se vários barcos, navegando num lago. 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

451 
 

 

 

 

 

 

 



Os Vitrais do Palácio da Pena e a Colecção de D. Fernando II.  Contributos para o seu estudo 

 

452 
 

 

DESCRITOR Nº: 234 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Vidros isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Sem inscrições 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-Vi4 

Nº DE ORDEM: 211 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A imagem representa um cavaleiro, vestido à época (séc. XVIII), empunhando uma 

pistola. 
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DESCRITOR Nº: 235 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Vidros isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com fracturas 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Hinrich Krüsse 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-Vi5 

Nº DE ORDEM: 212 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

 A figura representa uma cartela decorada com folhagens e encimada por uma cabeça 

alada. O medalhão é cortado e tem, na parte superior três espigas de trigo, nas suas 

hastes, e, na parte inferior, aquilo parece ser uma rosa. Subjacente à cartela está uma 

filactéria com a inscrição.  
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DESCRITOR Nº: 236 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Vidros isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas ao nível da grisalha 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Hans Hinnerich Menoke (?) 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII  

DESIGNAÇÃO: RS-Vi6 

Nº DE ORDEM: 213 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação horizontal, 

pintado com grisalha e esmaltes. 

Está decorado com um brasão, cuja representação não segue as convenções da 

heráldica: escudo (de forma pouco convencional) de prata com três espigas de trigo, em 

suas hastes, encimado por um elmo cerrado, de prata e ouro, posto de frente, e paquife, 

de prata e vermelho. O timbre apresenta três espigas de trigo, em suas hastes. 
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DESCRITOR Nº: 237 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Vidros isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Mau, com lacunas ao nível da grisalha (sem 

chumbo) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: Herman Nicolaus Rabe… (?) 1765 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1765) 

DESIGNAÇÃO: RS-Vi7 

Nº DE ORDEM: 214 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela, decorada com folhagens, encimada por uma coroa. No 

centro foi representada uma tesoura aberta e, entre as lâminas, um objecto que poderá 

ser uma agulha. 
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DESCRITOR Nº: 238 

LOCALIZAÇÃO: Reservas – Vidros isolados  

TIPOLOGIA: Vidro isolado 

ENQUADRAMENTO CIRCUNSTANCIAL: Isolado 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Regular (sem chumbo) 

PROVENIÊNCIA: Alemanha 

MARCAS OFICINAIS: Sem marcas visíveis 

INSCRIÇÕES: (?)  Heÿm Köv(?) Anno 1757 

DATAÇÃO APROXIMADA: Século XVIII (1757) 

DESIGNAÇÃO: RS-Vi8 

Nº DE ORDEM: 215 

DESCRIÇÃO GENÉRICA: Vidro branco, rectangular, de orientação vertical, pintado 

com esmaltes e grisalha. 

A figura representa uma cartela sobrepujada por uma cabeça alada. 
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