
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

INSTITUTO DE HISTÓRIA DA ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ICONOGRAFIA DE SANTA MARIA MADALENA  

EM PORTUGAL  

ATÉ AO CONCÍLIO DE TRENTO 

 

Susana Rita Rosado Alves 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro 

2012 





UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

INSTITUTO DE HISTÓRIA DA ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ICONOGRAFIA DE SANTA MARIA MADALENA  

EM PORTUGAL  

ATÉ AO CONCÍLIO DE TRENTO 

 

Susana Rita Rosado Alves 

 

 

Dissertação orientada pelo Prof. Dr. Luís Urbano Afonso  

e co-orientada pela Profª. Drª. Helena Barbas 

 

 

Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho não segue o Novo Acordo Ortográfico 



I 
 

RESUMO 

Esta dissertação é dedicada à iconografia de Santa Maria Madalena em Portugal, desde 

o período tardo-medieval até ao Concílio de Trento. Pretende identificar e analisar as 

transformações mais significativas introduzidas na iconografia desta santa, tanto no que 

se refere à sua representação icónica, como imago isolada, como no que se refere à sua 

participação em cenas narrativas, como historia. Para além do estudo das fontes escritas 

e da bibliografia secundária, este trabalho tem por preocupação nuclear a observação e 

análise directa das imagens medievais e renascentistas referentes a Maria Madalena. 

Nesse sentido foi feita uma recolha exaustiva das representações de Maria Madalena 

existentes em território português, especialmente na escultura de vulto, pintura mural, 

pintura retabular, tumulária e iluminura. É com base em cerca de setenta obras que são 

definidas as suas características fundamentais, como o modo como traja, o cabelo, a 

posição em cenas colectivas, bem como os atributos que a acompanham, sendo o mais 

evidente, o vaso. As razões das mutações iconográficas que foi sofrendo ao longo deste 

período justificam-se com as diferentes influências que a arte portuguesa sofreu, desde 

as vindas do Norte da Europa até às italianas humanistas que a Escola Portuguesa de 

Pintura tão bem protagoniza, sendo que as obras mais próximas dos anos 60 do século 

XVI apresentam já características tridentinas. A estreita ligação que a produção artística 

tem com as transformações das práticas devocionais no mesmo espaço e tempo torna-se 

evidente no exemplo da importância que o Concílio de Trento teve para a História da 

Iconografia. 

PALAVRAS-CHAVE: Maria Madalena, Iconografia, Portugal. 

ABSTRACT 

This dissertation is dedicated to the iconography of Saint Mary Magdalene in Portugal 

since the late medieval period to the Concil of Trent. It aims to identify and to analyze 

the most significant transformations introduced to the iconography of this saint, both in 

matters of its iconic representation, as isolated imago, and in matters of its participation 

on narrative scenes, as historia. Besides the study of the written sources and of the 

secondary bibliography, this work takes as a fundamental preoccupation the observation 

and the straight analysis of the medieval and renaissance images referring to Mary 

Magdalene. According to this, an exhaustive gathering of the representations of Mary 

Magdalene in the Portuguese territory was made, especially of sculpture in the round, 

mural painting, altarpiece painting, funerary art and illumination. It is by observing 

around seventy works of art that her fundamental characteristics are defined, as the way 

she dresses, her hair, her position on collective scenes, as well as the attributes that 

accompany her, being the vase most evident one. The reasons of the iconographic 

mutations suffered throughout this period are justified with the different influences that 

Portuguese art has suffered, since those from the North of Europe to the humanistic 

Italian, that the Portuguese School of Painting so well embraced, and being those works 

of art closest to the 60s of the sixty century the ones which already present tridentine 

characteristics. The narrow connection that artistic production maintains with the 

transformation of devotional practices on the same space and time becomes evident with 

the example of the importance that the Council of Trent had to the History of 

Iconography. 

KEY-WORDS: Mary Magdalene, Iconography, Portugal.       
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INTRODUÇÃO 

 

 Santa Maria Madalena revelou-se, ao longo dos séculos, uma figura bíblica 

cercada por dúvidas e questões em torno da sua identidade e verdade histórica que 

levantaram teorias tanto oficiais cristãs, como com contornos menos aceites dentro de 

uma teologia que tenta explicar a existência desta personagem de formas diversas. 

Desde a integração de várias personalidades numa mesma identidade, a tentativa de 

reprimir a importância da figura feminina mais citada nos Evangelhos bíblicos para a 

formação da Cristandade é crescente ao longo dos séculos. 

 Apesar disso, a tentativa de apagar ou dissimular a sua existência não é possível 

ser totalmente conseguida, principalmente, por ser protagonista do episódio em que o 

dogma cristão se fundamenta: a Ressurreição do Salvador. Assim, sendo necessária a 

criação de uma identidade firmada em torno desta personagem, cresceu o seu culto em 

torno do seu carácter de pecadora arrependida, popular e teologicamente influenciada, 

nomeadamente, como prostituta. Sendo um carácter erróneo, originado por vários 

factores, e mesmo tendo a Igreja actual desmentido essa sua condição, facto é que o 

culto e crença popular prende-se nesta figura com o arrependimento e penitência.  

 A produção artística de objectivo didáctico e litúrgico, apresenta uma “Bíblia 

para os iletrados” em que a sua maior arma é a iconografia, que se pretende uniforme 

para uma melhor compreensão e divulgação das suas mensagens. Mas a dicotomia entre 

a representação de cortesã e de pecadora arrependida na personagem da Madalena, 

apresenta-nos uma contradição de produções e de culto. A mensagem transmitida por 

um Calvário com uma Madalena arrependida, sobriamente trajada, aos pés da Cruz, ou 

uma Madalena profusamente decorada apresentando trajes de cortesã, é necessariamente 

distinta. Devido à intenção litúrgica, a especificidades de encomenda, à liberdade 

criativa do artista, a imposições da época ou a influências e características regionais, a 

iconografia altera-se, tal como o culto que a acompanha. 

 É nosso objectivo com esta dissertação estudar o estabelecimento de alterações 

iconográficas nas representações de Santa Maria Madalena, de modo a auxiliar a análise 

do seu culto em Portugal. A limitação de território prende-se com as especificidades da 

arte portuguesa nas suas influências exteriores, tanto na plasticidade como na própria 

iconografia adoptada. O estabelecimento de limites temporais obrigaram-nos a excluir a 

época áurea na regulamentação oficial iconográfica que foi a Contra-Reforma.  
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 Respondendo às acusações resultantes da Reforma Protestante, o Concílio de 

Trento veio estabelecer normativas de representação iconográfica de cenas religiosas 

cristãs, de modo a controlar a mensagem e interpretações que dessas representações 

pudessem surgir. Não necessariamente com grande repercussão em todos os territórios 

cristãos, o facto é que a Contra-Reforma, em especial o Decreto de 1563, foi um marco 

na produção artística católica. A sua importância exige uma maior análise e atenção da 

nossa parte, o que não será possível por razões de tempo, embora no futuro gostássemos 

de aprofundar o tema. 

 No que diz respeito ao estudo de Maria Madalena, muitas são as teorias quanto à 

sua existência e verdade histórica, mais ou menos aceites pela Igreja. Não sendo esse o 

nosso objectivo, a sua iconografia levanta também algumas teorias e visões que, apesar 

de terem sido estudadas a nível geral, com recurso às fontes e que podemos encontrar 

em dicionários iconográficos de teor generalista, apenas recentemente apareceram 

alguns estudos especialmente dedicados à iconografia desta santa. De modo geral, é 

focado o olhar nas obras produzidas internacionalmente após o Concílio de Trento, 

provando novamente a importância que este teve na produção artística. Assim, para 

além do estudo pré-tridentino ser escasso ou praticamente inexistente, o território 

português é deixado à margem, havendo um maior enfoque em produções francesas e 

italianas. Facto que não podemos ignorar, apesar das influências exteriores, é o carácter 

específico de cada país e região no que diz respeito às produções e ao culto dos santos, 

nomeadamente a “influência” que Portugal sofria. Assim, as alterações que a 

iconografia de Madalena sofreu até 1563 no território português não têm sido avaliadas 

com rigor ou atenção, nem foram defendidas de forma concreta. 

 Para tal tentativa de análise das alterações iconográficas, procedemos a um 

levantamento exaustivo, mas não esgotado, de obras em suporte de pintura, retabular ou 

mural, iluminura e escultura, de vulto ou tumulária, que apresentasse representações de 

Maria Madalena em imagens isoladas (imago) ou em cenas narrativas (historia), e de 

produção nacional, assumindo artistas portugueses ou estrangeiros “aportuguesados” e 

considerados pela historiografia actual como pertencendo à chamada Escola Portuguesa.  

 A selecção resultou numa amostra de cerca de setenta obras, sobretudo em 

pintura retabular, alguma escultura, e apenas dois exemplares de iluminura ou tumulária 

e três de pintura mural. Limitados aos recursos humanos, logísticos e temporais, a 

pesquisa iniciou-se por bases de dados publicadas on-line de instituições públicas como 

o, à data, Instituto dos Museus e da Conservação, bem como Inventários de Dioceses e 



3 
 

dos Bens Culturais da Igreja, ou de projectos como o IMAGO, para obras de iluminura 

e tumulária. Na sequência do desenvolvimento da pesquisa sobre as obras e os seus 

autores, foi nos antigos Catálogos de Exposições que detectámos outras obras não 

pertencentes aos Museus Nacionais, mas documentadas na historiografia nacional. A 

aquisição de imagens com o mínimo de qualidade ou até a visualização pessoal das 

obras nem sempre foi fácil ou possível, admitindo a possível falha na identificação e 

análise de algumas obras com acesso dificultado.  

 Para maior facilidade na leitura desta Dissertação serão introduzidos documentos 

anexos para melhor compreensão do que aqui for referido, como citações completas das 

Fontes, imagens de apoio, bem como pequenos trabalhos de investigação preliminar por 

nós desenvolvido e que acreditamos auxiliar na compreensão do maior objectivo que 

nos traz a iniciar este estudo. Apesar de não se inserir na nossa pesquisa directa, não 

podemos ignorar a importância do Concílio de Trento. Em algumas obras anteriores a 

1563 podemos já observar algumas influências dos conceitos e visões tridentinas, tendo 

considerado necessário e essencial a referência breve a este acontecimento católico, 

assumindo, desde já, o necessário aprofundamento posterior do tema para 

estabelecimento de considerações mais conclusivas. 

 O Concílio de Trento veio tentar estabelecer normas para as produções artísticas, 

a nível de representação sacra, a partir de 1563, mas nas obras produzidas anteriormente 

a esta data não se verificaram regras oficiais e previamente estabelecidas seguidas por 

todos os artistas em todos os centros de produção
1
. Em território nacional, as produções 

artísticas contaram com diversas influências marcantes para a definição da identidade 

artística portuguesa. Sendo que em época medieval as produções regionais de oficinas 

colectivas, com dificuldade na definição de autonomias individuais e, por vezes, 

escassez de características que as definam como portuguesas com as certezas 

necessárias, fizeram com que excluíssemos obras de datação mais antiga, sem certezas 

de autoria, oficina ou origem. Assim, a selecção de produção artística estudada, possui 

poucos exemplares da segunda metade do século XV, sendo grande parte uma produção 

pictórica de óleo sobre madeira, datada do século XVI, apresentando já características 

dos Primitivos Portugueses. 

                                                             
1 Anteriormente eram seguidos os textos oficiais da vida dos Santos, como os Evangelhos e a Legenda 

Aurea, não sendo estes Manuais oficiais de pintura e iconografia. Mesmo após o Concílio de Trento, as 

normas não foram sempre e rigorosamente seguidas, sendo um assunto interessante mas que não nos irá 

deter mais atenção de momento. 
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 O percurso artístico português marcante, que pudesse estabelecer-se com alguma 

individualidade criativa, inicia-se, como já referimos, com oficinas regionais que 

funcionam ainda com métodos de trabalho medievais, originando obras de carácter 

colectivo sem permitir um seguro estabelecimento de características de artistas 

individuais. Foi com a formação nos centros norte europeus, com a vinda de artistas 

flamengos para o país e com a profusão e importância das encomendas régias nos 

grandes centros cosmopolitas que a individualização se marcou. Ainda que com o apoio 

de colaboradores e mãos diversas, os modelos produzidos por artistas que viriam a 

marcar o panorama nacional seriam seguidos, influenciando-se entre eles. 

 As relações profissionais, de colaboração entre artistas diversos, como pessoais, 

de carácter familiar, veio a unificar uma influência flamenga, marcada pela preocupação 

na composição e no verismo que se notaria nos pormenores, que se tentou adaptar ao 

tradicionalismo português que, devido à época dos Descobrimentos, introduziu 

características, nomeadamente na iconografia, que marcaram uma transição e adaptação 

à modernidade imperante. É com o aparecimento do humanismo italiano e da sua 

chegada a Portugal, que, pela formação de artistas e influências exteriores resultantes, 

também de gravuras, os artistas nacionais assimilaram modelos “ao romano”, 

introduzindo, inicialmente, elementos arquitectónicos renascentistas, bem como 

objectos, trajes ou armamento, sendo posteriormente estendida à intenção de aproveitar 

as potencialidades dramáticas e expressivas das composições.  

 É num panorama artístico marcado pela tradição, em que as influências 

exteriores vindas do Norte da Europa e da Itália acabaram por se fazer notar, que 

verificamos um resultado ecléctico na produção de obras de arte. É já no final do nosso 

período, às portas do Concílio de Trento, que se nota a entrada do maneirismo em 

alguns dos nossos modelos.  

 Após a compreensão da personagem de Maria Madalena e de como foi o 

percurso da sua formação, a análise iconográfica das imagens vai-nos permitir 

estabelecer as cenas e temas em que é mais representada e de que forma. Assim, 

escolhemos dividir a nossa análise em dois grupos: o primeiro, diz respeito aos seus 

atributos e às cenas em que aparece como protagonista; o segundo às de carácter 

colectivo em que aparece como personagem secundária, por vezes apenas presumida. 

Nas cenas da Paixão de Cristo, Maria Madalena é representada desde a Crucificação até 

ao Enterro, sendo já protagonista na Ressurreição. Em todo o caso a nível compositivo 

será maioritariamente remetida para segundo plano. Ainda na vida bíblica, é suposta a 
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sua presença na Ascensão de Cristo e no Pentecostes. Por acumulação de identidades, as 

cenas de Cristo em Casa de Simão, Cristo em Casa de Marta ou Ressurreição de Lázaro, 

também pertencem ao leque de temas na iconografia de Madalena. 

 Após a Ascensão de Cristo, e com recurso às Lendas Medievais, as suas cenas 

estendem-se para a sua vida de pregação em Marselha ou de eremita em Saint-Baume, 

onde as suas Levitações Angélicas têm mais expressão, sendo mesmo as únicas que 

veremos na nossa amostra. Não podemos esquecer as representações isoladas da Santa, 

como veremos em escultura, em que os seus atributos serão essenciais na sua 

identificação: o livro, aliado ao vaso, o cabelo e as lágrimas com o lenço.  

  O carácter de cortesã, ricamente vestida e com o cabelo descoberto, será o que a 

distinguirá de outras personagens femininas em cenas colectivas, sendo muitas vezes o 

mote de diferença a cor do vestuário ou um pequeno pormenor profano. À medida que 

nos aproximarmos dos anos 60 do século XVI, as influências tridentinas italianas 

começarão a notar-se com uma maior sobriedade nas representações de Madalena e, 

muitas vezes, passando pela sua diluição no meio do grupo de Santas Mulheres que 

auxiliam e lamentam com a Virgem. 

 A análise de cerca de setenta obras vai-nos permitir estabelecer pontos em 

comum da iconografia de Madalena e perceber alterações que acompanham as 

influências vindas da Flandres ou da Itália humanista, mas também, e mais importante 

para o desenvolvimento dos estudos magdalenianos, as obras de excepção iconográfica 

que nos permitem extrapolar do contexto habitual e estabelecer comparações exteriores 

que poderão contribuir para a continuação do estudo desta personagem ao nível da 

importância do seu culto para o Portugal medieval.  
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MARIA MADALENA: A CRIAÇÃO DA PERSONAGEM 

Para podermos fazer uma análise iconográfica de Maria Madalena, há que 

conhecer as fontes escritas que a referem e que influenciam as suas representações. 

Assim, começaremos por analisar as suas referências nos textos bíblicos, principalmente 

nos Evangelhos canónicos.  

Com a divulgação das lendas medievais, outros episódios da sua vida e visões 

desta personagem apareceram, contribuindo também para as representações 

iconográficas da santa. Apesar de ter sido produzido um grande número de lendas, 

focar-nos-emos na mais importante, divulgada e seguida pelos artistas, a Legenda 

Aurea, tendo como versão portuguesa o Flos Sanctorum.  

Após a análise das fontes, não podemos esquecer os estudos que surgiram sobre 

esta figura. Sendo impossível tratá-los a todos, escolhemos os mais relevantes para a 

nossa investigação e interpretação, desde estudos históricos sobre a santa, a dicionários 

iconográficos, ou interpretações do seu papel na arte. Estes serão abordados 

tematicamente em relação a aspectos de vida da santa e não por autor como tem sido 

feito até então.  

 

1. Textos Bíblicos 

 Os textos mais importantes do Dogma do Cristianismo estão compilados na 

Bíblia Sagrada, tendo sido seleccionados no Primeiro Concílio de Niceia em 325. 

Muitos outros textos foram desacreditados e abandonados pela doutrina cristã. Para 

além dos que estabeleceram o cânone, outros não-canónicos, como os encontrados em 

1945 em Nag-Hammadi, falam sobre Cristo e a sua Vida ou os seus seguidores e 

ensinamentos. Apesar dos Evangelhos Canónicos serem os mais seguidos, tanto a nível 

doutrinal como iconográfico, não podemos esquecer a possível influência que certos 

aspectos e teorias dos Evangelhos Apócrifos, referentes à infância de Cristo, ou dos 

Gnósticos, posteriores à sua morte, podem ter tido na visão dos ensinamentos de Cristo. 

Tendo em conta que estes Evangelhos foram redescobertos, muitos deles, no século XX, 

não podemos ter a certeza que fossem conhecidos no período em que a iconografia por 

nós tratada foi produzida. Assim, não nos alongaremos com essas fontes, tendo em 

conta a datação da sua redescoberta e incerta influência sobre as nossas obras. 
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1.1. Evangelhos Canónicos  

A primeira referência à personagem de Maria Madalena aparece nos Evangelhos 

Canónicos. Evangelhos estes que, já no século II, são considerados «edições compostas, 

com origem em diversas fontes, reunidas por várias comunidades ao longo das gerações 

que se seguiram à morte de Jesus» (Chilton, 2006: 56). Assim, Marcos terá sido redigido 

em Roma cerca do ano de 73, Mateus em Damasco cerca de 80, Lucas em Antioquia, 

Orontes, cerca de 90 e, por fim, João em Éfeso cerca do ano 100 (Chilton, 2006: 56).
2
 No 

entanto, só começaram a ser sistematizados no século seguinte, coincidindo com o 

desenvolvimento da “dogmática” e estabelecendo-se em pleno período helenístico 

(Barbas, 2009: 16). A tradução da Bíblia para latim, a Vulgata, foi realizada por S. 

Jerónimo em 384, sendo o texto oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

a) «Maria Madalena» na Paixão de Cristo 

A personagem em estudo aparece nos quatro Evangelhos como «Maria 

Madalena», em cinco ocasiões ou cenas diferentes. São elas
3
: 

 Quando referida como uma das curadas dos espíritos malignos ou doenças (Lc 8, 1-3) 

 Sendo uma das mulheres no Calvário (Mt 27, 55-56; Mc 15, 40-41; Jo 19, 25) 

 Observa onde fica o sepulcro (Mt 27, 57-61; Mc 15, 42-47) 

 Sendo testemunha do esvaziamento do sepulcro (Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-11; Lc 24, 1-10) 

 Sendo a personagem do Noli me Tangere (Jo 20, 10-18) 

 Assim, é identificável a presença de uma «Maria Madalena», sem qualquer 

dúvida, em cenas da Paixão de Cristo, como vimos: no Calvário, no Sepultamento, 

sendo testemunha do sepulcro vazio e da Ressurreição, acrescentando à informação 

desta personagem como tendo sido uma das mulheres da qual Jesus retirou sete 

demónios. Estas são as informações que se podem associar directamente a uma Maria 

Madalena. Mas não nos fiquemos por aqui. 

 

 

 

                                                             
2 Não existe um consenso quanto às datações dos Evangelhos, tendo sido confrontados com outras 

versões e datações na Bibliografia. Escolhemos a que Chilton nos dá por se apresentar mais completa, 

incluindo local de produção, o que não significa que a defendamos em detrimento das outras ou que não 

possamos assumir outra hipótese. 
3 Ver citações dos Evangelhos no Anexo I. 
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b) As “Marias” da Bíblia: junção de identidades 

Uma das questões que, desde cedo, esta figura levantou é em relação à sua 

identidade. Esta querela faz surgir teorias e opiniões teológicas que unem a chamada 

Maria Madalena a outras personagens com identidade pouco definida. Como é o caso de 

cenas como
4
: 

 a adúltera (Jo 8, 1-11) 

 Jesus em Casa de Marta e Maria (Jo 12, 1-8; Lc 10, 38-42) 

 Ressurreição de Lázaro (por consequência da anterior) (Jo 11, 1-46) 

 Em casa de Simão, o Leproso (Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9) 

 Em casa de Simão, o Fariseu (Lc 7, 36-50) 

Foi numa homilia do Papa Gregório, o Grande, na basílica de São Clemente em 

Roma, a 21 de Setembro de 591, que este junta oficialmente pela primeira vez três 

mulheres a Maria Madalena: a pecadora da casa de Simão Fariseu; Maria de Betânia, 

irmã de Marta e Lázaro; e a possuída por sete demónios que Jesus curou.  

Assim, existe uma junção de várias personagens presentes na Bíblia, pela sua 

acção, local ou nome: junção de Marias (pelo nome), acoplamento de unções (pela 

acção) e a fusão com Maria de Betânia (pelo nome, local e acção).
5
  

Maria Madalena é identificada por ser também Maria, irmã de Marta de Betânia e 

de Lázaro, podendo aparecer em cenas como as referidas Cristo em Casa de Marta e 

Maria ou a Ressurreição de Lázaro. Por ser associada às unções e identificada como 

uma das mirróforas de Cristo, é também identificada como a mulher em Casa de Simão, 

o Leproso, ou o Fariseu, que lava os pés (ou cabeça) de Cristo com as suas lágrimas, os 

limpa com os seus cabelos, e os unge com bálsamos. A sua presença nas cenas da 

Paixão, sozinha ou acompanhada de outras Santas Mulheres, e, principalmente, na 

Ressurreição é inquestionável, como já vimos. Tornam-se estas as cenas onde se assume 

a sua presença, evidenciando para características como os seus cabelos, o vaso de 

unguentos, as lágrimas, a caveira e a cruz como ligação à morte e paixão de Cristo, 

entre outros que depois surgirão, como veremos. 

 

                                                             
4 Ver citações dos Evangelhos no Anexo I. 
5 Já Cirilo, bispo de Jerusalém (315-386), tinha identificado Maria Madalena com outras personagens 

referindo: «A minha mãe era Ana, que me criou, e que normalmente era chamada «Mariham». Eu sou 

Maria Madalena porque o nome da aldeia onde nasci era «Magdalia». O meu nome é Maria, que pertenci 

a Cléofas. Eu sou Maria que pertenceu a Jacobos (Tiago) o filho de José o carpinteiro e cuja guarda me 

entregaram.» (Garth 1950:22 in Barbas 2008: 23). Ver também Quéré 1999: p.67. 
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2. Lendas Medievais 

Os Evangelhos fazem referência à vida de Maria Madalena até à Ressurreição de 

Cristo, dando-nos indicações para possíveis teorias sobre a sua existência, como 

veremos. Mas cedo surgiu a necessidade de criar uma existência da personagem 

posterior à de Cristo e com isso a criação de Lendas à volta da mesma. Os primeiros 

esboços apareceram nas Homilias de Gregório Magno (606) e apesar de ser tema de 

comentários dos Padres da Igreja, de sermões e poemas desde o século VII, a primeira 

versão da sua vida digna de nota surge apenas no século IX, por Rábano Mauro
6
. É 

traduzida do latim e publicada em inglês em 1989 por D. Mycoff The Life of Saint Mary 

Magdalene and of her sister Martha, a Medieval Biography. Será um dos documentos 

no qual Jacopo de Vorágine se irá basear para a sua Legenda Aurea e é também 

conhecida por escritores portugueses de quinhentos. Apesar de importante, o seu 

interesse diminui devido a não aparecer traduzida em vernáculo sendo apenas acessível 

a quem usava o latim. Outros escritos sobre Madalena irão influenciar Vorágine como 

Odo de Cluny (878-942), Pedro Damião (1007-1072), Bernardo de Claraval (1090-1153), 

Pedro de Blois (1135-1203) e Alain de Lille (1128-1202), bem como colectâneas 

hagiográficas de Ordens, como a da Ordem dos Pregadores, por Jean de Mailly Abrégé 

des gestes et miracles des Saints, de 1225-1230, ou o Épilogue sur les gestes des saints 

de Barthélemy de Trente (1224) e o Speculum historiale de Vincent de Beauvais (1190-

1267) (Barbas, 2009: 77-79).  

 

2.1.  Legenda Aurea 

Jacopo (ou Tiago) de Vorágine (ou Varazze) escreveu a Flores seu Legenda 

Sanctorum ou Legenda Aurea (Lenda Dourada em português) até 1264, contribuindo 

para as primeiras 177 ou 182 vidas de Santos, que duplicaram pouco depois da sua 

morte em 1298, acrescentada por várias mãos. O volume de referência passa a ser a 

edição de 1283 e está organizado de acordo com a estrutura do Calendário Litúrgico 

estabelecido no século V. Traduzido e editado em várias línguas, «é uma colectânea 

fundamental para entender muitas das passagens de autores medievais e iconologia 

religiosa. Contribuiu, sem qualquer dúvida, para a cristalização de ideias e construção 

de imagens-tipo e não apenas relativamente à representação dos santos.» (Barbas, 2009: 

83). 

                                                             
6 «Hoje em dia é de comum acordo que esta Vida não é de Mauro» (Barbas 2008: 79) 
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O autor começa a traçar uma biografia de Maria Madalena, referindo que seria de 

linhagens nobres, filha de Cyrus e Eucharis e irmã de Lázaro e Marta. Possuindo como 

herança o castelo de Magdala, Betânia e parte de Jesusalém, dividiram entre Maria, 

Marta e Lázaro, respectivamente (tendo daí surgido o nome de Madalena). Enquanto 

Maria se rendia aos prazeres do corpo e Lázaro se dedicava aos ofícios de soldado, 

Marta era quem geria os bens de todos, tendo sido vendidos após a Ascensão de Cristo. 

Vorágine identifica-a: 

En resumen: María Magdalena, con sus lágrimas, lavó los pies del Señor, los limpió com 

sus cabellos, los ungió con unguento oloroso y fue la primera que en aquel tiempo de 
gracia hizo solemne y pública penitencia; ella fue también la que eligió la mejor parte y 

sentada a la vera de Cristo escuchó atentamente sus palabras; también fue ella quien 

derramó sobre la cabeza del Señor un tarro de bálsamo perfumado y quien permaneció 
junto ala cruz de Cristo durante su Pásion, y quien compró los aromas para ungir su 

cuerpo muerto, y quien se quedó velando su sepulcro cuando los demás discípulos se 

marcharon; también fue la primera a quien Jesús resucitado se apareció y la encargada 

por el de comunicar su resurrección a los demás, convirtiéndose de este modo en apóstola 
de los apóstoles. (384) 

Juntando várias identidades referidas na Bíblia, o autor assume que Maria 

Madalena é irmã de Marta e Lázaro, a mulher que seca os pés de Cristo com os seus 

cabelos e os unge com bálsamos, a que o escuta, a que unge a sua cabeça, a que ficou 

junto da cruz, a que foi ao seu sepulcro, a primeira testemunha da Ressurreição, a 

Apóstola dos Apóstolos e, acrescenta, que após a Ascensão de Cristo pregou a sua 

Palavra.  

 

a) Vida de Maria Madalena após a Ascensão de Cristo 

A vida de pregação de Maria Madalena começa quando, com Lázaro, Marta, 

Marcela e Cedónio, foi parar a Marselha num barco sem qualquer tipo de equipamento 

ou leme. Aí começou a pregar a fé de Jesus Cristo quando o príncipe dessa província e a 

sua esposa foram impedidos de fazer sacrifício aos ídolos na promessa de conceberem 

um filho. Depois de lhes aparecer em visões, Maria Madalena conseguiu convertê-los e 

eles conceberam. Para aprenderem os ensinamentos de Cristo, dirigiram-se a Roma para 

falar com S. Pedro. Durante a viagem, devido a complicações, a mulher deu à luz um 

filho mas morreu no parto. Sem forma de o alimentar e pressionado pelos marinheiros, 

o príncipe deixou o corpo da mulher numa montanha coberto por uma manta e colocou 

o bebé junto do peito dela. Passados dois anos de peregrinação com S. Pedro e de 

regresso a casa, regressou ao local onde teria abandonado a sua família e viu que o seu 

filho estava vivo e se alimentava do peito da mãe. Ao ver isto, rezou a Maria Madalena 
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para devolver a vida a sua mulher, e isso aconteceu. A esposa contou-lhe que a Santa a 

levou em peregrinação pelos mesmos caminhos e locais que ele foi com S. Pedro. 

Regressaram os três a Marselha e foram baptizados por S. Maximino.  

Após esta vida de pregação, Maria Madalena sentiu necessidade de se dedicar à 

vida contemplativa e retirou-se para uma gruta no deserto, durante trinta anos, sem 

roupa e sem comida. Todos os dias, às horas canónicas, os anjos de Deus elevavam-na 

aos céus para escutar a música celestial. De regresso à sua gruta, não sentia necessidade 

de alimento terrestre. Um dia, um padre que quis levar uma vida solitária, escolheu uma 

cela perto da de Maria, e viu o elevar da figura aos céus pelos anjos. Ao querer perceber 

aquela visão, tentou dirigir-se ao local e, após várias dificuldades, Maria falou com ele e 

pediu-lhe que informasse S. Maximino que no dia seguinte à Ressurreição de Cristo 

(segunda-feira), quando fosse para oração, a iria encontrar e que lhe desse a sua última 

comunhão, pois o Senhor queria-a perto dele. E assim foi. Quando Madalena partiu em 

lágrimas, o seu cheiro perfumado ficou no ar durante sete dias. S. Maximino ungiu-lhe o 

corpo e mandou sepultá-la, ordenando que o seu corpo fosse colocado ao lado do dela, 

quando morresse. 

Vorágine conta ainda a versão de que o padre que a encontrou no deserto lhe deu 

uma vestimenta e ela o acompanhou até à Igreja para receber a última comunhão. 

Outras lendas são referidas, como a das suas relíquias terem sido retiradas de Aix por 

um monge que as levou para Vezelay em 771. Maria Madalena, segundo as lendas, teve 

ainda responsabilidade em milagres como o ressuscitar dos mortos para terem 

oportunidade da sua última confissão e penitência, o salvamento de grávidas, a cura de 

cegos, o perdoar de pecados, a libertação de prisioneiros e a conversão de pecadores.
7
 É 

ainda referido que «alguns dizem» que Madalena era casada com S. João Evangelista e 

que Cristo o chamou do casamento, tendo a noiva ficado indignada e rendendo-se aos 

prazeres da carne. Como não convinha que o chamamento de João fosse a causa da 

perdição da mulher, Cristo converteu-a à penitência e a abasteceu de prazer espiritual 

mais do que aos outros.  

 

 

 

                                                             
7 Para melhor leitura das lendas, ver Legenda Aurea, também disponível online em inglês: 

http://www.fordham.edu/Halsall/basis/goldenlegend/GoldenLegend-Volume4.asp#Mary Magdalene 

(consultado a 8 de Setembro de 2012) 
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2.2. Flos Sanctorum 

Em 1500 a Legenda Aurea tinha 74 edições em latim, 14 em baixo alemão, 8 

italianas, 5 francesas, 3 inglesas e 3 em castelhano. Em 1513, pela mão de um autor 

anónimo, chega a Portugal uma versão desta obra, intitulada Flos Sanctorum, que D. 

Manuel I mandou imprimir. Maria Madalena aparece no mês de Julho, «De sancta 

Maria Madanela», mas também em alguns episódios correspondentes à “Vida e Paixão 

de Cristo”, do qual se pode ver, como exemplo, uma ilustração da Deposição no 

Túmulo (imagem 72). O texto sobre a Santa é uma espécie de resumo do anterior, com a 

diferença que, no que se refere aos milagres, apenas é referido o primeiro sobre a 

trasladação das relíquias e o milagre do soldado que é ressuscitado momentaneamente 

para proceder à última confissão e penitência. O texto sobre Santa Maria Madalena é 

ainda acompanhado por uma ilustração (imagem 73) que remete para a ascensão aos céus 

pelos anjos durante a sua vida contemplativa no deserto. 
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3. Estudos 

Muita tinta correu e continua a correr sobre Maria Madalena. Teorias que surgem 

sobre a sua vida e importância, sobre a sua relação com Cristo e outras personagens 

bíblicas. Cientes que recorremos a um número limitado de referências, tentámos 

direccionar a nossa leitura para o tema da presença desta figura na arte. Muita 

informação começa a repetir-se a dada altura, assim, neste apontamento resumido sobre 

a tentativa de compreensão da figura de Maria Madalena, escolhemos apresentá-lo 

tematicamente em conformidade com as questões mais relevantes na história desta 

personagem, bem como o grau de importância desses assuntos para o desenvolvimento 

e compreensão da nossa Dissertação. Assim, apresentamos, dentro de cada tema, as 

opiniões mais importantes de cada autor analisado, cortando o que já foi dito em 

anteriores, ainda que iremos salientar apenas as novidades e opiniões do autor, 

evidenciando as que vão de encontro directo ao tema do nosso trabalho. 

Antes de tentarmos analisar as questões que Maria Madalena levantou ao longo do 

tempo, temos de relembrar que existem diferenças entre a Madalena histórica, literária e 

pictórica. A Madalena histórica, a tentativa de provar a sua existência física, é algo que 

até hoje não foi possível concretizar por falta de documentos e vestígios científicos, mas 

que alguns autores tentam evidenciar. Algo muito diferente é a recolha e análise de 

fontes literárias que incluem a presença desta personagem, desde os Evangelhos, a 

lendas, ou a qualquer outra literatura que elabora a personalidade literária e 

características de uma figura da qual não temos provas de existência. É a partir dessa 

recolha de características literárias que se cria a imagem de Maria Madalena e se cria 

uma Madalena pictórica, a qual nos interessa primeiramente para o nosso trabalho, 

tendo consciência das diferentes intenções dos autores que aqui trataremos. 

 

3.1. Quem era Maria Madalena? – querela da identidade 

Como vimos, a personagem feminina chamada de «Maria Madalena» aparece nos 

Evangelhos canónicos nas cenas da Paixão de Cristo e referida como a quem foi retirado 

sete demónios. Mas, também como já referimos, desde cedo se verificou uma 

necessidade de a identificar com outras personagens femininas, sem nome, ou referidas 

como «Maria», sem outra identificação. Esta junção de personagens a partir do seu 

nome, local ou acção, deram origem a uma acoplação de identidades bastante discutida 

ao longo do tempo. 
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Foi com o Papa Gregório, o Grande, no ano de 591, a partir de uma homilia na 

Basilica de São Clemente em Roma, que este, apesar de não ter inventado nada, 

combinou iniciativas existentes e, devido à sua autoridade, permitiu que a Igreja 

Ocidental aceitasse Maria Madalena como sendo a pecadora em casa de Simão, o 

Fariseu, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, e a possuída por sete demónios que 

Jesus curou.  

Gregório utilizou-a como imagem e símbolo para a comunidade fiel, não 

evidenciando a sua importância como figura individual. A associação a pecadora e 

prostituta justifica-se com esta junção de personagens que se tornou muito útil nos 

sermões aos fiéis utilizando-a como símbolo de redenção do pecado. 

Apesar da Igreja Católica Romana admitir esta tri-identidade, a Igreja ortodoxa 

nunca considerou esta possibilidade, mas a partir do século VIII, a tradição ortodoxa 

passou a reconhecer o dia 22 de Julho como o dia da Santa e o calendário católico 

acabou por aceitar essa tradição. Não é novidade que as influências entre variantes 

religiosas existiram numa época de definição de tradições, mas a junção de personagens 

em Maria Madalena nunca foi hipótese para a tradição ortodoxa. Ao longo do tempo, a 

própria Igreja Católica começou a render-se às evidências de uma desconstrução de 

personagens na figura da Santa. 

A partir de 1517, uma crítica erudita recusou a confusão de Maria Madalena com 

a pecadora de Lucas, tendo-se mantido a identificação com Maria de Betânia até 1969, 

quando o calendário revisto dos santos, autorizado pelo Concilio do Vaticano II da 

Igreja Católica Romana, reconheceu que eram duas pessoas diferentes. Hoje, a posição 

da Igreja mantém-se numa Maria Madalena simplificada, sem junção de personagens, 

como podemos também verificar na opinião de um dos autores estudados, Bruce 

Chilton, padre da Igreja Católica e Professor de Religião
8
. 

Este foi o percurso da posição da Igreja Católica Romana e que influenciou de 

modo oficial as representações da Santa. Mas outras teorias aparecem ao longo do 

tempo que, apesar de não influenciarem directamente nas produções pictóricas, fazem 

parte da “aura” que envolve Maria Madalena.  

Já Ambrósio distinguia duas Marias de Magdala (opinião partilhada por Jansen, 

2000), pois uma teria ungido a cabeça de Cristo e outra os pés. Mais ainda, há a 

confusão de que em João esta não sabia da Ressurreição e em Mateus já sabia, 

                                                             
8 Ver Chilton, 2006. 
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inconformidade justificada pela distinção de personagens. Assim: uma foi honrada no 

túmulo com a visão de anjos e trouxe a notícia da Ressurreição aos apóstolos e a outra 

literalmente não viu nada e comunicou a mensagem negativa; uma que, em conjunto 

com outras mulheres, caiu por fé aos pés de Cristo, e a outra que o viu mas não o 

reconheceu e não lhe foi possível tocá-lo. 

Ao longo do tempo, outras versões e tentativas de perceber quem era Maria 

Madalena surgiram. As interpretações variadas e pouco ortodoxas dos Evangelhos 

canónicos começaram e, muitas das teorias, foram motivadas pela leitura livre dos 

Evangelhos não-canónicos. Desde teorias de que Maria Madalena seria mulher de Judas 

(daí a traição deste, pelo ressentimento da sua mulher seguir mais a Cristo que a ele), até 

teorias de que seria a noiva de João Evangelista abandonada no altar quando Cristo 

chamou o seu noivo (e por isso ter seguido uma vida ressentida de pecado), até ser 

esposa do próprio Cristo, muita tinta tem corrido. Não nos queremos alongar com estas 

teorias, apenas deixar uma que achámos ser das mais controversas, defendida por 

Ramón Hervás que, resumidamente, põe em causa a virgindade de Maria, mãe de Jesus 

(bem como o seu nome), propondo que Madalena seria sim a madrinha ou mãe adoptiva 

virgem deste, aquando do seu baptismo e da nova “vida” a partir daí:  

Contrariamente à tradição eclesiástica e de acordo com o significado dos símbolos, Maria 

é, na realidade, Madalena, a menina núbil que tece o manto real que há-de cobrir Jesus ao 

ser ungido rei de Israel. Madalena é a «virgem» de cujas saias «nasce» de novo Jesus 
depois de o seu primo João Baptista o ter simbolicamente afogado no Jordão. A jovem 

Madalena seguirá Jesus durante toda a vida pública deste, casar-se-á com ele nas bodas de 

Caná e assistirá, ao longe, à crucificação do esposo. Quando Jesus ressuscita de entre os 

mortos, a sua primeira aparição é a Madalena, a sua jovem esposa grávida. (75) 

Não é nosso objectivo descobrir ou defender quem foi Maria Madalena 

historicamente, mas sim identificar fontes e teorias que marcaram a sua influência nas 

representações pictóricas. Para este caso, temos o trabalho de Buthaina Zanayed, 

também uma tese de Mestrado, que pretende apresentar as representações visuais de 

Maria Madalena na arte e que, conclui que a “verdadeira” Maria Madalena foi enterrada 

pelas tradições da Igreja que lhe retirou a sua autoridade feminina e a aprisionou num 

véu de não-verdades e más representações (Zanayed, 2009: 67). Assim, apenas descobriu 

que não se pode separar Maria Madalena da sua fé e que está intimamente ligada com a 

história da arte e a religião, não se podendo analisar uma sem compreender a outra 

(Zanayed, 2009: 68). 
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3.2. Cronologia da Santa 

 Apesar da pouca informação que conseguimos ter a partir das fontes onde esta 

figura é referida, há autores que se arriscam ainda a estabelecer uma cronologia da vida 

desta Santa. Um deles é o já referido Bruce Chilton (ver Anexo IIa), estabelecendo uma 

Biografia Histórica em que, apesar de ter nascido em Magdala, do ano 24 ao ano 27 

viveu em Cafarnaum, tendo procurado Jesus no ano 25. Terá conhecido Jesus andaria na 

faixa dos 20 anos, sendo um pouco mais velha que ele, solteira, apesar de estar numa 

idade que já deveria ser casada e ter filhos. Chilton justifica isto propondo que Maria 

fosse uma “mamzer”, tal como Cristo, ou seja, «uma israelita de paternidade duvidosa e 

que, portanto, estava restringida nas suas perspectivas de casamento» (Chilton, 2006: 29). 

Sendo que, depois de 29 terá ficado na sua terra natal, terá morrido no anonimato de 

Magdala, após a tomada definitiva da cidade pelos romanos em 67, quando teria já perto 

de 70 anos. Os seus ossos estarão misturados com os de milhares de vítimas 

massacradas.  

Helena Barbas dá-nos uma Biografia Literária desta personagem, colocando 

cronologicamente os acontecimentos narrados na Bíblia, assumindo a junção de 

personagens, bem como os acontecimentos da sua vida após a Ascensão de Cristo (ver 

Anexo IIb). Estabelece os cinco momentos marcantes da vida da Santa que estabelecem 

os seus diferentes estatutos, desde nobre e pecadora, a convertida pecadora e prostituta, 

a discípula, apóstola dos apóstolos e terminando como pregadora, penitente e eremita. 

 Outras versões, principalmente da sua vida após a Ascensão de Cristo são 

colocadas, como é o caso da versão da tradição greco-oriental que nos diz que Madalena 

foi com a Virgem e São João para Éfeso, onde morreu e as suas relíquias foram 

transportadas para Constantinopla.  

 

3.3. Maria de “Magdala” – origem do nome 

“Maria” ou “Miriam” seria o seu nome próprio, primeiro nome muito comum na 

época, a ver também pela quantidade de Marias que aparecem no círculo de Jesus e, 

também por isso, dando origem à junção de personagens a esta figura devido ao nome. 

Mas foi o seu segundo nome que a distinguiu e a tornou única e especial.  

Maria Madalena é uma derivação de “Maria de Magdala”, referindo-se ao local 

onde terá nascido. Magdala era uma pequena cidade piscatória conhecida em toda a 

região pela qualidade do seu peixe, derivando o seu nome do termo “migdal”, pequena 

torre de pedra para guardar peixe (Chilton, 2006: 42).  
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O facto de ter o nome de uma terra e não de um homem, quer seja pai, marido ou 

filho, como era comum na altura, dá-lhe um carácter independente do sexo masculino, o 

que lhe irá levantar interpretações que a marcarão como pecadora e prostituta, como 

veremos no segmento seguinte. Ainda em relação ao seu nome ser associado a um local, 

Maisch chama a atenção à semelhança com Jesus “de Nazaré”, sendo uma característica 

única que marca o seu papel predominante no movimento de Jesus, quer antes quer 

depois da Ressurreição (Maisch, 2009: 2). De qualquer maneira, esta é a explicação e 

interpretação geral e mais aceite do seu sobrenome. Mas não é única. 

Helena Barbas dá-nos uma nova interpretação para o seu nome. O significado do 

seu nome é aqui explicado e abordado de forma diferente do que vimos até agora. Em 

relação ao seu primeiro nome, “Miriam” era um nome muito comum na Palestina no 

tempo de Cristo, como já referimos, podendo “Maria” significar “a rebelde”, “a 

amarga”, “a forte”, ou ainda “aquela que se eleva”, “aquela que é elevada”. “Miriam” 

pode ser “a profeta”, ou “a Dama”, feminino de “Senhor”, com equivalente no caso 

português da palavra “dona”. Assim, as figuras femininas do Novo Testamento 

chamadas Maria, sofrem interpretações das anteriores Marias, Miriams e Mariams do 

Antigo Testamento. A primeira Miriam referida na Bíblia é a irmã de Moisés, profetisa 

que, por ousar rebelar-se contra as disposições de Iahvé, fica leprosa durante sete dias
9
 

(Barbas, 2008: 56). 

Quanto ao significado de “Magdala”, como tínhamos visto, indica “torre”. Mas 

esta denominação vai servir como base para uma caracterização física e psicológica da 

personagem. O término “GaDal” é associado a “grandeza”, assim identificado com a 

dita “torre”. Mas vejamos: no hebraico bíblico remete para o crescimento dos cabelos e 

das árvores; no hebraico rabínico, “gadal” significa entrançar os cabelos; em aramaico, 

“gedilta” é uma trança de cabelo; em acádico, “giddu” remete para um cordão 

entrançado; em árabe, “jadall” significa entrançar fortemente uma corda. Como Barbas 

nos mostra, o sentido primitivo da raiz GDL, remete-nos para a reunião de dois ou mais 

fios entrelaçando-os. A expressão “exmassein” é utilizada por S. Lucas para exprimir o 

modo como a mulher enxugava os pés de Jesus, sugerindo a repartição da cabeleira em 

duas tranças cercando os pés molhados das lágrimas. Na Antiguidade, Madalena quando 

representada como eremita, a imagem continha duas tranças afastando-se enquadrando 

o peito, havendo aqui um paralelo com as deusas, como Artemísia de Éfeso.
10

  

                                                             
9 Ver Num 12, 1-15. 
10 Baseando-se em Bonnet, Barbas 2008: 18. 
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3.4. A Pecadora e prostituta 

Ainda hoje a figura de Maria Madalena está intimamente ligada, no imaginário 

popular, à pecadora e, mais especificamente, à prostituta. A criação desta personalidade 

prende-se, primeiramente, à junção das várias identidades numa só, juntando Maria 

Madalena (da qual saíram sete demónios), com Maria de Betânia e com a “pecadora” 

que Lucas refere. Os “sete demónios” que saíram de Maria fazem com que haja uma 

associação de sete pecados, de algo negativo presente na vida e no espírito desta mulher. 

A pecadora de Lucas, que pede perdão pelos seus pecados e a quem Cristo perdoa, é 

associada a esta personagem, reforçando este carácter. 

Mas não existe nada nos Evangelhos canónicos que associem Maria Madalena à 

prostituição. Esta associação surgiu a partir de interpretações teológicas posteriores ao 

Cristianismo primitivo que culminaram, como vimos, na utilização desta figura como 

símbolo de redenção e arrependimento para a comunidade de crentes, que o Papa 

Gregório iniciou. 

Como vimos, a associação do seu nome faz-se com o local de nascimento e não 

com o nome de uma figura masculina de pai, marido, irmão ou filho. Vinda de famílias 

nobres e ricas, o seu pai morreu cedo e o seu irmão, Lázaro, seria soldado, não estando 

presente na vida das suas duas irmãs. Como se sabe, na tradição judaica, as meninas 

casavam entre os doze e os quinze anos, factor do qual não temos referência em relação 

a Maria Madalena (originando várias teorias), não lhe podendo ser atribuído o nome do 

marido. Da mesma forma não existe referência ou associação a filhos.  

Segundo a tradição, vindo de famílias nobres, com o pai a morrer cedo, a herança 

das terras de parte de Jerusalém, Betânia e Magdala foram partilhadas entre Lázaro, 

Marta e Maria, respectivamente. Estando o irmão ausente, era Marta que supervisionava 

os bens da irmã e cuidava da mesma. A ausência de autoridade masculina, juntamente 

com o excesso de bens e riqueza, bem como a beleza e vaidade, sinónimo de 

prostituição, inerente à descrição que temos de Madalena, fizeram com que esta se 

desviasse de um caminho mais recto e caísse numa vida boémia de luxúria. A riqueza 

era sinónimo de pecado e, juntamente com a beleza, trouxeram esta figura a uma vida 

associada à prostituição, apontando-a como susceptível aos prazeres da carne. Esta é 

uma das associações e justificações possíveis, mas outras leituras surgem para explicar a 

acusação de prostituição a Maria Madalena. 

Sobre o seu carácter de pecadora, Chilton encontra explicação na sua terra de 

origem, Magdala que era uma cidade piscatória de renome. A questão é que Magdala 
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servia Tiberíade que, ao ser construída ao estilo romano, era vista pelos judeus como um 

lugar impuro de idolatria:  

A proximidade de Tiberíade a Magdala, e o seu domínio económico, submetem a cidade 
de Maria às forças da impureza. Tiberíade era um foco de contágio e era esse o mal que 

Maria carregava no seu corpo. Para além da sua associação óbvia com peixe
11

, era isso 

que o cognome «Madalena» significava para os seus contemporâneos. (43) 

Se Maria Madalena foi casada ou uma mulher independente, se abandonou o seu 

marido para seguir Cristo ou se era esposa do próprio Cristo (que não há referências 

também que este tenha casado, não sendo habitual à época), não podemos comprovar 

nem temos a pretensão de o fazer neste local. É sim um facto de que a esta personagem 

foi associado desde sempre o pecado e, mais precisamente, o pecado da carne em forma 

de prostituição, estando ainda presente no imaginário dos crentes contemporâneos, 

mesmo que a Igreja o tenha desmentido há muito. Continuará sempre a ser “a pecadora 

arrependida” e isso irá verificar-se nas suas representações pictóricas, sendo o único 

facto histórico que podemos defender: a imagem de pecadora arrependida com que 

continua a ser encarada. 

 

3.5. O culto e o conflito das relíquias 

Após a Ascensão de Cristo, havia um silêncio na vida de Maria Madalena que 

nem os Evangelhos não-canónicos vieram responder, pelo menos não de forma oficial 

para a Igreja Católica. As lendas medievais colmataram essa falha, mesmo havendo 

outras tradições do local para onde se dirigiu a Santa e onde morreu. O final e decisivo 

aumento das lendas da Madalena vieram de França (Burgundia e Provença) e esteve 

ligada com a batalha pelas suas relíquias, ou melhor ainda, pela “descoberta” miraculosa 

dos seus ossos em Vezelay, em 1256, e Saint-Maximin, em 1279.  

A abadia de Vezelay na Burgundia tornou-se local de peregrinação habitual por 

vários motivos: por ser ponto de passagem no caminho de Santiago; devido às cruzadas 

terem iniciado aqui; e, no século XI ou XII, a própria abadia torna-se palco de 

peregrinação devido a Maria Madalena. As relíquias neste local podem ser explicadas 

através da lenda de Maria Madalena a pregar em Marselha e o seu recolhimento a uma 

gruta na Provença (segundo alguns em Aix, segundo outros em Saint Maximin), e a 

descoberta das relíquias em 745 (ou em 19 Março 749) pelos monges de Vezelay.  

                                                             
11 Um dos símbolos que representam Jesus Cristo. 
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Num período de declínio da abadia, os ossos da santa foram “encontrados” (com 

grande efeito público) e em 1267 foram solenemente venerados na presença do rei. 

Como reacção a estes eventos, foi dito na Provença que os ladrões levaram o corpo 

errado; a santa tinha sido movida 35 anos antes e o seu túmulo mantinha-se intacto. 

Como prova, em 1279 os ossos da santa foram “redescobertos” e em 1280 foram 

mostrados aos fiéis para sua veneração. A partir daí, os peregrinos deixaram de ir à 

Burgundia, mas sim à Provença, onde se pode ver o local onde ela trabalhou e onde fez 

penitência, bem como o seu túmulo. Isto resolveu os problemas religiosos e económicos 

de Vezelay (Maisch, 2009: 47-48). 

 Este conflito sobre as relíquias de Santa Maria Madalena pode, com certeza, 

levantar interpretações de interesse económico, mas não há dúvida que o culto e a fé 

estiveram sempre presentes ao redor desta personagem. Sobre o culto, apresentamos um 

estudo elaborado por Katherine Ludwig Jansen, de 2000, que se refere ao culto de Maria 

Madalena na Baixa Idade Média, período em que a devoção à Santa teve o seu ponto 

alto na região mediterrânica da Provença e Itália, pegando onde cronológica e 

geograficamente acaba Victor Saxer em Le cult de Marie-Madeleine en occident des 

origines à la fin du Moyen-Âge. Elucida-nos que os calendários litúrgicos são as fontes 

documentais mais antigas para analisar o desenvolvimento do culto no Ocidente, sendo 

que a mais antiga celebração litúrgica é no século IX, mas uma missa inteiramente 

dedicada a Maria Madalena só aparece no século XI ou XII, mais ou menos ao mesmo 

tempo que aparecem os ofícios em sua honra. Apenas no século XI a sua devoção 

começou a surgir em massa.  

 No século IX, no sul da Itália, surge o primeiro texto hagiográfico da Santa, 

referente à sua Vita Eremitica, comparável à vida de Santa Maria do Egipto, 

descrevendo a época da sua vida em que se retira para uma gruta no deserto. Nos fins 

desse século, inícios do seguinte, surge a primeira tentativa de reunir todas as 

referências dos evangelhos à vida de Maria Madalena, Vita Evangelica, juntando assim 

uma vida coerente de Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas. Não 

demorou até a Vita Apostolica, sobre o seu período de pregação em Marselha, surgida 

no Ocidente no século XI, e a Vita Eremitica se juntassem e formassem o que é 

conhecido por Vita Apostolico-Eremitica. A criação de várias Vitae para a Santa 

justificam a necessidade de servir vários grupos e interesses, tanto a nível económico, 
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como vimos com as relíquias, quanto a nível teológico, como foi o caso da sua 

utilização em sermões para alcançar vários tipos de público.
12

 

 A ligação da Santa com a lepra e com as mulheres arrependidas é marcante no 

seu culto. A lepra era uma doença da alma com manifestação física, associando-se a 

Miriam, irmã de Moisés, que se curou de lepra, mas também pela associação posterior 

de Lázaro à lepra e ainda pela mudança de Simão, o Fariseu, para Simão, o Leproso, 

fazem com que haja uma associação indirecta com Maria Madalena. A sociedade 

medieval colocou prostitutas e leprosos à margem da sociedade e das cidades. Em 

Inglaterra a Santa era padroeira dos leprosos, havendo hospitais para leprosos (Maudlin-

House) e locais de colónia para leprosos (Mawdlyn-lands) normalmente fora das 

muralhas. Também conventos para mulheres arrependidas foram fundados em seu 

nome. A pregação e tentativa de reabilitação das prostitutas parece ter começado em 

França no início do século XII. A maior parte dos conventos e ordens seguiam a regra 

agostinha. Na Alemanha, existia uma ordem de mulheres penitentes Sorores Poenitentes 

Beatae Mariae Magdalenae, no segundo quartel do século XIII. Desta maneira, também 

inspirou outras figuras que se tornaram Santas como é o caso da Beata Villana delle 

Botti (m. 1361), Margaret de Cortona (m. 1297), Catarina de Siena (m. 1380), Francesca 

Romana (m. 1440) e Diana d’Andaló.  

 A Santa acaba por ser padroeira de perfumistas (devido ao vaso de unguentos), 

cabeleireiros (devido à importância dos seus cabelos na sua caracterização), prisioneiros 

(por milagres associados a ela), jardineiros (por ter confundido Cristo com o jardineiro 

no momento da Ressurreição) e mulheres arrependidas. Vários milagres lhe foram 

atribuídos, que escolhemos não pormenorizar aqui devido à sua não contribuição para as 

representações pictóricas e iconografia, mas acabou por ser associada e cultuada pela 

ajuda nos nascimentos de crianças, na cura de cegos, na libertação de presos e cativos e 

na assistência a tempo da morte, entre outros. O seu culto é importante analisar para 

compreensão da quantidade de representações isoladas, bem como a sua veneração. 

 

 

                                                             
12 Ainda sobre o culto, mas na ortodoxia oriental: «A partir do século IV, na cidade de Éfeso, na Ásia 

Menor, começou a circular uma história sobre Maria, vívida e frequentemente repetida e embelezada, na 

qual se dizia que ela era tão rica que, após a morte de Jesus, foi convidada para jantar com Tibério César 

em Roma. Aproveitando a oportunidade, pregou a Ressurreição de Jesus, mas confrontou-se com o 

escárnio imperial. O imperador ripostou-lhe que Deus tinha tanta capacidade para ressuscitar os mortos 

como ele de tornar vermelho o ovo branco que Maria segurava na mão. De imediato, o ovo tornou-se 

vermelho.» (Chilton, 2006: 24) O ícone do ovo vermelho ainda hoje é representado. 
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3.6. Madalena e outras santas 

Para além da junção de Maria Madalena com outras personagens dos Evangelhos, 

como Maria de Betânia e a pecadora de Lucas, também na sua vida pós-bíblica houve 

influência de outras santas na criação das suas lendas. Mas existem teorias que vão mais 

longe ainda, com interpretações mais profundas de relação entre outras personagens 

anteriores e influência a figuras posteriores a Maria Madalena. 

 Variadas hipóteses são enumeradas estabelecendo paralelos entre Maria 

Madalena e deusas do mundo pagão, como é o caso de Ísis, Cibele ou Perséfone, mas 

também assumindo que irá adquirir principalmente as características de todas as 

pecadoras, como Eva e Lilith, a primeira mulher de Adão. Mas a figura feminina do 

Antigo Testamento a quem suscita mais associação é a Sulamita dos “Cantares de 

Salomão” (Barbas, 2008: 65).  

 Helena Barbas resume todas estas associações da seguinte maneira:  

…Madalena identifica-se com as grandes figuras amorosas femininas em demanda dos 

seus amados. (…) essa emoção adquire conotações sexuais: Madalena torna-se herdeira 

das grandes pecadoras, as prostitutas sagradas de uma religião estrangeira. (…) a 
metáfora do casamento entre um deus e o seu poço leva a que qualquer desobediência 

seja chamada de adultério e prostituição – deixando no ar a hipótese de Madalena poder 

ter sido uma sacerdotisa de um dos cultos condenados pelos profetas. (…) tornam 

Madalena numa figura de retórica e fazem a fusão mais curiosa da personagem 
evangélica com as suas mais interessantes antepassadas veterotestamentárias: a 

pecadora Eva, a apaixonada Sulamita. Madalena muda-se em Símbolo do Amor, nas 

suas duas facetas profana e sagrada. Por via da primeira torna-se avatar das grandes 
amantes – começando com Inês de Castro. Tornando-se representante da máxima 

luxúria que o despojamento ascético acaba por exaltar, abre caminho às figuras de 

Salomé e da mulher fatal. Por via da segunda, vai atrair a si outras formulações pagãs de 

raiz platónica, acabando a encarnar as qualidades dos dáimons-mensageiros Eros e 
Logos. Associa-se, por seu intermédio, à Sabedoria – figura bíblica e ideia filosófica 

grega – o que abriu caminho para o subsequente enriquecimento através das 

formulações gnósticas, onde encarna a Sofia em todas as suas facetas. (68 e 69) 

 A personagem de Maria Madalena sofre influências de outras Santas nas Lendas 

da sua vida. Desde Santa Catarina, a Santa Margarida («A caverna de Madalena 

encontra-se habitada por um dragão que ela terá que expulsar»), a Santa Marta sua 

“irmã” («que mata o Dragão Tarrasco com umas poucas gotas de água benta»), a Santa 

Doroteia (por ficar sem água nem alimentos e ser sustentada por anjos), a Santa Pelágia 

(pelo encontro com o bispo ou sacerdote), a Santa Maria Egipcíaca ou do Egipto (pela 

recolha ao deserto, pelas elevações e pelo pedido de roupa ao sacerdote), a Santa Inês 

(pelo cabelo). (Barbas, 2008: 93) 

Maria Madalena acaba por ser, não uma personagem individual, mas uma junção 

de personalidades e características que correspondem a uma imagem necessária para a 
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compreensão e influência junto de um grupo específico de fiéis que tem necessidade de 

encarar os santos da sua veneração com maior profundidade de carácter e história, 

relacionando-se com as suas vidas e encontrando paralelos em histórias que reconhece. 

Desta maneira, muitas vezes na arte, essa relação entre santos é reflectida para melhor 

compreensão do fiel, como teremos oportunidade de observar. 

 

3.7. Maria ao longo dos séculos 

Muitos outros temas e questões são levantados no que toca à figura de Maria 

Madalena, mas que escolhemos tratá-los ao longo da nossa análise das imagens e das 

cenas temáticas em questão, por se enquadrarem melhor no nosso trabalho. 

Algo que podemos concluir neste momento é que a imagem e o modo como a 

Igreja e os fiéis, consequentemente os artistas, encaram esta figura, altera-se ao longo 

dos séculos, facto que não podemos ignorar tendo em conta que a arte é o espelho de 

toda uma sociedade e, neste caso, pensamento religioso. 

Alguns dos autores que estudámos apresentaram-nos resumos dessa alteração de 

visão da personagem de Madalena, nomeadamente Chilton que a resume da seguinte 

maneira: 

Desde o século II (…) Maria foi alvo de projecções. Foi representada como Shulamit, a 

amante negra do Cântico dos Cânticos, cuja paixão física simbolizava o ardor sagrado. 

Durante o século VI, o papa Gregório, o Grande, tornou esse simbolismo uma narrativa, 
na qual Maria Madalena era uma prostituta que se convertera; por volta da Idade Média, 

tornou-se moda representá-la como penitente nua a meditar numa cave, e as casas 

religiosas destinadas a prostitutas convertidas passaram a ser rotineiramente designadas 

pelo seu nome, «Madalena». A partir do século XIII, algumas pessoas afirmaram que 
ela fora, na realidade, a concubina de Cristo e os primeiros esforços realizados no 

campo da fotografia, na Inglaterra vitoriana, incluíam a pose de adolescentes 

parcialmente vestidas de «Madalenas». (17) 

 Aqui o autor apresenta-nos já algumas contribuições artísticas porque, 

precisamente, não podemos separar a visão que o mundo tem desta figura com as suas 

representações pictóricas. Mas neste aspecto, outros autores foram mais úteis e ricos 

para o nosso trabalho e, sendo esse a questão central do nosso trabalho, deixamos para 

um último sub-capítulo desta introdução da criação da personagem de Maria Madalena, 

antes de entrarmos na análise das imagens que seleccionámos para a justificação da 

nossa tese.  
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3.8. Maria Madalena na arte 

Sendo o objectivo da nossa dissertação a análise das alterações iconográficas nas 

representações de Maria Madalena em Portugal, a bibliografia com maior enfoque na 

arte seria a que mais se adequava ao nosso estudo. Três autoras se destacaram na análise 

de Maria Madalena na arte internacional: Ingrid Maisch, que publica em 1996 na 

Alemanha, com tradução inglesa em 1998, sobre a imagem desta Santa ao longo dos 

séculos, tanto na arte como na literatura; Helena Barbas, autora portuguesa que elaborou 

a sua tese de Doutoramento em Estudos Portugueses e Literatura Comparada em 1998 

sobre Maria Madalena também na Literatura e na Arte, fazendo uma revisão e 

publicando em 2008; e Buthaina Zanayed que elabora a sua tese de Mestrado em Artes 

em 2009 e nos fala de Maria Madalena e as suas representações pictóricas. 

No trabalho de Maisch, para além de toda a referência à historicidade e às 

variadas teorias e interpretações que esta figura levanta, quisemos realçar um capítulo 

ao qual se dedica a resumir as diferentes maneiras de ver a Santa ao longo do tempo, a 

partir de apenas três obras de três séculos diferentes:  

1. De Stephan Lochner, c. 1440, em que aparece com outros santos: Catarina, 

Hubert e Quirinius, Antonio Eremita, Papa Cornelius. Madalena apresenta-se 

com o seu cabelo parcialmente coberto por um véu, modelo de mulher adulta, 

sendo o seu atributo o vaso de unguentos (62); 

2. De Lucas Cranach o Velho, seculo XVI, que está no Wallraf-Richartz Museum 

em Colonia. Indica a representação de uma jovem mulher numa cena pastoral e 

pacifica com uma cidade e montanhas atras, parecendo-se com uma jovem nobre 

da renascença ou filha de uma família rica, mais do que uma santa. O atributo é 

o vaso. Num dos cantos da pintura há uma referência à lenda, vendo-se ser 

sustentada por anjos, ascendendo aos céus em glória; nada reclama a aura 

sagrada a não ser esta referência à levitação. (63); 

3. “Cristo e os pecadores arrependidos”, de Rubens, c. 1620. A Madalena ajoelha-

se perante o Cristo transfigurado da Ressurreição. Está quase nua e o seu cabelo 

é desenhado mais para revelar e sugerir o seu corpo do que para o tapar. Na 

época barroca, o nu torna-se um problema. Numa época em que a roupa faz o 

estatuto, era um problema ter uma santa indistinta no seu estatuto (63-65). 

A autora resume-nos, por fim, que a Santa deixou de ser a pecadora medieval que 

servia para ilustrar e elucidar toda uma humanidade de fiéis, para passar a ser utilizada 

como instrumento pictórico de sedução e contornar todas as novas normas do Concilio 
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de Trento. Após esta referência, o estudo abarca toda uma área temporal pós-tridentina 

que não contemos no nosso estudo, escolhendo não nos alongarmos mais com esta obra. 

Ainda continuando com autoria internacional, Zanayed, na sua tese mais recente, 

escolhe fazer uma selecção de obras de representações isoladas da Santa para tratar das 

alterações que sofreu. Assim, seleccionou as seguintes obras: Donatello, Mary 

Magdalene, 1454-55; Gregor Erhart, St. Mary Magdalene, 1510; Titian, Mary 

Magdalene, 1533; Caravaggio, Penitent Magdalene, 1597; Artemisia Gentileschi, Mary 

Magdalene, 1613-20; Georges de la Tour, The Magdalene with the smoke flame, 1636-

38; Antonio Canova, The Penitent Magdalene, 1796; Jules Joseph Lefebvre, Mary 

Magdalene in the grotto, 1876. 

Ambos os estudos internacionais compreendem mais espaço temporal do que o 

pretendido no nosso estudo. Tomam como evidência as características marcantes e 

distintivas da arte barroca com a influência do Concílio de Trento, sendo que as 

características apontadas à arte anterior pré-tridentina é sugerida em contraste com a 

pós-tridentina. Uma obra com maior influência no nosso trabalho, quer pela sua 

completa análise das fontes literárias, quer pela extensão temporal, não descuidando o 

período do nosso interesse, quer por, principalmente, ser nacional e estabelecer 

referências no território português na arte e na literatura do nosso interesse, é a obra de 

Helena Barbas.  

É a partir deste trabalho que tivemos o nosso ponto de partida na teorização de 

uma historicidade de características e modelos da arte. Uma das primeiras 

representações pictóricas da Santa são os episódios da vida eremita que se encontram 

representados n’ “A Madalena e histórias da sua vida” de c. 1280, sendo uma 

representação “à ícona” com influência bizantina. É precisamente esta influência 

bizantina que se faz notar nas representações iniciais da Santa. Nos manuais dos 

pintores bizantinos, as “Hermeneias”, não constam as regras para o retrato individual de 

Maria Madalena, mas esta poderá ser representada juntamente com Santa Salomé, Santa 

Joana, Maria e Marta, Maria irmã de Cléopas e Santa Susana, mulher se Suza, todas 

mulheres que estariam presentes nos episódios da Paixão de Cristo e que fariam parte do 

círculo de Jesus.  

 No que diz respeito aos episódios onde surge, estes são os da Crucificação, a 

Descida de Cruz, a Lamentação, a Deposição no Túmulo, o Anúncio da Ressurreição 

aos Apóstolos, ainda no grupo das mirróforas e Cristo aparecendo a Maria Madalena, ou 

Noli me Tangere. Assim sendo, Madalena não se autonomiza, mas também não se funde 
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com outras personagens dos evangelhos, nem a pecadora, perdendo o momento da 

conversão, logo, das unções, aparecendo apenas no grupo das mirróforas com o vaso.  

 Apesar dos manuais bizantinos, o Ocidente não possuía manuais, seguindo 

apenas os textos canónicos, apócrifos, heréticos e literários, valorizando a narrativa, a 

acção em movimento e o drama das representações teatrais sacras.  

 Também a posição que Madalena apresenta nos episódios onde é representada 

tem de ser analisada. Pode ser até representada de costas, debruçada aos pés de Cristo, 

ou ajoelhada com os braços erguidos em súplica. Na cena em casa de Simão, a sua 

posição apresenta um desafio, até um problema, para os pintores, pois não apareceria à 

frente, mas por detrás dos justos.  

Esta autora faz um resumo dos atributos e características que nos permitem 

identificar Maria Madalena nas cenas colectivas, ou quando isolada. Características 

estas com as quais concordamos e seguimos, que poderemos observar e comprovar na 

análise das imagens, na segunda parte do nosso trabalho. Barbas, então, refere:  

Se representada com véu no grupo das figuras femininas, Madalena é denunciada pelos 
cabelos. Repare-se que lentamente se vai virando até encarar o espectador. Os cabelos – 

escuros no norte flamengo, loiros no sul italiano – sempre abundantes, acompanham-lhe 

os movimentos, deixando de lhe velar o rosto. Quando de frente, é explorada a expressão 
do sofrimento com as inevitáveis lágrimas, outro dos elementos da sua iconografia 

particular. E em Portugal, quanto mais não seja porque os primeiros pintores vêm de fora, 

segue-se a regra. Madalena começa mais cedo a individualizar-se do grupo da Paixão na 

escultura, seduz como eremita, talvez pelo maior desafio e possibilidades expressivas. 
(122) 

Ainda em Portugal, praticamente não aparece representada como castelã, sendo 

que as grandes reproduções começam no século XVI e são importadas; parece também 

ser difícil à personagem desligar-se da figura de penitente.  

No século XVI dá-se uma grande transformação na abordagem e representações 

de Maria Madalena, em consequência das Reforma e Contra-Reforma, concentrada nas 

propostas de regulamentação do Concílio de Trento, considera a autora. 

 Escolhemos uma passagem deste estudo para concluir a primeira parte do nosso 

trabalho, na qual se refere a algo que consideramos importante para a pretensão de uma 

análise de imagens de uma personagem que se querem coerentes: a visão de Maria 

Madalena teve de ser diferente de região para região, de país para país, dependendo do 

seu culto naquele mesmo local. O modo como seria encarada e a sua importância, seria 

diferente, bem como o modo como se faria representar.  

…não se pode atribuir uma qualquer nacionalidade a Madalena. A sua origem judaica foi 
absorvida pelo território francês. As primeiras representações são alemãs. As vidas já 

teriam sofrido contaminações italianas, que se sobrepõe de novo com a feitura de uma 
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nova lenda. Vêm agora releituras americanas acordar velhas representações e revaloriza-

las. Isto para dizer que não se pode falar de uma Madalena portuguesa, mas apenas de 

modos como os nossos autores a foram lendo, enquanto mito, no enquadramento europeu. 
E porque as nossas referências tiveram que atravessar a península, será mais pertinente 

dizer que a nossa é uma Madalena ibérica. (307 e 308) 

 

* 

Não tendo a pretensão de descobrir ou provar historicamente quem seria Maria 

Madalena, tentámos seleccionar as diversas teorias teológicas, esotéricas e históricas 

que circulam ainda hoje à volta desta personagem, focando-nos na importância das 

fontes e teorias que influenciaram o culto com maior ênfase, o da Igreja Católica, já que 

foi este que se manteve nas preferências artísticas, sendo muitas vezes o encomendante 

de obras de grande importância nacional. Muito havia a falar sobre esta figura bíblica e 

muita bibliografia de todo o género existe em bibliotecas e livrarias para o 

aprofundamento da imagem da Santa e da mulher. Após isto, tentaremos ter uma visão 

analítica sobre a produção artística produzida no período pré-tridentino em Portugal, à 

qual, esperemos, crie um renovado olhar sobre peças, algumas muito estudadas, outras 

desconhecidas, nomeadamente segundo o olhar de Maria Madalena. 
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A ICONOGRAFIA 

 

As imagens seleccionadas para este trabalho comparativo de iconografia, não 

representam uma recolha final de todas as obras existentes, mas uma selecção ao 

alcance dos meios físicos, logísticos e temporais de que dispúnhamos para a elaboração 

desta Dissertação, tendo em conta a direccionalização das mesmas para os critérios por 

nós definidos. 

Escolhemos dividir a nossa análise por temas, definindo inicialmente as 

características e atributos apropriados pela personagem em estudo, seguindo-se das 

cenas de maior destaque para a sua narrativa em que se revela como protagonista, onde 

se inserem dois ciclos iconográficos.  

Utilizando este conhecimento, a segunda parte da análise iconográfica reflectirá 

as cenas em que Maria Madalena aparece como personagem secundária, com maior 

destaque nas Cenas da Vida e Paixão de Cristo. Estabelecendo a normativa seguida com 

maior expressão, daremos destaque a exemplares com características diferenciadoras e 

com algum tipo de dificuldade na análise e identificação instantânea da personagem, 

utilizando os atributos que começámos por estabelecer. 

 

1. Madalena como Protagonista 

As obras em que Maria Madalena aparece representada são identificáveis pelos 

seus atributos e características mais evidentes, inspirados na sua história e lendas. É a 

partir do estabelecimento dessas características que poderemos identificá-la noutras 

cenas, sendo com outros santos ou em cenas narrativas da sua Vida em que demonstra 

algum protagonismo.  

Começando com a análise de representações isoladas ou com outros santos, 

passaremos à cena da Paixão de Cristo com maior protagonismo desta personagem: 

Cristo aparece a Maria Madalena, em três vertentes. Passando para a sua Vida após a 

Ascensão de Cristo, as suas Levitações Angélicas ganham destaque. Concluímos este 

capítulo dando destaque aos dois ciclos iconográficos seleccionados. 
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1.1. Maria Madalena - Imago  

 Antes de passarmos às cenas narrativas, achámos que seria mais rentável 

observarmos as imagens em que surge isolada, como imago
13

, não pela singularidade de 

cada imagem, mas pelos seus atributos, explicando um pouco cada um, comprovando a 

sua identificação a partir deles. Para tal, analisemos primeiramente as suas 

representações isoladas, agrupando-as a partir de alguns dos seus atributos: vaso, livro, 

lenço e lágrimas, bem como o cabelo. 

 

a) Isolada - atributos 

 As representações isoladas, como nos informa Réau (1957: 297), são, 

normalmente, de dois tipos: mirrófora ou penitente, sendo que a primeira possui um 

vaso de perfumes, e a segunda um crânio, crucifixo ou coroa de espinhos. A arte da 

Idade Média prefere a perfumista e a arte barroca da Contra-Reforma, a penitente. 

 As obras que podem ilustrar os atributos mais importantes de Maria Madalena, 

no nosso trabalho, são cinco esculturas que seleccionámos, com problemas de autoria e 

datações pouco precisas, na maioria dos casos. Para início, a mais antiga data do século 

XV, de autor desconhecido, e encontra-se no Museu Nacional Machado de Castro 

(imagem 1). Mantendo um traje sóbrio e religioso, esconde os cabelos por debaixo do 

véu, sendo o atributo visível o livro na mão direita. O livro é, normalmente, a 

representação do Novo Testamento, no caso dos evangelistas. Mas no caso de santos, 

geralmente representa a reputação de muito boa aprendizagem. 

 Sendo que a mão esquerda está omissa e o livro, só por si, não a pode identificar 

de forma indubitável, seria mais óbvia se houvesse a associação na outra mão ao vaso, 

como se pode ver na obra seguinte: datada de 1450 a 1500, da autoria de João Afonso 

da Oficina de Coimbra e presente também no Museu Machado de Castro (imagem 2). 

Aqui, a associação do livro com o vaso suporta outros significados. No caso de Maria 

Madalena, o livro poderá representar, tanto o Novo Testamento como reputação de boa 

aprendizagem, e, quando aliado ao vaso, poderá representar as suas vidas, activa e 

contemplativa, visto que o vaso simboliza aqui a caridade e os bons trabalhos.  

                                                             
13 «Estas duas categorias de imagem, a «imagem narrativa» (historia), cénica, e a «imagem cultual 

representativa» (imago), hierática, de acordo com E. Panofsky, deram conjuntamente origem a um 

terceiro tipo ou categoria de imagem, a «imagem de devoção», à qual ambas transmitiram as suas 

propriedades. Nesta perspectiva, enquanto a imagem narrativa contribui com o movimento e a «expressão 

vivante», a imagem cultual representativa confere-lhe a serenidade e a intemporalidade. Assim, de acordo 

com o autor em questão, a imagem de devoção pode ser obtida a partir da transformação de uma imagem 

narrativa numa situação concreta ou conferindo movimento à imagem representativa intemporal.» 

(Rodrigues, 2011: 78). 
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 O vaso por si só é característica e atributo suficiente desta Santa, sendo 

interessante observar os diferentes tipos de cerâmicas ou ourivesarias que detém. 

Podemos observar um exemplar em forma de píxide no Medalhão de Maria Madalena 

presente no mesmo Museu de Coimbra, datado do século XVI e sem autor definido, 

sabendo-se apenas pertencer à Oficina dessa cidade (imagem 3). Sendo óbvia a sua 

associação a este objecto, pela sua presença no grupo das mirróforas de Cristo morto, ou 

nas cenas em Casa de Simão em que unge a cabeça ou os pés de Cristo (dependendo do 

Evangelho), é interessante olharmos para as obras que iremos analisar noutros capítulos 

e verificarmos os vários tipos de vaso que a acompanham.  

 Ao contrário das três esculturas que observámos até agora, uma das 

características que distingue esta personagem de entre as restantes santas mulheres é o 

cabelo solto e descoberto. Podemos ver essa característica numa escultura de meio 

corpo desta santa, pertencente a uma Deposição no Túmulo de 1501 a 1550, de um 

autor desconhecido da Oficina de Coimbra e presente no Museu dessa cidade (imagem 

4). O seu cabelo, símbolo do pecado sexual, torna-se símbolo de penitência e santidade, 

crescendo ao ponto de tapar a sua nudez, quando representada como eremita. Segundo 

os artistas medievais, era loira, pois branqueava o cabelo e secava-o ao sol para o tornar 

mais loiro, o que representava a sua vaidade, produto da sua riqueza.  

Ainda na mesma obra de escultura, certamente devido à cena para a qual foi 

produzida, podemos ver Madalena chorosa, apresentando um lenço com o qual limpa as 

lágrimas. Também estes atributos são visíveis noutras obras já analisadas e detêm um 

significado simbólico importante e tratado por autores já estudados. As lágrimas 

representam a água do baptismo que lavam dos pecados, representando Madalena 

muitas vezes a Igreja e a própria humanidade, principalmente, quando chora aos pés da 

Cruz: é um momento que simboliza a Salvação dos Pecados dos Homens, com a morte 

do Salvador e as Lágrimas da Pecadora.  

 Outros atributos menos comuns podem ser associados pontualmente a esta 

personagem, como é exemplo a nossa quinta escultura de Maria Madalena, em que nos 

apresenta, para além do vaso, a palma do mártir. Esta escultura presente no Museu 

Grão Vasco, de autor desconhecido do século XVI (imagem 5), tenta justificar a 

presença deste elemento sendo identificada com a palma do martírio de Cristo, ao qual 

assiste, tendo ainda presente o vaso de unguentos com o qual irá ungir o corpo morto de 

Cristo. A palma que se atribui aos mártires não se adequa a esta Santa pois, segundo a 

tradição católica mais aceite, não terá morrido fruto de nenhum martírio. O único 
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momento e versão que se poderá assumir como mais perto de um martírio teria sido se 

se assumisse a sua morte juntamente com milhares de pessoas aquando a tomada da 

cidade pelos romanos, o que duvidamos que justifique este atributo
14

.  

 Outros atributos poderão surgir, como é o caso do crânio, coroa de espinhos ou 

crucifixo, o que normalmente se verifica nas suas representações de eremita na gruta, 

com maior expressão de produção na arte pós-tridentina. Neste caso, estes elementos 

remetem para o momento da crucificação e morte de Cristo, no qual Madalena estava 

presente, e que a auxilia no seu carácter de penitente e de devoção para com o Salvador. 

 

b) Com Outros Santos 

 Como é comum devido ao culto, diversas obras reúnem santos distintos na 

mesma representação para ir de encontro às necessidades das populações ou 

encomendantes para a qual aquela obra é produzida. Maria Madalena não escapa a estas 

parelhas, sendo que na nossa selecção encontrámos três obras em que se encontra com 

outros personagens e santos, mas não necessariamente num episódio narrativo. 

 Um dos conjuntos de santos em que se vê diversas vezes associada é às 

chamadas “Três Marias” ou “Santas Mulheres”. Encontramos um exemplo deste tema 

na escultura de vulto do século XVI de autor desconhecido, presente no Museu Alberto 

Sampaio (imagem 6). Este grupo faz parte de um conjunto escultórico que representa o 

Calvário, feito para a Capela dos Pinheiros na Igreja da Colegiada. As três personagens 

femininas, esculpidas como se de uma só se tratasse, movimentam-se 

descoordenadamente com uma intensa emotividade, que bem se nota na expressão facial 

de Maria Madalena, na qual se distingue o cabelo solto, apesar da deficiente 

conservação da mesma a nível cromático. As Santas Mulheres podem ser consideradas 

várias, segundo os Evangelhos, havendo sempre a referência à Virgem Maria e a Maria 

Madalena, sendo acrescentadas Maria Cléofas, Salomé, entre outras. Certeza há da 

presença de Madalena neste grupo de Marias. Neste caso da representação, as Três 

Marias no Túmulo significam os três estados de alma, sendo Madalena a iniciante 

pecadora arrependida (segundo Ubertino da Casale), e os três estados da salvação, sendo 

o estado penitente (segundo Jordanus de Quedlinburg) (Jansen, 2000). 

                                                             
14 «…las vírgenes, que en los mosaicos de Ravena están separadas por palmeras y tienen en sus manos la 

corona del triunfo que ofrecen a Cristo, en el período gótico llevarán la palma del martírio y ceñiran en 

sus sienes la corona real o de flores.» (Roig, 1950: 14) 
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 Gregório Lopes coloca-a em 1520/30 numa predela para um retábulo na Ermida 

do Paraíso, em Lisboa, ao lado de Santa Margarida (imagem 7), santa que, aliás, é 

bastante comum ser associada a Madalena. A primeira com atributos como o dragão e o 

Livro, sendo que este atributo é partilhado por Madalena, que mantém o seu Livro 

aberto na mão esquerda, enquanto segura na direita o habitual vaso. Dúvidas houvesse, 

as santas são nimbadas com o seu próprio nome, ao jeito de legendagem, habitual na 

antiga arte medieval. As roupagens profusamente decoradas são partilhadas por ambas 

em primeiro plano, enquanto surge a paisagem de uma arquitectura acastelada.  

 Comprovando, com mais um exemplo, a associação habitual de Santa Maria 

Madalena a Santa Margarida, temos uma pintura mural de cerca de 1500 na Igreja de 

Santa Maria em Marvão, Portalegre, de autor desconhecido, em que ambas se 

apresentam ladeando São Bartolomeu (imagem 8). Santa Margarida mantém-se com o 

dragão e abraçando uma cruz, com as mãos postas, enquanto São Bartolomeu é 

associado ao demónio acorrentado e o cutelo. Maria Madalena vestida de cortesã e 

ricamente decorada, ainda na sua versão de pecadora, sustém na mão direita o vaso tão 

característico à sua identificação
15

.  

 Muitas outras personagens santas podem ser associadas a Maria Madalena, 

dependendo sempre da intenção cultual do local e público para o qual for produzida. 

Réau (1957: 299-300) refere-nos que nos grupos, pode ser associada a Santa Maria do 

Egipto, a Santa Cecília, Santa Catarina, Santa Marta, entre outros. Enquanto Jansen 

(2000) prefere informar-nos que é por vezes representada, no Trecento e Quattrocento, 

com Santa Catarina de Alexandria, bem como a sua associação a São João Baptista, na 

arte medieval e toscana, associando a ambos o deserto, o renascimento dos pecados com 

o baptismo e arrependimento, sendo ambos profetas. Nenhum destes exemplos se 

verificou na nossa pequena amostra, sendo a mais frequente associação, como vimos, a 

Santa Margarida.  

 

                                                             
15 Em relação ao culto e justificando a associação destes santos nesta capela: «…o elo de união destas 

figuras santas é a protecção prestada às crianças doentes, seja com problemas do foro físico ou do foro 

neurológico, ou em situações arriscadas para a sua integridade, novamente física ou psicológica: S. 

Bartolomeu, em Portugal, a partir do século XIV, protegia as crianças com medos, epilepsia e gagas; 

Santa Madalena, para além de defender as filhas arrependidas, os pupilos e os estudantes, advogava a 

causa das crianças em dificuldades motoras; e Santa Margarida, enquanto patrona das parturientes, era 

invocada no momento determinante do nascimento. Ideia reforçada pelas funções de assistência e 

acolhimento que a Igreja assumiu, durante a Idade Média, no que respeita aos desvalidos e doentes.» 

(Rodrigues, 2002: 257 e 258) 
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1.2. Cristo Aparece a Maria Madalena 

 Durante toda a narrativa bíblica, existe um episódio essencial à existência e 

importância de Maria Madalena para a Cristandade que se iria iniciar a partir do 

movimento de Jesus. O episódio fundador de todo o Cristianismo é a Ressurreição, a 

possibilidade do regresso do Salvador após uma primeira redenção dos pecados da 

Humanidade. É precisamente Madalena a primeira testemunha da Ressurreição de 

Cristo, segundo os Evangelhos, como vimos na formação da personagem desta Santa
16

. 

 É o Evangelho de João que dá maior destaque a Madalena, narrando um 

episódio ao qual iremos dar o nome, na arte, de Noli me Tangere, ou “Não me 

detenhas”. Por dar lugar a um tema em que a sua presença é protagonista é que 

escolhemos não tratá-lo juntamente com os outros episódios bíblicos, mas sim num 

segmento de destaque, onde a presença da Santa é central. Mas este tema nem sempre 

foi compreendido e, muito menos, representado do mesmo modo ou com a mesma 

concordância por parte de todos os envolvidos.  

 

a) Noli Me Tangere 

 A aparição de Cristo a Maria Madalena é considerada uma das Cristofanias, das 

aparições deste após a Ressurreição, sendo estas um complemento à Ressurreição que a 

confirma. Maria Madalena torna-se, segundo o Evangelho de São João, a primeira 

testemunha e, por ter o papel de dizer aos restantes apóstolos a Boa Nova, a “Apóstola 

dos Apóstolos”.  

 No século IV, Ambrósio (340-397) utilizou a expressão “Noli me tangere” para 

interpretar as mulheres que eram proibidas de ensinar nas igrejas, sendo que isto no 

século XII ainda se pensava. O debate sobre o papel das mulheres da Igreja foi 

alimentado também pela presença e importância da personagem de Maria Madalena, 

tanto na Ressurreição como no facto de dar a notícia aos discípulos. A questão do 

porquê da escolha de Cristo para Maria Madalena como primeira testemunha da 

Ressurreição, é explicada por Boaventura (1221-1274): porque ela amava mais 

ardentemente que os outros; para mostrar que ele veio pelos pecadores; para condenar o 

orgulho humano; para instigar fé. Assim, existiam discípulas mulheres tão fiéis e com 

tantos “privilégios” para envergonhar os homens apóstolos complacentes (segundo 

Jerónimo – 347-420 -, que vai de encontro também com a já citada razão de Boaventura) 

                                                             
16

 Mt 28: 1-10; Mc 16: 1-11; Lc 24: 1-12; Jo 20:1-23. Para as citações ver Anexo I. 
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e, principalmente, porque era necessário uma mulher para corrigir o pecado da primeira, 

Eva (segundo Agostinho – 354-430) (Jansen, 2000). 

Maria Madalena não era apenas uma santa individual mas uma “figura 

teológica” que justificava diferentes teorias. Permaneceu no túmulo à noite, não 

enquanto individuo, mas representando toda a Igreja. Aquando do aparecimento de 

Cristo ressuscitado, a confusão do Senhor com o jardineiro, pode ser considerado ainda 

um sinal de fé deficiente. O facto de ter sido proibido o toque, não tem nada que ver 

com a depreciação do género feminino, nem que o ressuscitado não queria ser tocado 

por uma mulher, como padres da Igreja fizeram questão de esclarecer (Maisch, 1998: 30-

31). 

 Mas a expressão “Noli me tangere”, traduzida como “Não me toques”, em que 

Cristo proíbe a Santa de o tocar, tentou ser justificada pelo facto de mãos humanas não 

poderem tocar num corpo glorioso já imaterial. Mas os episódios posteriores 

contraditórios de, por exemplo, São Tomás ao qual lhe é permitido tocar na sua ferida, 

bem como as Santas Mulheres que lhe correm aos pés, vem pôr em causa esta 

justificação para a proibição. Réau explica-nos que o texto grego: “Me aptou mou”, 

sendo erroneamente traduzido para o latim como “Noli me tangere”, tem outro 

significado. O verbo “apto” implica um contacto prolongado, uma aderência, devendo 

ser interpretado como “Não te apegues a mim”, em vez de “Não me toques” (Réau, 1958: 

579). O facto é que este foi o motivo que prevaleceu, tendo mais tarde aparecido a 

versão em que Cristo toca na testa de Maria Madalena
17

. 

 Na nossa selecção encontrámos dois exemplares desta cena, sendo o mais antigo 

da segunda metade do século XV, de um mestre desconhecido, presente no Museu de 

Arte Sacra de Arouca e proveniente do Mosteiro de São Pedro e São Paulo da mesma 

cidade (imagem 9). De traços rígidos e pesados, a composição deixa ver, no plano de 

fundo, o sepulcro de Cristo aberto com a tampa tombada, num ambiente natural de 

exterior, enquanto Madalena decorada ricamente e com os cabelos claros soltos, se 

ajoelha aos pés do Salvador Ressuscitado, envolto em panejamentos vermelhos e 

ostentando a cruz e o estandarte que simboliza a sua vitória sobre a morte. Não há 

contacto entre os dois personagens, mantendo a primeira versão do Noli me tangere.  

                                                             
17

 Segundo Réau aparece pela primeira vez nos finais do século XV em pinturas de Memling. É. Mâle 

refere a Rosa Aurea como fonte, sendo posterior às obras daquele artista. Assim, não fazem parte de uma 

inovação pós-tridentina, mas provavelmente respondendo a necessidades medievais que comprovem a 

Lenda das relíquias da Santa, aos quais teria ainda intacta a carne do seu crânio no local onde Cristo lhe 

teria tocado aquando da Ressurreição (Réau, 1958: 580). 
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 No início do século XVI, mais precisamente entre 1508 e 1511, Francisco 

Henriques produz outro Noli me tangere
18

 para uma capela lateral da Igreja de São 

Francisco de Évora (imagem 10). Mantendo o manto vermelho, Cristo aparece a 

Madalena, segurando o estandarte da Ressurreição, a qual se ajoelha perante o Senhor, 

segurando na mão esquerda o vaso de unguentos. Vestida com roupagens azuis e 

amarelas e cabeça coberta por véu branco que deixa descobrir um longo cabelo louro, 

também não é tocada por Cristo como na obra anterior. Em segundo plano, podemos ver 

uma pequena cena de mais uma aparição de Cristo, desta vez a Pedro que se refugia 

numa gruta, segundo São Paulo. Esta solução de colocar várias cenas, no caso, várias 

aparições, será utilizada profusamente noutras ocasiões, reforçando o carácter 

omnipresente de Jesus, e reiterando o papel da aparição a Maria Madalena para segundo 

plano, como iremos analisar nos próximos sub-capítulos. 

 

b) Ressurreição de Cristo 

 A Ressurreição é, de facto, o dogma essencial da religião cristã, apesar de ter 

levantado variadas teorias e contradições de carácter racionalista que a tentaram de 

diversos modos desacreditar. A acusação de fraude por parte dos judeus, que os seus 

discípulos terão retirado o corpo sem que ninguém visse, entre outras opções, foram 

sempre tentadas justificar por parte da teologia. Já aquando do enterro de Jesus, os 

Evangelhos referirem que o seu sepulcro estaria a ser utilizado pela primeira vez, seria 

uma tentativa antecipada de desacreditar as acusações que viriam em relação à fraude de 

Ressurreição. Bem como o colocar de soldados a guardar o túmulo, seria uma tentativa 

evangélica de se protegerem dessa mesma acusação, fazendo dos soldados romanos 

testemunhas de que ninguém se teria aproximado do túmulo e retirado o corpo.  

 As representações pictóricas desta cena de Ressurreição sofreram alterações 

simbólicas ao longo dos séculos. Normalmente acompanhado pelos guardas do seu 

túmulo, Cristo pode sair do mesmo, estar de pé sobre o bordo do sepulcro, ou sobre a 

sua tampa, mantendo-o encerrado, ou até pairando no ar, já assumindo influências da 

Ascensão. Ao que esta versão nos importa prende-se com a presença, em plano de 

fundo, como vimos no Noli me Tangere com representação secundária de uma outra 

aparição, do Noli me Tangere com Cristo a Maria Madalena. Apesar das características 

                                                             
18 Segundo Helena Barbas, este seria o último Noli me tangere português conhecido (1513). Apesar de o 

ser no nosso trabalho, são conhecidos outros posteriores, como é o caso da “Aparição a Maria Madalena” 

da autoria de Francisco Correia (actividade conhecida entre 1568 e 1613) na Igreja Matriz de Azurara, 

entre outras. 
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iconográficas e específicas da santa não serem de fácil visualização, a sua presença 

nesta cena é confirmada, não podendo deixar de fazer parte da sua iconografia e deste 

trabalho. 

Na nossa selecção, escolhemos quatro Ressurreições deste género para ilustrar 

este caso. A primeira pertence à autoria dos Mestres de Ferreirim, dos anos de 1533/4, 

para a Igreja do Mosteiro de Santo António de Ferreirim, em Lamego (imagem 11). 

Cristo, com o auxílio de três anjos que lhe abrem o túmulo, permanece no bordo do 

sepulcro, com manto vermelho, mão direita levantada aos céus e cruz com estandarte na 

esquerda. Os três soldados parecem adormecidos, mas Réau esclarece-nos que a 

intenção dos artistas, e dos teólogos, não seria representar os guardas a dormir, mas sim 

deslumbrados, paralisados ou como mortos ao ver o ressuscitado (1958: 571). Em 

segundo plano, do lado esquerdo da composição, podemos ver então um Noli me 

Tangere, em que Cristo parece intencionar tocar com os dedos na testa de Madalena, 

ajoelhada à sua frente. 

Em 1544, Gregório Lopes produz os chamados Retábulos de Valverde, para a 

Igreja do Bom Jesus de Valverde, sob a encomenda do Cardeal Dom Henrique, onde 

inclui uma Ressurreição hoje presente no Museu de Évora (imagem 12). Apesar de faltar 

uma tábua do lado esquerdo, Cristo paira ressuscitado à porta do seu sepulcro, enquanto 

os guardas o observam espantados, desta vez acordados. O facto de Cristo já não estar 

com os pés assentes no chão ou no seu túmulo, mas sim a pairar, resulta de influências 

da Ascensão, a partir do século XIV, novidade da arte italiana, por influência da Escola 

de Giotto. Em plano afastado podemos ver, com alguma dificuldade, duas figuras 

representando o Noli me tangere, vestidas em tons de vermelho. 

Já Garcia Fernandes, em 1536 (imagem 13), produz uma Ressurreição com 

Cristo, na mesma posição, aparecendo aos soldados também adormecidos. A novidade é 

que, do lado direito da composição, se pode observar o túmulo de Cristo semi-coberto, 

sendo observado por figuras que representam Maria Madalena e as Santas Mulheres, 

quando descobrem o sepulcro vazio. No plano ainda mais afastado, do lado esquerdo, o 

já habitual Noli me tangere, mostrando uma série de cenas relacionadas com a 

Ressurreição de Cristo que une as diversas versões dos Evangelhos.  

Por fim, Diogo de Contreiras, cerca de 1540/5, produz para o Convento de Santa 

Maria de Almoster, em Santarém (imagem 14), uma Ressurreição que também contém 

duas cenas em planos afastados, complementares à principal. Em primeiro plano, Jesus 

ressuscitado, sobre a tampa que mantém o seu sepulcro fechado, aparece aos guardas 
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que se mantêm acordados. Enquanto isso, num segundo plano, podemos ver um grupo 

que parece ser de duas santas mulheres avisando o sucedido a um personagem vestido 

de vermelho, podendo ser São João, seguindo a versão do Evangelho de João. Num 

plano ainda mais afastado, do lado direito da composição, Cristo aparece a Maria 

Madalena, completando o ciclo de versões da Ressurreição, segundo os Evangelhos.  

 Os Evangelhos não mantêm consenso quanto ao número de mulheres que se 

deslocaram ao túmulo do Senhor no terceiro dia da sua morte, sendo que João só fala de 

Maria Madalena, Mateus adiciona-lhe Maria Cléofas, Marcos conta ainda com a 

presença de Maria Salomé e Lucas é ainda menos explícito, juntando a estas, Joana e 

outras mulheres. De qualquer maneira, até ao século XIII, a Ressurreição de Cristo foi 

largamente representada segundo a visita das Santas Mulheres ao Sepulcro, variando o 

seu número, consoante o Evangelho seguido, sendo posteriormente adoptada esta versão 

em que ambos os episódios são representados na mesma composição.  

 

c) Cristo Aparece à Virgem 

 Apesar de Réau (1957: 572) referir que era tradição da Escola Catalã do século 

XV representar a Virgem a assistir à Ressurreição, os Evangelhos não o referem por ser 

suspeito a própria mãe ser testemunha desse facto, uma testemunha parcial e pouco 

credível. Mas sempre se pôs em questão o porquê de Cristo renunciar à sua família e 

aparecer primeiro a Maria Madalena, ao invés da sua Mãe. De qualquer maneira é de 

comum consenso que terá aparecido primeiro a uma, ou mais mulheres, justificando-se 

isso, segundo Honório de Autun (1080-1153), que da mesma maneira que uma mulher 

trouxe a morte ao mundo, Eva, era conveniente que outra anunciasse aos homens a vida 

eterna (Jansen, 2000). 

 O sentimentalismo popular, não se baseando nos Evangelhos, nem canónicos, 

nem apócrifos, criou, na Legenda Aurea, a cena em que Cristo aparece a sua mãe 

imediatamente depois da sua Descida aos Infernos. Apesar de se ter referido que foi a 

partir das Meditações de Pseudo-Boaventura (1542) que os artistas foram buscar a fonte 

para este tema, Réau refere-nos que esta tem origem na arte bizantina e que se 

popularizou na Idade Média graças ao Teatro dos Mistérios (Réau, 1957: 577). 

 Jansen refere-se largamente à dualidade Maria Madalena e Virgem Maria. 

Primeiramente sobre a teoria de que são a mesma pessoa: «I am Mary Magdalene 

because the name of the village where in I was born was Magdala. My name is Mary 
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Cleopa(s). I am Mary of James the son of Joseph the carpenter»
19

. Com esta junção de 

personagens, faz com que Madalena, a Virgem e Maria Cléofas sejam a mesma pessoa. 

Imagens de virgindade ou maternidade associadas a Maria Madalena podem ter a ver 

com esta teoria e a apropriação de atributos da Virgem neste período
20

.  

 Mas a autora informa-nos, ainda, que há quem defenda que Cristo realmente 

apareceu primeiro a sua mãe e, por isso, ela não se deslocou ao sepulcro no Domingo de 

Páscoa, pois já sabia que não o iam encontrar. Os motivos para a defesa desta teoria 

prendem-se com razões de autoridade (porque o venerável doutor da Igreja Sedulius 

assim o disse – século XIII), por autoridade de costume (o Papa celebrava sempre a 

primeira estação do Dia de Páscoa na Santa Maria Maggiore comemorando que Cristo 

apareceu primeiro a sua mãe) e por razões de moral, seguindo o mandamento “honra teu 

pai e tua mãe”. Outras teorias dizem que apareceu primeiro a todos os outros, e por 

último a sua mãe para a consolar, ou ainda que apareceu a sua mãe na companhia dos 

que libertara do limbo, como iremos ver reflectido na arte (Jansen, 2000). 

 Teologicamente, a Virgem Maria simboliza a inocência, sendo que Maria 

Madalena é a penitência, complementando-se como caminho para a salvação.  

The ultimate result was to produce a Mary Magdalen that still retained her own 

attributes but who now more and more began to resemble the Virgin Mary. By the Later 
Middle Ages Mary Magdalen was considered both a virgin as mother. (Jansen, 2000: 

286).  

Ainda em comparação com a Virgem:  

By vigilantly maintaining her chastity after her conversion she had made of herself a 
hortus conclusus – an enclosed garden – on the model of the Virgin Mary. It was for 

this reason that she earned the floral wreath, the crown traditionally reserved for the 

virgins. (Jansen, 2000: 287) 

 Nas pinturas medievais, o tão precioso lápis-lazúli servia para representar as 

vestes azuis da Virgem Maria, mas esta teoria explica o porquê da Madalena ser 

representada algumas vezes vestida de azul em vez do habitual vermelho, não muito 

evidente nas representações que encontrámos em território português. 

                                                             
19

 Retirado do “The Apocryphal New Testament” in Jansen, 2000: 30. 

Tradução nossa: Eu sou Maria Madalena porque nasci na cidade de Magdala. O meu nome é Maria 

Cléopa(s). Sou Maria de Tiago filho de José o carpinteiro. 
20 É no Evangelho de Bartolomeu que, no Livro da Ressurreição de Cristo, remetendo para a cena do Noli 

me tangere, aparece a mesma associada à personagem de Maria, mãe de Jesus: «Maria diz: Se de facto 

não me é permitido tocar-te, pelo menos abençoa o meu corpo em que te dignaste habitar.» Tradução de 

Helena Barbas in Barbas 2008: 31, citando James 1980: 183-186. Versão inglesa em 

http://www.gnosis.org/library/gosbart.htm - consultado a 23 de Janeiro de 2012. 

 

http://www.gnosis.org/library/gosbart.htm
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 A comparação entre a Virgem e Maria Madalena prende-se principalmente com 

o papel que ambas desempenharam na Vida de Cristo e na Salvação do Mundo:  

Her name, «Mary», is thus rightly interpreted as stella maris («star of the sea»), for as 
the Virgin Mary brought to the world the sun of justice, so Mary Magdalene was the 

first to reflect the light of the resurrection. (Maisch, 1998: 38).  

 Vai ainda mais longe quando Haskins refere que a confusão de “Marias” 

começou quando a figura de Maria Madalena foi unida à da Virgem na Ressurreição 

(Zanayed, 2009: 20). Pelo século V, a sua identificação como prostituta aumentou com o 

desenvolvimento do culto da Virgem, sendo a antítese uma da outra (Zanayed, 2009: 23-

24).  

 Se Cristo apareceu primeiro a Maria Madalena ou à Virgem, foi um problema 

que os artistas resolveram com a capacidade de omnipresença e ubiquidade de Jesus. 

São quatro as obras que seleccionámos e que nos ilustram, de certa maneira, esta 

questão que surge desde cedo. A primeira é uma “Aparição de Cristo à Virgem”, 

pintada por Garcia Fernandes em 1531 (imagem 15), em que este torna bastante 

completo o ciclo de possíveis cenas e aparições relacionado com a Ressurreição de 

Cristo. Sendo a cena central e de primeiro plano a Aparição de Cristo à Virgem, em 

segundo plano poder-se-á observar, ao centro, a Ressurreição, sendo que, do lado 

esquerdo, a Descida ao Limbo e o Encontro a Caminho de Émaus também é visível, 

deixando o lado direito reservado à Aparição de Cristo a Maria Madalena.  

 João de Ruão apresenta-nos duas obras de escultura com cena dupla: Aparição 

de Cristo à Virgem e o Noli me Tangere. A primeira é de 1535/40 para o Mosteiro de 

Santa Maria de Celas, presente actualmente no Museu Machado de Castro (imagem 16). 

Dois painéis de retábulo em calcário apresentam Cristo em frente a ambas mulheres, 

sendo que apresenta o estandarte perante a Virgem e a pá de jardineiro perante 

Madalena, alusão à confusão que a mesma fez com o hortelão, tocando com a sua mão 

direita na testa da santa que abre o vaso de unguentos que mantém entre mãos.  

 A outra escultura de João de Ruão, de 1550/60, está na Igreja Matriz de Soure 

em Coimbra (imagem 17) e apresenta na mesma peça Cristo perante ambas as mulheres, 

mantendo os atributos do estandarte perante a mãe e a pá perante Madalena com o vaso. 

É de forma comum a representação do encontro com sua mãe num ambiente de interior 

arquitectónico, enquanto o exterior naturalista é preferência no encontro com Maria 

Madalena.  
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 Por último, uma solução um pouco diferente das que vimos, numa pintura de 

Frei Carlos da Oficina do Convento do Espinheiro, em Évora, de 1529 (imagem 18), em 

que aparece a sua Mãe, no interior de uma estrutura arquitectónica, seguido, em plano 

de fundo, pelos justos que libertou do limbo, incluindo Adão, Eva e Moisés. Num plano 

mais aproximado, do lado esquerdo da composição, podemos ver Maria Madalena 

vestida de cortesã e segurando um vaso, juntamente com as identificadas Marta e Maria, 

lembrando uma opinião e versão de que seriam três as irmãs de Lázaro: Marta, Maria de 

Betânia e Maria Madalena. Não sendo, desta vez, a imagem de fundo o Noli me 

Tangere, a presença de Madalena mantém-se aquando da Ressurreição de Cristo, sendo, 

de qualquer maneira, uma das testemunhas, primeiro, depois ou simultaneamente à 

Virgem ou outras testemunhas, não deixando espaço para dúvidas sobre a sua 

importância na cena mais marcante do Cristianismo.  

 

 Apesar das dúvidas e da sucessiva tentativa de remeter o papel de Maria 

Madalena como secundário neste acontecimento, contrariamente ao que a tradição 

evangélica marcava, os artistas resolveram a questão das três maneiras que vimos, entre 

outras que mentes mais criativas poderiam ter suscitado. Várias foram as obras que 

omitiram de forma total a presença desta personagem, mas os exemplos que aqui vimos 

do panorama nacional, juntamente com os variados de carácter internacional, fizeram 

com que esta personagem se mantivesse e com que esta cena fosse a mais importante na 

vida da Santa no cruzamento da existência de Jesus Cristo, neste caso, ressuscitado – a 

forma mais importante da sua existência para o principal dogma que originaria a Igreja 

Cristã. 

 Iconograficamente, o aparecimento de Cristo a Maria Madalena exige que a 

figura feminina esteja ajoelhada perante o Ressuscitado com o estandarte da vitória 

sobre a morte ou representado como hortelão ou jardineiro, do modo como a própria o 

confundiu. Sendo que se dirigia ao túmulo com a intenção de ungir o corpo, o vaso é um 

dos elementos essenciais na cena, mas que nem sempre se verifica, como no caso da 

pintura de Arouca. Nas representações em plano mais afastado, a visualização da 

presença do vaso é dificultada, apesar de ser de comum consenso que este é um atributo 

de toda a cena. 
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1.3. Levitação Angélica de Maria Madalena 

 Após a Ressurreição e, em última análise, a Ascensão de Cristo aos céus, a vida 

de Maria Madalena omite-se da Bíblia, havendo muitas versões, como vimos 

anteriormente. A mais aceite é a narrada pela Legenda Aurea, também já analisada neste 

trabalho. Em termos iconográficos, é de pouca expressão a representação nacional de 

temas relacionados com a sua vida após a Ressurreição do Salvador. Ainda assim, 

encontramos uma obra muito importante no nosso trabalho, com influências 

internacionais e que nos irá ajudar a analisar e compreender obras que analisaremos 

posteriormente. Esta representação prende-se com o episódio em que a Santa se refugia 

numa gruta em Saint-Baume na sua vida de eremita e, segundo a lenda, seria elevada 

aos céus por anjos sete vezes por dia, durante as horas canónicas, de modo a ser 

alimentada de sustento divino, dispensando a comida terrena.  

 Os títulos das representações que encontramos referentes a este tema, 

normalmente, referem-na como sendo a “Assunção” (erradamente) ou “Ascensão” de 

Maria Madalena. Escolhemos chamá-la de “Levitação Angélica de Maria Madalena”, 

pois não poderemos ter certezas a nível iconográfico se se trata da última e derradeira 

subida aos céus aquando da sua morte, ou apenas uma das muitas vezes que foi 

transportada pelos anjos durante os trinta anos que se encontrou afastada da civilização.  

 A obra dos autores Vicente Gil e Manuel Vicente, datada de 1501 a 1525, 

pertencente ao já conhecido políptico do Mosteiro de Santa Maria de Celas, em 

Coimbra, e hoje presente no Museu Machado de Castro (imagem 19) apresenta-nos uma 

dessas levitações. Sustentada por quatro anjos, a santa nimbada é elevada aos céus, 

mantendo as mãos em posição de oração. Como a tradição dita, é representada sem 

roupa, sendo que o cabelo claro encaracolado que deixou crescer, lhe tapa parte da sua 

nudez.  

 Esta representação pode ser comparada com gravuras como a da Crónica de 

Nuremberga (1435-1519) (figura 75) ou a de Dürer (1471-1528) (figura 76), bem como 

outras, já tendo visto a do Flos Sanctorum (figura 73). As duas gravuras do Norte da 

Europa, mostram-nos as duas versões das relíquias da Santa: Vezelay e Marselha. A 

primeira é representada sob um cenário de fundo terrestre, sendo que a segunda escolhe 

como plano de fundo o mar de Marselha, vendo-se ainda a gruta da qual sai e os 

sacerdotes à esquerda. A gravura de Dürer é intitulada “O Êxtase de Maria Madalena”, 

sendo elevada por seis anjos, ao invés dos quatro de Nuremberga e de Coimbra.  
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 O tema da mulher selvagem coberta de cabelos é inspirado na lenda de Santa 

Maria Egipcíaca, como vimos, tendo também algum tipo de comparação as 

representações desta santa. Helena Barbas fala-nos da interpolação da lenda de Santa 

Maria Egipcíaca: 

Na origem, claramente denominada como prostituta, esta Maria do Egipto é também: 

«conhecida popularmente com o nome de a pecadora, retirou-se para o deserto onde 

viveu quarenta e sete anos entregue a muito duras penitências.»
21

 Esta fusão aparece 
também no século XI em Victimae Paschali, um drama de Wipo. Pensa-se que terá sido 

Domingos de Evesham o responsável pela contaminação (…) e o seu registo mais 

antigo ocorre num relato grego de Cireta, dilapidado em Málaga. Deste interpolamento 
nasce a certeza de que o nunca explícito pecado de Madalena é a prostituição. (92) 

 Encontrámos ainda uma outra obra, com grandes problemas de conservação, 

com referência ao Museu Etnográfico Extremeño Gonzalez Santana, em Olivença, que 

atribui a possível autoria ao pintor Gregório Lopes, tendo datação de cerca de 1545 

(imagem 20). Não havendo certezas sobre a sua autoria, a figura feminina apresenta-se 

sobre o que parece ser uma mandorla de luz, elevada aos céus por cinco anjos. Ao 

contrário da anterior, esta Madalena encontra-se envolta num manto em tons de azul, 

deixando ver parte do seu tronco que revela a magreza das suas costelas marcadas na 

pele. O cabelo solto, desta vez escuro, mantem-se presente mas não com a intensidade 

da representação anterior.  

 Enquanto a anterior e todas as outras imagens que veremos deste tema da Santa, 

escolhemos intitulá-las de Levitação Angélica, não havendo maneira de distingui-la da 

derradeira Ascensão, aquando da sua morte. Com esta imagem talvez seja possível 

denominá-la Ascensão de Maria Madalena. Segundo uma das versões da lenda, ainda 

por influência da lenda de Maria do Egipto, um padre ao ver ao longe uma das 

levitações da Santa, terá encontrado o local, a gruta, na qual estava encerrada como 

eremita havia já trinta anos. Ao procurá-la, Madalena pediu que lhe arranjasse um 

manto para cobrir a sua nudez, pois queria procurar S. Maximino para a extrema-unção, 

visto que sentia que a sua hora estaria a chegar, no Domingo de Páscoa seguinte. Sendo 

que esta imagem nos apresenta uma Madalena envolta num manto, poderá indicar esta 

versão da lenda
22

, sendo que a identificaremos assim com a “Ascensão de Maria 

Madalena”. 

                                                             
21 Cita Macias 1989: 237. 
22 Salvaguardamos o facto de esta poder ser uma hipótese, não excluindo a alternativa de ser um 

acrescento posterior, como se tornou tão comum após o Concílio de Trento, ou ainda um erro de 

atribuição de título iconográfico, já que existem outras santas da qual retira influências, como é o caso de 

Santa Maria do Egipto ou Santa Doroteia. 
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 Também a gravura de Dürer poderá indicar esta versão e, assim o Êxtase de 

Madalena é também a sua Ascensão, visto que se podem ver dois sacerdotes, 

possivelmente identificáveis com São Maximino e o padre Zósimo da lenda de Maria 

Egipcíaca.  

 De facto, a vida de eremita de Madalena é resultado de influências de várias 

santas. Começando ainda antes da sua vida de pregação, a conversão dos governadores 

de Marselha é influência de Santa Catarina. De Santa Maria do Egipto, como vimos, as 

influências são várias, desde a prostituta pecadora no deserto, às elevações aos céus 

pelos anjos, até ao pedido de roupa ao padre. De Santa Margarida e Santa Marta adquire 

o atributo da cruz; Santa Doroteia é alimentada por anjos e Santa Pelágia também se 

encontrou com o bispo, neste caso São Maximino. Por fim, os cabelos que a cobrem na 

totalidade são “roubados” de Santa Inês. Assim, as lendas de Maria Madalena e a 

produção da sua imagem de eremita resultam de uma acumulação de influências de 

várias personagens femininas. Estas características têm de ser tidas em conta na análise 

das produções pictóricas, pois só conhecendo todas as versões poderão ser identificadas 

nuances que distinguem as diferentes obras e momentos da sua vida. 

 A nível iconográfico, as Levitações ou Ascensões de Maria Madalena 

apresentam normalmente o corpo da Santa, mais ou menos coberto por cabelo ou, em 

raros casos, mantos, sendo elevado por anjos cujo número altera, de três a seis. A 

paisagem de fundo poderá variar dependendo da versão da lenda adoptada. Quanto a 

atributos, nesta fase já não se justificam, a não ser o cabelo e a totalidade da cena 

envolvente, merecendo devido cuidado para não ser confundida com lendas de outras 

santas, como vimos.  
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1.4. Ciclos Iconográficos 

 Não sendo soluções com grande expressão no panorama nacional, não podemos 

descuidar numa análise iconográfica duas obras que contêm em si mesmas diversas e 

distintas cenas sobre a vida de Maria Madalena, representando ciclos iconográficos 

sobre a mesma santa. Agora que compreendemos os atributos, ao olhar para ciclos 

completos sobre a personagem, será de fácil e interessante leitura tentar perceber a 

importância desta personagem. 

 Um dos aspectos interessantes nestas duas obras é o suporte em que cada uma 

foi produzida. A maior parte das obras ao longo deste estudo apresentam-se em pintura 

de cavalete, largamente em retábulos de pintura a óleo sobre madeira, com algumas 

expressões escultóricas e muito poucos exemplos de outros tipos de expressão artística. 

Desta vez, um dos ciclos, o primeiro a analisar, é representado numa iluminura de um 

Livro de Horas, o que poderá ser facilmente justificado pelo carácter litúrgico e de culto 

que um calendário de santos poderá ter. O segundo ciclo, mais interessante e raro, é 

apresentado sob a forma de pintura mural, numa pequena capela do norte de Portugal, 

onde a expressão do culto a Maria Madalena pode não parecer tão evidente. 

 

a) Ciclo I - Iluminura 

 Atribuído a António de Holanda, o Livro de Horas de D. Manuel, produzido 

entre 1517 e 1551, contém no seu interior uma folha inteiramente dedicada a Santa 

Maria Madalena (imagem 21). Esta folha marca o início da oração à Santa, escrita em 

latim e em caracteres góticos, não deixando de apresentar três distintas cenas da vida de 

Madalena.  

A primeira, no quadro central que ilustra o texto, representa a cena de Cristo em 

Casa de Simão, momento que marca a conversão e perdão de Madalena enquanto 

mulher pecadora perante Cristo. Na moldura lateral podemos ver duas cenas incluídas 

na vida de eremita em Saint-Baume: na parte inferior da composição, vemos Madalena 

de joelhos, rezando perante um nicho na rocha e acompanhada do seu habitual vaso; à 

esquerda da composição, na parte superior, a elevação do seu corpo aos céus por quatro 

anjos.  

 A cena de Cristo em Casa de Simão foi referida como fazendo parte dos 

episódios da vida de Madalena, e este será o único exemplo desta cena na nossa 

amostra, pois não encontrámos nenhum outro que se encaixasse nos critérios de 

selecção para este trabalho. Estando recordados das características deste episódio, o 
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primeiro passo a distinguir é se esta é a cena em casa de Simão, o Fariseu ou o Leproso, 

dependendo da versão do Evangelho escolhido. Sendo que Mateus e Marcos referem 

que a mulher derramou o perfume sobre a cabeça de Cristo, esta cena adequa-se à ceia 

em Casa de Simão o Fariseu onde, segundo Lucas, Cristo vê os seus pés lavados pelas 

lágrimas de uma pecadora, que os enxuga com os cabelos e os unge com um precioso 

bálsamo. A escolha preferencial desta versão à outra prende-se com a consistência do 

local de Madalena em relação a Cristo: já durante a Paixão encontra-se maioritariamente 

chorosa aos pés da Cruz ou aos pés de Cristo, quando este está deposto da cruz. A cena 

de Cristo em Casa de Simão, com a pecadora, é considerado o momento de conversão 

desta, iniciando-se o seu carácter de penitente com as lágrimas, que se estenderá até ao 

seu ermitério.  

 A segunda cena incluída nesta obra, em que Madalena se apresenta penitente, 

rezando perto da gruta, mostra-nos já uma figura sem roupa em que o seu cabelo cobre 

grande parte da sua nudez. Este tema torna-se mais frequente com a arte da Contra-

Reforma, sob outros moldes, sendo que, este é dos poucos exemplos de uma Madalena 

penitente na gruta, anterior ao Concílio de Trento e em território português. Depois das 

regras tridentinas, Madalena é transposta para o interior de uma gruta, com atributos 

como o crucifixo, o crânio ou o livro, normalmente aberto e em leitura. Como vimos 

anteriormente, por vezes a posição melancólica é por si adoptada, no entanto é 

precisamente numa época barroca que o seu carácter de pecadora é preferido ao de 

mirrófora companheira devota e fiel a Cristo. 

 Por fim, a cena da Levitação de Madalena pode já ser vista noutra obra, tendo 

até alguns pontos comuns e de influência entre ambas. Nesta, a Santa mantem a nudez e 

o vasto cabelo claro, sendo elevada por quatro anjos. Podemos encontrar o modelo na 

Levitação de Coimbra ou nas gravuras da sua influência, como a da Crónica de 

Nuremberga. Será um tema essencial quando escolhido a representação de um ciclo 

narrativo da santa: a altura da sua vida em que, como eremita, é elevada aos céus por 

anjos e alimentada do sustento divino, não necessitando dos bens materiais e terrenos, 

sendo que o seu cabelo lhe cresce de modo a cobrir toda a sua nudez, mesmo que por 

influência de outras santas, é um momento essencial da sua vida santificada.  
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b) Ciclo II – Pintura Mural 

 A pintura mural portuguesa revela-nos um exemplar conhecido único de um 

ciclo de representações de Santa Maria Madalena, numa Igreja de Santa Valha, em 

Valpaços, datada de 1555 e da autoria de Tristão Correia (imagem 22). Três 

representações da Santa, inseridas à maneira de um tríptico fingido, um retábulo 

dividido por colunas em tromp l’oeil. Do lado direito, a única cena que se pode 

considerar retirada de um episódio da sua vida: mais uma Levitação angélica de Maria 

Madalena. Ao centro uma representação da Santa, funcionando como orago, segurando 

atributos da mesma. Do lado esquerdo da composição, uma representação da mulher 

cortesã e pecadora aos pés de uma Cruz com dimensões pouco reais ou proporcionais, 

remetendo não para o momento da Crucificação, mas para um Calvário ou Crucifixo 

representativo desse momento. 

 A pintura mural, em comparação com a de cavalete, tem menor qualidade 

plástica na sua generalidade pela exigência de produção mais célere e simples. A 

relação com o espaço arquitectónico é essencial, não sendo possível a 

descontextualização espacial, tendo as suas vantagens e desvantagens. À facilidade de 

compreensão da produção inserida no espaço para o qual é executado, bem como a 

região, opõe-se a dificuldade na salvaguarda destas obras. Muitas delas se perderam, 

devido a mudanças estruturais ou artísticas ou mantidas tapadas por retábulos ou 

camadas de cal, e a produção anterior a 1600 é quase desconhecida, daí esta obra datada 

de cerca de 1500 ser um dos ex-libris deste trabalho e selecção.  

 Em termos iconográficos, segundo nos aponta o trabalho de Luís Afonso (2011: 

88), Maria Madalena não consta na lista de Santos mais representados, estranhamente, 

sendo assim de maior importância a produção de santos segundo a protecção que as 

populações pretendiam e não pela sua antiguidade. A relação dos oragos das paróquias e 

das pinturas murais dos séculos XV e XVI não é directa de um modo evidente, devido 

ao desfasamento temporal dessa produção e da escolha do orago, bem anterior e que 

raramente se altera. No caso do fresco de Santa Valha, este está inserido na Capela de 

Santa Madalena, cuja datação é indefinida mas apontada para um templo românico por 

Ricardo Teixeira (Afonso, 2009 vol II: 905).  

 A Levitação dá-nos a conhecer uma Madalena totalmente coberta pelo cabelo 

encaracolado louro e elevada por dois anjos, mantendo as mãos em oração. A influência 

e pontos em comum desta com as outras Levitações já referidas, quer nacionais, quer 
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internacionais por alusão, são óbvios, apesar de ser evidente a dificuldade plástica do 

artista.  

 Como já foi referido, num ciclo iconográfico dedicado a Santa Maria Madalena, 

o tema das suas Levitações é essencial. Apesar das influências das vidas de outras 

Santas, é este acontecimento da vida de eremita de Madalena que marca a sua fervorosa 

dedicação a Cristo. Para além de penitente, chorosa até ao fim dos seus dias para lavar o 

pecado, longe dos bens terrestres, a sua devoção e, funcionando como retorno, o amor 

de Cristo, é evidente quando o Senhor envia os Anjos para a elevarem aos céus e lhe dar 

o privilégio de sobreviver apenas com o sustento divino. É o modelo extremo de 

arrependimento, penitência, devoção e amor a Cristo. Após o Concílio de Trento, este 

modelo é transmitido a partir da sua penitência dentro da gruta, alheia aos bens 

materiais terrenos, e já menos a partir das suas levitações.  

 Na representação central, é representada contra um pano de armar, prolongado 

por um dossel, mantendo os cabelos descobertos e penteados à maneira de corte, bem 

como a sua vestimenta em tons brancos, dourados e vermelhos. Segura o vaso na mão 

direita, bem como um livro aberto na mão esquerda. O significado do livro aberto é 

distinto do que já vimos sobre o livro fechado. 

 O livro representa o Novo Testamento ou facilidade de aprendizagem do santo, 

como vimos. No caso de Madalena, quando aliado ao vaso, representa ambas vida 

activa e vida contemplativa. Até aqui, os livros que temos visto nas mãos de Madalena 

têm sido sempre fechados, à excepção da Madalena junto a Santa Margarida de 

Gregório Lopes, em que também está aberto. Segundo algumas leituras, quando o livro 

(Novo Testamento) se apresenta aberto, significa estar na posse de um Doutor da Igreja. 

Se for este o caso, não é nada comum considerar Maria Madalena uma Doutora da 

Igreja, sendo que teria de haver um conhecimento e fé profunda do papel desta 

personagem na formação da cristandade e pregação da Palavra de Cristo. Não podemos 

garantir que tivesse sido esta a intenção de mensagem transmitida, sendo apenas uma 

teoria, até porque em obras posteriores, já pós-tridentinas, o livro aberto é muitas vezes 

representado aquando da presença de Madalena eremita na gruta, a ler. 

 A última representação, de uma Maria Madalena cortesã, mostra-nos um rosto 

que, por dificuldades plásticas ou por intenção, aparenta ser velho. Não é comum a 

representação de Madalenas velhas no Calvário, aos pés da Cruz. Apesar de não ser 

representada idosa, as Madalenas penitentes nas grutas da época barroca, por vezes, 

estão perante um crucifixo, mas mantêm o seu carácter de eremita: nuas. A solução 
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desta pintura mural, que apresenta uma Madalena aparentemente idosa junto a um 

crucifixo, vestida de cortesã, é uma solução nada comum, podendo assumir a idade 

avançada da personagem aquando da morte de Cristo ou, se for uma representação sua 

após alguns anos da gruta como penitente, as roupagens que mantêm a sua condição de 

pecadora tornam-se confusas. Mas como e porquê uma representação deste tipo, 

possivelmente tão controversa ou confusa, numa pequena capela do norte de Portugal, 

sem aparente reflexo no panorama nacional? 

 Mais do que tentar responder de forma acertada à questão das influências de 

teorias menos aceites por parte da Igreja como, possivelmente, a dos Evangelhos 

gnósticos e apócrifos em representações pictóricas nacionais, pelo menos neste local, 

não se retirando mérito ou hipótese de o fazer posteriormente, torna-se importante e 

interessante tentar compreender a relação do culto com a arte e, neste caso, 

principalmente, a dimensão do culto de Maria Madalena em Portugal (ver Anexo V).  

 No caso da iluminura, o ciclo é justificado pelo local para o qual é produzido: a 

página que inicia a oração da Santa, não havendo grandes dúvidas quanto à sua 

iconografia que apresenta os momentos cruciais da sua conversão em casa de Simão e 

penitencia na gruta, justificando a possível mensagem teológica que o Livro de Horas 

quereria transmitir. No que toca à pintura mural, a intenção de representação de um 

ciclo iconográfico de um santo, com mais do que uma cena, prende-se com o culto do 

local e região em que se insere. Para além de ser a capela de Santa Madalena, põe-se a 

questão da intensidade do seu culto numa região periférica no Concelho de Valpaços, 

Norte do País. A maior proximidade com o Sul de França, local onde o culto de 

Madalena é maior, e o Caminho de Santiago, que passará perto do Santuário dedicado a 

Madalena no Sul francês, poderá justificar a região. Mas se se comprovarem as leituras 

menos ortodoxas de representações, realmente, raras na iconografia magdaleniana, e 

não apenas dificuldades plásticas ou ingenuidade de conhecimento teológico, a 

justificação para este facto é mais difícil. O artista, Tristão Correia, ou a região de Santa 

Valha, não aparentam características de culto ou conhecimento teológico herege que 

justifiquem representações do género. 

 Assim, achamos que esta obra merece um estudo posterior de maior intensidade 

a par com levantamento de dados que permitam a análise do culto de Madalena em 

Portugal, bem como um inventário total de representações artísticas, pois, como vimos, 

por vezes são as obras menos conhecidas e de menor divulgação que nos apresentam 

características iconográficas mais interessantes, e mais podem existir pelo país fora. 
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2. Cenas colectivas – uma personagem secundária 

As cenas colectivas que escolhemos tratar nesta secção são, maioritariamente, as 

da Paixão de Cristo, começando no Calvário, a Descida da Cruz, a Lamentação sobre o 

corpo de Cristo e a Deposição no Túmulo. Apresentando resumidamente qual a norma 

seguida com maior expressão, expomos com maior destaque alguns dos pormenores 

distintivos ou diferentes de algumas obras, bem como a explicação de como identificar a 

possível presença de Maria Madalena em composições em que é menos evidente. 

Acrescentando duas cenas onde a presença da santa não é narrada nos 

Evangelhos nem é evidente, torna-se uma suposição pelos artistas, sendo estas a 

Ascensão de Cristo e o Pentecostes. Por fim, outras cenas bíblicas com expressão na 

arte são tratadas segundo obras da nossa amostra, como o Caminho do Calvário, Cristo 

em Casa de Marta e a Última Ceia. 

 

2.1. Na “Paixão de Cristo” (narrada na Bíblia) 

As cenas da Paixão de Cristo têm maior divulgação e produção pelo seu carácter 

didáctico e de maior importância teológica, deixando à margem outros episódios da 

Vida Pública de Cristo, no que toca ao Novo Testamento. Assim, e com grande 

produção, as cenas em que Maria Madalena aparece por ser indicada a sua presença na 

Fonte durante o Calvário e, posteriormente, na Deposição no Túmulo, levam a que nas 

cenas intermédias também seja incluída a sua participação. As temáticas em análise 

neste segmento são o Calvário, a Descida da Cruz, a Lamentação sobre o corpo de 

Cristo e a Deposição no Túmulo. 

 

a) Calvário 

Nos Evangelhos canónicos a cena da Crucificação é narrada pelos quatro 

Evangelhos canónicos
23

 com pequenas variantes, sendo uma característica comum a 

toda a narrativa bíblica. Nas representações pictóricas existe uma normativa que não 

segue de forma exclusiva apenas um dos Evangelhos. Torna-se um acumular mas, 

principalmente, uma adaptação de características e interesses narrativos e simbólicos 

que formam a composição comum deste tema. Réau (1957: 492-531) explica-nos de 

forma bastante completa e sistemática a evolução do tema e as características e 

simbolismos que os artistas seguiram na execução das obras com objectivo religioso.  

                                                             
23 Mt 27: 32-56; Mc 15: 21-24; Lc 23: 26-49; Jo 19: 17-37. Ver citações no Anexo I. 



52 
 

O tema de Cristo na Cruz só nos aparece sob forma humana no século VI, sendo 

que, até meados do século XI, é representado com os olhos abertos, ainda vivo, como 

que resistente, e só a partir daí se representa a mortalidade de Jesus, já com os olhos 

fechados e de cabeça caída sempre sobre o ombro direito. Esta alteração na 

representação teve, obviamente, origens nas alterações teológicas do modo como era 

encarada a morte de Cristo: já não se trata de glorificar Cristo mantendo-o vivo na 

morte, mas de comover os fiéis com o seu padecimento. Sendo que este aspecto da arte 

do Ocidente apenas imitava a arte bizantina, é no século XIII que a Itália adoptou Cristo 

de olhos fechados, tendo aparecido muito antes já na Renânia e no Norte de França.  

 Como veremos, nesta época artística, Cristo é normalmente crucificado numa 

Cruz em Tau, sendo que a cor da Cruz poderá ter significado simbólico: quando verde 

simboliza a Árvore da Vida, ao invés do vermelho sangue. Também o ambiente é 

pensado em noite ou dia, visto que os Evangelhos descrevem uma espécie de eclipse 

que sucedeu no momento da morte de Cristo; não podendo esquecer também a 

dicotomia noite e dia, mal e bem, esquerda e direita que está sempre tão presente 

simbolicamente nas representações religiosas.  

 Um dos símbolos que queremos elevar a importância é a Caveira muitas vezes 

presente aos pés da Cruz. Esta caveira, por vezes também outros ossos do corpo 

humano, apresentam-se aos pés da cruz fazendo representar Adão. Segundo as 

Escrituras, Cristo foi crucificado no Monte Gólgota, que significa Caveira, e, segundo a 

tradição, foi nesse monte que Adão foi enterrado, no mesmo lugar onde se plantou a 

cruz de Cristo. Aquando do tremor de terra pela morte de Jesus, o chão abriu-se e 

«muitos corpos de santos, que dormiam, ressurgiram» (segundo Mateus). Não há referência a 

Adão, mas os teólogos incluem-no por associação e para explicar o encerramento do ciclo da 

Salvação dos Homens e estabelecer uma ligação entre o pecado original e a morte redentora do 

Salvador. O primeiro homem pelo qual entrou o pecado no mundo faz-se representar no 

momento do sacrifício do Filho de Deus, que veio para nos salvar dos pecados.  

 Na nossa opinião, se compararmos com teorias já apresentadas de autores aqui 

estudados que estabelecem paralelos de Maria Madalena com Eva, podemos ver aqui um 

paralelismo de simbologias. A presença de Adão no Calvário pretende concluir o ciclo de 

redenção do pecado original, bem como a comparação de Maria Madalena com Eva e a sua 

presença aos pés da Cruz tem o mesmo objectivo: o de representar a humanidade e perdoar os 

seus pecados, retirando o peso que a primeira mulher colocou neste grupo. Esta ideia pode 

também ser iconograficamente transmitida com a presença de uma serpente enrolada aos pés da 

cruz. 
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Num grupo de dez obras que seleccionámos nesta fase para ilustrar a iconografia 

do Calvário, decidimos subdividi-las iconograficamente em três grupos: Calvário com 

os dois ladrões; Calvário com mais de quatro personagens, sem os dois ladrões; 

Calvário com quatro personagens. 

As duas obras que incluem os dois ladrões (do Livro de Horas de D. Manuel, 

António de Holanda, 1517-1551 – imagem 23 – e de Vasco Fernandes, 1530-1535 – 

imagem 24) são unânimes quanto a seguirem a tradição do Bom Ladrão à direita de 

Cristo, mais humilde que olha para o Redentor, enquanto o Mau Ladrão, à sua esquerda, 

vira a cara ou a baixa. A referência iconográfica de que o Bom Ladrão, em oposição ao 

Mau, não teria barba, é confirmada. 

Nas restantes personagens de fundo podemos observar alguns soldados, em 

maior ou menor número, mais ou menos activos, mas a nossa atenção deverá ser virada 

para o grupo principal das mulheres e São João. A Virgem, Maria Madalena e São João 

estão sempre presentes, fazendo-se acompanhar com mais duas santas mulheres 

sobriamente vestidas e lamentosas.  

No grupo que exclui os dois ladrões podemos ver presentes alguns soldados com 

instrumentos da Paixão, sendo o grupo de mais interesse para nós o das Mulheres com 

São João. São seis as obras que se inserem neste grupo: de um autor desconhecido no 

Museu Nacional de Arte Antiga, de 1501-1525 (imagem 25); de Jorge Afonso, c. 1520-

1530, no Museu de Setúbal (imagem 26); de Diogo de Contreiras, c. 1545-1550 (imagem 

27); do mesmo autor, c. 1550 na Misericórdia de Abrantes (imagem 28); de Gregório 

Lopes, 1544 do Retábulo de Valverde (imagem 29); de atribuído a Frei Carlos, dos 

inícios do século XVI, presente no Stedelijke Musea em Bruges (imagem 30). 

Esta última obra apresentou-nos um problema de interpretação iconográfica 

geral que decidimos esclarecer. Não tendo possibilidade de observar pessoalmente a 

obra, a imagem que chegou até nós foi a presente no Catálogo dos Primitivos 

Portugueses de 2011. Tendo Cristo a cabeça tombada para o lado esquerdo, e não direito 

como seria habitual e de normativa iconográfica, bem como o grupo da Virgem se 

apresentar do lado esquerdo da Cruz, e não ao direito reservado aos personagens 

santificados, colocou-nos uma dúvida. No mesmo catálogo, Joaquim Alberto Seabra 

Carvalho, considera a composição «inabitual na pintura brugense» (2011: 161) pela 

colocação do grupo da Virgem num local pouco convencional em relação à Cruz. A 

verdade é que não é apenas inabitual na pintura brugense, mas sim na iconografia cristã. 

Todas as obras que encontrámos com Cristo na Cruz, apresentam-nos o seu corpo 
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tombado para o seu lado direito, tendo sido este o nosso primeiro aviso. Pusemos a 

hipótese da imagem que chegou até nós estar invertida. De facto, aproximando a 

imagem à tábua colocada no cimo da cruz, o texto pareceu-nos invertido. Colocando na 

posição que achávamos ser a correcta, pode agora ler-se algo como “NAZAPEN…”, 

supondo a referência ao Nazareno (figura 74).  

Assumindo que a imagem que chegou até nós estaria invertida, se assim não for, 

e a pintura se apresentar com estas características iconográficas pouco comuns, 

sugerimos que tenha sido uma cópia ou inspiração a partir de uma gravura ou outra 

obra, invertidas ou com os mesmos erros de leitura. Assim, tendo em conta que Frei 

Carlos produziu outros Calvários e teria com certeza conhecimento sobre intenções 

teológicas e normativas de iconografia cristã, para este ser um problema da obra e não 

da sua reprodução em fotografia, possivelmente não será da mão deste artista mas de 

outro com menores conhecimentos, o que duvidamos.  

O último grupo é composto por duas obras com apenas os quatro personagens 

principais desta cena: Cristo crucificado, a Virgem, São João e Maria Madalena. São 

elas os Calvários de Frei Carlos, 1520-1530, no Museu Nacional de Arte Antiga 

(imagem 31) e o de Vasco Fernandes, das mesmas datas, da Colecção Alpoim Calvão 

(imagem 32). 

Existem elementos comuns à iconografia dos Calvários que vimos. A cruz 

sempre a meio da representação, para evidenciar a cena central e facilitar a harmonia da 

composição, verifica-se sempre em tau (T), plantada no chão, e sustenta Cristo 

crucificado com pregos, morto, de olhos fechados, como se começou a representar a 

partir de meados do século XI
24

 e com a cabeça inclinada para o lado direito, o lado do 

Bem. A cruz sendo verde simboliza a Árvore da Vida, enquanto que a cor vermelha 

direcciona o simbolismo para o sangue do Redentor.  

Nas composições anterioes, na maioria, o ambiente é escuro, soturno, 

adivinhando tempestade ou, no mínimo, com pouca uniformidade no céu. Este facto 

recorre aos Evangelhos, quando estes referem que, no momento da morte de Jesus, 

houve uma espécie de eclipse e terramoto. Assim, a dicotomia Noite-Dia ou Lua-Sol é 

                                                             
24

 Até meados do século XI, Cristo era representado na Cruz vivo com os olhos abertos, mas o misticismo 

sentimental que se desenvolve a partir do século XIII pela influencia de Francisco de Assis, as 

“Meditações” de Pseudo-Boaventura e as “Revelações” de Santa Brígida, revelam um espírito muito 

diferente da teologia bizantina, já não se tratando de glorificar Cristo mantendo-o vivo na morte, mas de 

comover os fieis com o espectáculo dos seus padecimentos. (ver Réau, 1957: 498) 
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evidente, havendo sempre uma preocupação em manter o equilíbrio desde sempre 

criado nesta cena entre opostos e Bem e Mal. 

Em algumas das imagens deste grupo (quatro em dez) podemos observar a 

presença de uma caveira ou ossadas, normalmente aos pés da cruz. Esta caveira poderá 

significar Adão. Segundo a lenda, a cruz de Cristo foi plantada no local onde Adão foi 

enterrado, no monte Gólgota (que significa caveira em aramaico)
25

 e, aquando do 

terramoto no momento da sua morte, o chão abriu-se e deixou que os mortos 

ressuscitassem, como referem os Evangelhos
26

. Este é então o momento em que Adão 

simbolicamente, sendo o primeiro homem pelo qual foi cometido o Pecado Original, 

representa a redenção desse pecado perante a morte do Salvador. Este poderá ser um 

ponto interessante para a iconografia de Madalena, se considerarmos a teoria de que esta 

seria a representação de uma segunda Eva que, aos pés da Cruz, redime o Pecado 

Original da Humanidade. Assim, teríamos presente Adão e Eva, simbolicamente 

representados, e sendo representantes do pecado redimido no momento da Morte 

Gloriosa do Senhor.
27

 

Em relação ao número de personagens nesta cena, entre o século XII e finais da 

Idade Média cresceu quase sem cessar, sendo que depois disso se tornou pouco 

frequente voltando a reduzir o número de personagens. O que prevalece nos finais da 

Idade Média e no Renascimento é precisamente a Crucificação como um grande 

espectáculo, com a multidão a invadir o Calvário, reflectindo os costumes da época 

medieval. 

A dicotomia simbólica sempre presente, já referida, entre o Bem e o Mal, 

verifica-se com a presença do Bom e Mau Ladrão, que substituem a presença do Sol e 

da Lua a encimarem a Cruz, o Soldado da Lança e o da Esponja, simbolizando a Igreja e 

a Sinagoga, e a Virgem e São João que substituem David e São João Baptista, 

personagens inicialmente integrados numa cena onde não poderiam estar presentes de 

forma real e narrativa, pois já teriam morrido há muito. 

A posição que observámos de colocar a Virgem à direita da Cruz e São João à 

esquerda prevalece até finais do século XIII, sendo que no século seguinte se adquire o 

costume de agrupá-los do mesmo lado. Bem como, inicialmente a Virgem é 

representada estoicamente, de pé, firme, ao lado da cruz, posteriormente será 

                                                             
25

 A Cruz seria ainda construída com a madeira proveniente da Árvore da Ciência que cresceu a partir do 

crânio de Adão enterrado. 
26

 Os Evangelistas não referem Adão, sendo esta um acrescento dos teólogos. 
27

 A mesma ideia se transmite com uma serpente enrolada aos pés da Cruz. 
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representada desmaiada sustentada por São João ou as Santas Mulheres. Apesar da 

Igreja ter contestado esta atitude da Virgem desfalecente e de, a nível pictórico, se ter 

revelado um problema, pois criava um novo ponto de interesse e desviava a atenção de 

Cristo, foi esta a atitude da Virgem que prevaleceu na arte da Idade Média e na Contra-

Reforma, pois exigia-se que a Virgem tivesse um lugar cada vez mais importante e que 

a Compaixão da Mãe fosse demonstrada como a Paixão do Filho. Ainda na arte do 

século XIV, a Virgem sente-se a desfalecer e é segurada por São João, mas mantém-se 

de pé a olhar para Cristo, enquanto que só no século XV esta se senta ou cai no chão.  

Ainda sobre os desmaios da Virgem, este apresenta-se em três oportunidades: no 

momento em que Cristo está com a Cruz às costas, na Crucificação e na Descida da 

Cruz. Numa fase inicial do século XVI, os desmaios da Virgem ainda são evidentes, 

sendo que, à medida que as influências italianas penetram na arte portuguesa, já com 

indícios de intenção tridentina, a Virgem é levantada e, erecta, mostrando força e menos 

vulnerabilidade, se mantém de pé junto à Cruz. 

No que diz respeito à personagem que nos importa neste trabalho, podemos 

estabelecer alguma normativa pelas características comuns que encontramos. Excluindo 

São João, que representa os apóstolos, e as Santas Mulheres (Maria Cléofas e Maria 

Salomé), Maria Madalena é, na maioria das vezes e por norma, representada aos pés da 

cruz, com mais ornamento ou menos decoro que as outras mulheres, mais teatral e 

chorosa por Cristo, mas fiel. O atributo que se pode considerar mais presente são as 

lágrimas, pois o vaso apenas aparece em duas das obras: a de Frei Carlos no Museu 

Nacional de Arte Antiga (imagem 31) e a de autor desconhecido no mesmo museu, 1501-

1525 (imagem 25). 

Não podendo separar dos factores contextuais das influências flamengas ou 

italianas, também importantes para a iconografia, no que toca a Maria Madalena, visto 

que as restantes personagens e composição de muito teria para falar e distinguir, esta 

continua a ter como local privilegiado os pés da Cruz, ajoelhada, sendo excepção as 

duas obras em que auxilia a Virgem desmaiada, ambas de Vasco Fernandes: 1530-1535, 

Museu Grão Vasco (imagem 24) e 1520-1530 da Colecção Alpoim Calvão (imagem 32).  

Aliás, esta última obra, apresenta-nos alguma dificuldade na identificação da 

santa. Factor curioso e pouco comum é sua presença dissimulada e disfarçada nesta fase 

da narrativa bíblica, quando representada como uma Santa Mulher, sobriamente vestida, 

sem qualquer atributo ou referência individual, como é exemplo esta obra. Neste caso, 

apesar de não haver nenhum tipo de atributos e da Santa Mulher estar sobriamente 
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vestida, não deixando transparecer nenhum tipo de riqueza ou até cabelo, pela tradição 

da identidade das quatro personagens de um Calvário deste tipo, podemos assumir que 

seja Maria Madalena. É diferente pelo facto da sua sobriedade, mas será ainda maior 

novidade se esta figura não retratar Madalena, mas sim Maria Cléofas, por exemplo, em 

sua substituição num calvário deste género. 

Em casos de maior dificuldade de identificação, normalmente, o cabelo é 

característica distintiva, bem como a sua posição aos pés da Cruz. No que diz respeito a 

atributos, o vaso poderá aparecer, mas a sua condição de lamentação e chorosa, fazem 

com que as lágrimas e, por vezes, o lenço que a acompanha, sejam atributos mais 

presentes, apesar de não distintivos por si só, podendo estar presentes em outras Santas 

Mulheres. 

 Apesar de não termos observado nenhum exemplo na nossa selecção portuguesa, 

o local de Maria Madalena aos pés da Cruz, como pecadora arrependida e penitente, fiel 

companheira que se mantém até à sua ressurreição, é por vezes dividido com outros 

personagens na arte, criando uma nova iconografia que Jansen (2000) intitula de imitatio 

magdalenae, em comparação com o imitatio christi
28

. A sua demonstração de 

perseverança e lealdade para com Cristo, é procurada por outros personagens, 

nomeadamente santos ou encomendadores, fazendo-se representar ao lado da Santa ou, 

por vezes, substituindo-a por completo. Para se tornar uma segunda Madalena na Cruz 

era necessária empatia, compaixão, lamentação, humildade, piedade, para alcançar a 

santidade. Assim, a arte religiosa italiana utilizou este motivo muitas vezes sendo um dos 

principais representados São Francisco.  

 

 - Virgem ou Madalena? – problema de identificação 

Após a análise de imagens com características comuns que mais ou menos seguem uma 

normativa, temos a necessidade de apresentar dois casos de excepção no tema do Calvário que 

nos confronta com um problema de identificação da personagem, havendo dúvidas entre a 

Virgem Maria e Maria Madalena. 

Todas as obras que ilustraram até agora o Calvário são datadas do século XVI, sendo 

excepção a que de seguida apresentamos: o Calvário presente no facial da cabeceira do 

túmulo de Dona Inês de Castro no Mosteiro de Alcobaça, datado de 1360 (imagem 33). 

Decidimos tratar esta obra aparte das restantes por se diferenciar em vários aspectos. 

                                                             
28

 “Imitatio Christi” é quando alguém, um santo, um mártir, procura apropriar-se das características, neste 

caso “estigmáticas” de Cristo, para alcançar a santidade. 
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Para além de ser a única obra, neste grupo, que não trata de pintura e da 

diferença temporal de dois séculos, as variantes iconográficas são evidentes. Trata-se de 

um Calvário com múltiplos personagens: para além de Cristo crucificado numa cruz 

latina no eixo vertical central da composição, este é ladeado pelos dois ladrões atados a 

uma cruz em tau, três soldados, São João à sua esquerda e três mulheres à sua direita. 

Não querendo esquecer toda a composição e a importância das outras personagens 

(apesar de ser evidente o deterioramento do material com a falta de alguns elementos 

como as cabeças de Cristo, São João e dos ladrões), é no grupo das mulheres que 

queremos focar a nossa atenção.  

Segundo a tradição, é a Virgem, mãe de Jesus, que desmaia em três ocasiões. 

Esta seria auxiliada por São João ou as Santas mulheres. A figura que vemos desmaiada 

no lado direito de Cristo, apresenta-se, aparentemente, com o cabelo solto caído nos 

ombros, em oposição às mulheres por trás dela que a sustentam com as suas cabeças 

cobertas sem deixar aparecer mecha alguma de cabelo, vestidas sobriamente. Como 

estabelecemos, normalmente Maria Madalena distingue-se no grupo das Santas 

Mulheres por ser a que está vestida menos sobriamente ou até mesmo de forma cortesã, 

a que deixa ver o seu cabelo tendo ou não a cabeça semi-coberta.  

Assim encontramos uma questão iconográfica interessante: Maria Madalena 

encontra-se desmaiada, sendo segurada pela Virgem, invertendo papéis? A Virgem é 

representada de forma menos sóbria enquanto Maria Madalena apresenta mais decoro 

ou simplesmente não existe na representação do Calvário? Ou apenas a degradação do 

material nos engana o olhar e a Virgem mantem-se sóbria no grupo das Santas 

Mulheres? 

Já Serafim Moralejo, em 1991, teria levantado a hipótese de que seria mais 

provável a mulher desmaiada ser Maria Madalena. Como refere José Custódio Vieira da 

Silva, o autor espanhol considera
29

 o desmaio da Virgem «uma atitude imputável mais a 

Maria Madalena que à mãe de Cristo» (Vieira da Silva, 2003: 83). 

Mas esta não foi a única obra que nos levantou esta questão. Também Luís 

Afonso (Afonso, 2003), na sua tese de Mestrado, nos apresenta um Calvário num fresco 

do Convento de São Francisco de Leiria, com alguns problemas de identificação. Este 

autor data a pintura do século XV, possivelmente cerca de 1438 (imagem 34), sendo, à 

                                                             
29 «El Calvario incluye, en Alcobaça, a los dos ladrones, con el soldado que va a quebrarles las piernas; a 

las santas mujeres, al centurión y a un personaje de habitos judaicos, que quizá sea José de Arimatea. 

Notable es la patética representación del desmayo de la Virgen, de una descompostura que haría más 

pensar en la Magdalena que inspiraron las ménades antíguas.» (Moralejo, 1991: 87) 
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semelhança do Calvário de Alcobaça, as duas obras mais antigas que analisámos até 

agora, podendo ser um factor de diferenciação iconográfica, como veremos. 

Este Calvário é composto por várias personagens que observam a Crucificação 

que se apresenta ao centro da composição. O grupo que mais nos interessa é o do lado 

direito da Cruz onde se podem ver as Santas Mulheres, sendo a central a que mais 

dúvidas nos levanta. É um grupo bastante expressivo a nível dramático, visto que as 

mulheres vestidas de vermelho que rodeiam e amparam a figura central, à primeira vista 

a Virgem, exprimem acções e posições de dor típicas do carpir fúnebre, tendo inclusive 

as bocas abertas como que em grito e aparentando mesmo arrancar cabelos. A suposta 

Virgem, central, apresenta o cabelo longo ruivo e sem véu, característica identificativa 

de Maria Madalena, como temos visto. 

Assim, à semelhança com o Calvário de Alcobaça, a figura feminina central é 

sustentada por outras mulheres, de cabeça coberta, enquanto desmaia, apresentando o 

cabelo longo destapado. O cabelo destapado é característica de Maria Madalena, em 

contradição com o desmaio típico e exclusivo da Virgem. Estamos perante uma 

dificuldade de identificação iconográfica. 

A figura de Leiria apresenta-nos ainda outras características incomuns: a 

representação aparente de um punhal no peito, bem como uma chaga no coração 

marcada a punções. Estas características e atributos são típicos da “Mater Dolorosa” ou 

“Virgem das Dores”. A presença da Virgem das Dores no Calvário não é algo que possa 

ser assim tão incomum, se tivermos em conta as gravuras produzidas em oficinas 

renanas e flamengas (Afonso, 2003: 70), sendo inabitual a conjugação com o cabelo ruivo 

descoberto.  

A concentração do olhar das restantes Santas Mulheres nesta figura, a centralidade que 
apresenta, a elaboração mais cuidada da matéria cromática, os olhos revirados, o 

desfalecimento, as ricas roupagens delimitadas por fímbrias e punções, entre as quais se 

destaca um belo manto azul de forro esverdeado, o punhal espetado no peito e a grande 

chaga estrelada, não nos deixam lugar a outras leituras. Parece-nos óbvio, portanto, que 
o destaque desta figura feminina só tem sentido quando referido à “Virgem das Dores”. 

(Afonso, 2003: 70) 

 Todas as características apontam para a Virgem das Dores, não fosse o cabelo 

descoberto. O mesmo autor justifica esta figura híbrida com uma mudança de intenção 

iconográfica inconcluída: 

Em suma, julgamos que a intenção original do programa iconográfico consistia em 

representar a “Virgem das Dores” embora, por motivos desconhecidos, tal temática 

tenha sido abandonada, optando-se mais tarde, durante o trabalho de lançamento de 
camada cromática final, pela figura de Maria Madalena. No entanto, esta última santa 

também não foi integralmente concluída, quer pela manutenção dos atributos da 
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primeira – embora desprovidos de um tratamento cromático – quer pela consequente 

inferioridade compositiva da figura da Virgem, perfeitamente impensável neste 

contexto. (Afonso, 2003: 108) 

 Esta é a explicação que o autor encontra para esta ambiguidade iconográfica. 

Mas como se justifica a ambiguidade do Calvário alcobacense? Existem casos em que a 

Virgem é representada sem véu, mas a tipologia aproxima-se demasiado de Maria 

Madalena para não suscitar dúvidas. Paulo Rodrigues, quando descreve Maria Madalena 

do fresco de Marvão (imagem 8) refere que a santa não é representada com véu apesar de 

ser essa a «solução que os artistas góticos encontraram para a distinguir das santas 

virgens que não eram veladas» (Rodrigues, 2002: 252). De facto, Roig refere que a 

mulher casada teria sempre o manto que lhe cobre a cabeça e as distingue das virgens 

com a cabeça descoberta (Roig, 1950: 13). As virgens que seguem o modelo romano têm, 

portanto a cabeça descoberta, ao contrário das viúvas, às quais os artistas têm o cuidado 

de dar-lhes vestidos escuros e com tocas, que lhes atribui o aspecto de monjas (aliás, são 

as monjas que se vestem como as viúvas de outros tempos) (Roig, 1950: 17-18). Em 

relação a Maria Madalena, o mesmo autor refere que «También los góticos pusieron 

mucho cuidado en cubrirle sempre la cabeza con un velo para diferenciarla de las santas 

vírgenes, que no van veladas.» (Roig, 1950: 189) 

 Em suma, não havendo dados suficientes para estabelecer uma justificação 

definitiva para a ambiguidade iconográfica que estas duas obras nos apresentam entre 

Maria Madalena e a Virgem, podem ser justificadas por alguma mudança na intenção 

iconográfica, mais ou menos acabada, ou pode ser justificada com a identificação com a 

Virgem, assumindo que as virgens, segundo a tradição antiga, teriam o cabelo 

descoberto em oposição às mulheres casadas ou viúvas. Tendo em vista que estas são 

das obras mais antigas que temos na nossa selecção, esta hipótese poderá ser justificada 

dessa maneira, apresentando uma alteração iconográfica própria da Virgem. Quanto a 

Maria Madalena, a confirmar-se esta hipótese, assumir-se-á que a sua presença no 

Calvário não seria tão necessário e/ou evidente nesse período. 

 

b) Descida da Cruz 

 Escolhemos expor os nossos episódios da Paixão de Cristo narrativamente. 

Assim, o episódio representado artisticamente que vem no seguimento do Calvário é a 

Descida da Cruz. Não encontrámos um grande número de exemplares, como no 

Calvário ou, ainda mais, no tema que iremos tratar de seguida, a Lamentação. 
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Seleccionámos apenas três exemplos deste tema com as características que o permitem 

ser encarado como tal.  

Sendo um momento de transição de uma cena para outra, na narrativa da Paixão, 

não existe grande descrição a nível das Escrituras, podendo apenas interpretar-se alguns 

pormenores durante a leitura das cenas do sepultamento de Cristo. Assim, poderemos 

apontar para os seguintes registos nos Evangelhos:  

Em Mateus, temos apenas a referência a José de Arimateia, um homem rico 

discípulo de Jesus, que pede o corpo do mestre a Pilatos, envolvendo-o num pano limpo 

de linho antes de o depositar no sepulcro. 

Marcos refere o mesmo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que, ao 

fim da tarde de Sábado, pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Apenas depois de confirmar a 

sua morte, este acedeu ao pedido, tendo depois José comprado um lençol fino, tirou o 

corpo da cruz, envolveu-o nele e o depositou num sepulcro escavado na rocha. 

Já Lucas faz uma maior descrição de «um homem chamado José, membro do 

Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos actos dos 

outros», que «era da cidade de Arimateia, na Judeia e esperava o reino de Deus». Pede, 

como nas outras descrições, o corpo de Jesus a Pilatos e tira-o do madeiro, envolvendo-

o num lençol e pondo num sepulcro cavado na rocha onde nunca ninguém tinha sido 

sepultado.  

É em João que se introduz uma nova personagem: Nicodemos, «aquele que 

anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase cem libras de uma mistura de 

mirra e aloés». Continuou a ser José de Arimateia a pedir o corpo de Jesus a Pilatos, 

sendo aqui descrito como «discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus». 

Refere ainda que ambos tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho 

com as especiarias, «como os judeus costumam fazer, na preparação para o 

sepultamento». 

Sendo estas as descrições feitas pelos evangelistas no momento entre a morte de 

Cristo e o seu sepultamento, como vemos, não é muito descritiva, não fornecendo dados 

suficientes para que os artistas produzissem uma composição sobre o tema da Descida 

da Cruz baseado nesta fonte. Os dados comuns que dão são apenas a presença de José 

de Arimateia que pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o envolveu num pano de linho, 

sendo que o Evangelho de João adiciona a presença de Nicodemos. 

É um episódio de transição de uma cena, chamemos-lhe, estática e imóvel para 

outra do mesmo género. O Calvário é normalmente representado com uma certa 
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imobilidade, mais ou menos dramática, bem como a Lamentação que, sendo mais ou 

menos detentora de dramatismo por parte das figuras que lamentam, apresentam um 

mínimo de estabilidade na posição das figuras. A Descida da Cruz apresenta-nos uma 

cena que necessita movimento para ser considerada como tal: Jesus já não está pregado 

na Cruz, mas também ainda não está no chão, deitado, a ser lamentado pelo seu círculo 

de seguidores. Para identificarmos uma representação como sendo uma Descida da 

Cruz, precisamos que haja algum movimento do corpo de Cristo entre a cruz e o chão, 

sendo segurado por outros personagens, visto que o seu corpo já se encontra inanimado. 

Por esta razão, não encontramos muitos exemplares deste dinamismo teatral e, também, 

por ser um tema representado não com grande destaque individual, mas sendo parte 

integrante de um retábulo de várias telas e até, por vezes, sendo integrado nas predelas 

de retábulos com grande destaque para cenas de maior valor teológico e representativo. 

Este tema apareceu na arte cristã no século IX, nunca tendo alcançado uma 

importância litúrgica que o fizesse ser representado em grande quantidade como o 

Calvário ou a Ressurreição, os dois maiores momentos litúrgicos do ciclo da Paixão, 

sendo este um tema de origem bizantina. No protótipo sírio, de acordo com o 

Evangelho, apenas estavam presentes três personagens: Jesus, José de Arimateia e 

Nicodemos. Artisticamente supôs-se que, se a Virgem e São João estavam presentes na 

crucificação, mantiveram-se presentes durante o momento em que Jesus foi retirado da 

Cruz. Começando por associar-se estes dois personagens à cena, não se lhes atribuiu 

inicialmente grande função activa. Gradualmente foi-se integrando a Virgem e São João 

na função da Descida da Cruz, começando por se entregar um dos braços de Cristo à 

Virgem, no século X. São João mantinha-se imóvel e choroso, até que se resolveu 

confiar-lhe o outro braço de Cristo, formando par com a Virgem. No final da Idade 

Média, o tema foi enriquecido com o aparecimento de Maria Madalena, colocando-a aos 

pés de Cristo, beijando-os como tinha feito em casa de Simão.  

Poderá resumir-se a iconografia medieval desta cena com a presença de José de 

Arimateia e Nicodemos que apoiam uma escada sobre a trave da Cruz e a sobem para 

retirar os pregos das mãos de Cristo. Depois, enquanto José segura o corpo de Jesus, 

Nicodemo desprega os pés. A Virgem beija a mão direita do seu filho, a não ser que 

esteja desmaiada. Aos poucos foi retirado o privilégio a José, dando à mãe a função de 

receber o corpo do seu filho. São João chora, imóvel, enquanto Madalena beija 

apaixonadamente os pés atormentados que lavara com as suas lágrimas. Esta é a 
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descrição que Réau (1957: 532-537) nos dá, mas nas três obras em análise nem todos 

estes aspectos se aplicam. 

Duas das obras que representam o tema da Descida da Cruz que encontrámos fazem, 

precisamente, parte integrante de dois retábulos de grandes dimensões. Não é apenas 

esta característica que lhes é comum. São ambas produzidas num espaço temporal de 

cerca de uma década, a primeira do século XVI, tendo como mãos os mesmos artistas: 

Vasco Fernandes (1501-1506) (imagem 35) e Francisco Henriques (1508-1511) (imagem 

36). Os aspectos comuns destas duas obras prende-se com a localização das personagens 

na composição, sendo que Maria Madalena detém o seu lugar aos pés da Cruz, embora 

com maior participação na acção e dramatismo na primeira obra. É precisamente a 

figura de Madalena que apresenta maiores diferenças entre si. Vestida com trajes 

profanos, decorados, distingue-se um tipo de traje flamengo com coifa na cabeça na 

obra de Francisco Henriques, em tons de vermelho, dourados, verdes e claros na saia, 

deixando ver duas tranças claras de cabelo. Na obra de Viseu, sendo evidentes também 

as influências flamengas, o seu traje comporta tons azulados e esverdeados, sendo o 

cabelo semi-coberto com um véu verde, deixando ainda assim ver um longo cabelo 

louro encaracolado que dá dinamismo à composição, juntamente com o gesto dramático 

da personagem. Quanto aos atributos, apenas a de 1508-15011 suporta um vaso na mão 

direita, não tendo a outra qualquer tipo de objecto como atributo. 

Uma das diferenças entre as duas obras que gostaríamos de salientar é o número 

de personagens e a adição de uma quarta mulher na segunda obra. Esta quarta 

personagem feminina apresenta roupagens semelhantes à de Madalena, com pendor 

classicizante e com decorações, apontando para Maria Salomé, visto que, para além de 

Madalena e da Virgem, a outra Santa Mulher, de trajes sóbrios, poderá identificar-se 

com Maria Cleofás, distinguindo-se assim pelo estatuto e idade. 

 Ainda sobre o carácter mais dramático ou de cortesã que Maria Salomé poderá 

apresentar, este factor prende-se com a sua própria iconografia, que não nos deterá mas 

apenas queremos deixar uma nota para melhor compreensão. A confusão desta 

personagem, do ciclo de seguidores de Jesus, com a cortesã homónima, filha de 

Herodes que ficou conhecida pelo episódio da morte de São João Baptista, faz com que 

seja quase uma contrariedade ou uma “correcção” do seu acto, transformando uma 

sedutora numa seguidora de Cristo que se comove, quase como penitente e arrependida, 

daí a possível comparação com Madalena, sendo que, neste caso se distinguem 
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facilmente pelo vaso e pela posição sempre aos pés de Cristo da personagem que a nós 

interessa
30

. 

O tema da Descida da Cruz perde importância teológica face a outras cenas da 

Paixão de Cristo, perdendo assim também expressão em termos de quantidade produtiva 

no panorama nacional, sendo continuação de uma narrativa retabular mais complexa. É 

também exemplo disso, em aspecto diminuto, uma Descida da Cruz (imagem 37) 

presente na predela de uma maior obra já aqui trabalhada: o Calvário que Vasco 

Fernandes produziu entre 1530/1535 para a Capela do Santíssimo Sacramento, também 

na Sé de Viseu (imagem 24).  

Em termos iconográficos, continua a apresentar-nos Nicodemos nas escadas 

encostadas à Cruz, a descer o corpo de Cristo, o qual São João segura no tronco e José 

nas pernas. Na direita da composição, o grupo da Virgem desfalecida e das Santas 

Mulheres copia-se da composição superior do Calvário deste retábulo, sendo apenas 

identificável Maria Madalena pelo conhecimento dessa mesma obra. Igualmente coberta 

a cabeça com o manto branco, descobre-se uma manga amarela, características que 

podemos comparar com a Madalena do Calvário e, assim, permitir-nos identificá-la. 

 Sendo um tema sem grande expressão no panorama artístico, devido à inferior 

importância na mensagem teológica em relação a outras, é normalmente associada a 

conjuntos retabulares com carácter narrativo. Uma cena de transição que obriga a uma 

movimentação e ritmo, adopta inerentemente um dramatismo pela acção das 

personagens que pouco estará directa e obrigatoriamente relacionado com as influências 

italianas.  

 Quanto a Madalena, o seu carácter mantém-se em relação ao Calvário: 

normalmente distinguível das restantes mulheres, pelas suas características menos 

sóbrias que denotam alguma continuidade “pecaminosa”, poderá, em datas posteriores, 

vir a ser dissimulada a sua presença ou distinção em relação a outras personagens, 

mantendo a posição aos pés da Cruz ou auxiliando a Virgem desfalecida. 

 

 

 

 

                                                             
30 Outra opinião, segundo Roig: Maria Salomé, mãe de Santiago e São João Evangelista. Vestem-na 

sempre com toca, como próprio das mulheres casadas. Na época medieval vestem-na ricamente ao modo 

daquele tempo. Nimbo poligonal. O seu único atributo é o vaso de perfumes, como em Madalena. Uma 

das três mulheres que visitam o sepulcro de Cristo. (Roig, 1950: 189-190). 
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c) Lamentação sobre o Corpo de Cristo 

 Durante a nossa pesquisa de imagens, deparámo-nos com algumas obras, onde a 

presença de Maria Madalena é visível, intituladas de “Lamentação” e outras de “Cristo 

deposto da Cruz”
31

. Após uma breve análise, considerámos que, iconograficamente, não 

existiam elementos distintivos o suficiente entre estes dois temas para serem 

identificáveis separadamente. Procurando o apoio de dicionários iconográficos como o 

de Réau, que utilizámos durante todo o nosso trabalho, este faz uma distinção entre a 

Descida da Cruz e a Deposição da Cruz (ou Cristo deposto da Cruz), algo que se torna 

de fácil compreensão pelo seu carácter de dinamismo e acção, sendo que Cristo está já 

horizontalmente aos pés da Cruz, mas não distingue iconograficamente esta última com 

a Lamentação, referindo que, narrativamente, se situa entre a Deposição da Cruz e a 

Deposição no Túmulo (Réau, 1957: 532). Em termos narrativos compreendemos a 

diferença, mas foi nosso objectivo tentarmos perceber quais as diferenças a nível 

iconográfico entre estes dois momentos ou, pelo menos, o que leva artistas ou 

historiadores a atribuírem certo título a uma obra deste género. Aliás, fomos até 

confrontados com uma obra que, numa bibliografia era intitulada de “Lamentação” e 

noutra “Cristo deposto da Cruz”. 

 Tanto a cena da Lamentação como a de Cristo deposto da Cruz, não são narradas 

nos Evangelhos, podendo ser apenas retirados os dados que vimos no tema anterior, 

também não descrito o suficiente nesta fonte. A presença das personagens aquando do 

despregar do corpo de Jesus até ao seu sepultamento, haja lamentação ou não, é apenas 

suposta pelas figuras que o retiraram da cruz (José de Arimateia e Nicodemos, no caso 

do Evangelho de João) e por algumas mulheres, ao qual os Evangelhos variam na 

opinião, no momento da Crucificação (entre elas com certeza Maria Madalena) e o tal 

“discípulo amado” de João, que a teologia identificou como sendo o próprio João 

Evangelista. 

 Não sendo, como vimos, esta a fonte deste tema para os artistas, sabemos que a 

Lamentação sobre Cristo morto apareceu no século XII por influência das meditações 

dos místicos, sendo, ainda assim, um tema de influência bizantina, que passou pela arte 

italiana do Trecento passando depois aos países do norte da Europa. 

Seleccionámos quinze obras com a representação deste tema em que a presença 

de Maria Madalena poderá ser, mais ou menos, evidente. Ainda na tentativa da distinção 

                                                             
31

 Virgilio Correia refere ainda o título “A Quinta Angústia” para este tema (Correia, 1934: 7). 
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do título “Lamentação” ou “Cristo deposto da Cruz”, agrupámos as obras em autores e 

encontrámos três autores, ou oficinas, com mais de uma obra nesta selecção: Vasco 

Fernandes, Diogo de Contreiras e Cristovão de Figueiredo. As obras são: Vasco 

Fernandes de c. 1520, no Museu Nacional de Arte Antiga (imagem 38) e c. 1540 no 

Museu Grão Vasco (imagem 39); Diogo de Contreiras de c. 1540-1545 de uma colecção 

particular (imagem 40) e c. 1540 do Museu de Évora (imagem 41); Cristovão de 

Figueiredo de 1530-1540 da Colecção S. Roque Antiguidades (imagem 42), c. 1530 do 

Patriarcado de Lisboa (imagem 43) e do mesmo ano do Museu Nacional de Poznan 

(imagem 44).  

Ao analisarmos obras do mesmo autor com o mesmo tema, na tentativa de 

resolver a questão levantada, a única diferença e curiosidade que observámos foi a 

localização da acção e o distanciamento crescente do grupo da lamentação em relação à 

cruz e maior proximidade ao sepulcro. As primeiras pinturas situam-se mais próximas à 

cruz no monte Gólgota, sendo que as mais recentes deslocam-se para junto do sepulcro, 

não se diferenciando pelo número de personagens. Apesar de podermos observar uma 

espécie de narrativa criada por nós, pois não é claro que fosse essa a intenção do autor, 

os títulos não se distinguem nem alteram consoante essa proximidade ou distanciamento 

da cena do Calvário. Assim, não tendo encontrado, nem perante uma análise nossa, nem 

perante bibliografia, essas características que nos permitam distinguir dois temas, 

consideramos que será da escolha do artista ou, em casos não documentados, do 

historiador que a analisa e atribui um título, escolher “Lamentação sobre Cristo morto” 

ou “Cristo deposto da Cruz”. Na nossa opinião, a melhor maneira seria distinguir pela 

proximidade à Cruz, sendo, em termos narrativos mais lógico, inicialmente a deposição 

de Cristo da Cruz, seguindo a lamentação por parte dos seus seguidores.  

 Não encontrando resposta comprovada à nossa questão, utilizámos também esta 

análise comparativa entre obras do mesmo autor, para tentar analisar e justificar o facto 

de se encontrarem diferenças tão distintas entre, neste caso, Maria Madalena, de uma 

obra para a outra, do mesmo autor, por vezes com datação semelhante e, até, se 

observarmos e fizermos o cruzamento entre temas, na mesma encomenda, ou seja, no 

mesmo retábulo, obras que apresentam Madalenas completamente distintas. Este facto 

pode ser justificado com a presença de várias mãos, sendo atribuíveis a uma oficina e 

não apenas a um artista. Podem haver semelhanças entre elas, mas não podemos 

admirar as diferenças, podendo estas ser devido a mãos diferentes ou a encomendas com 

pedidos específicos. Não podemos também esquecer que a maior parte dos artistas que 
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tratamos, se situam num período em que surge a chamada Escola dos Primitivos 

Portugueses, tendo todos muita influência sobre os outros, partilhando experiências, 

gostos, influências, trabalhando juntos, muitas das vezes. Acontece de forma natural, 

tanto as diferenças numa mesma autoria, devido à possibilidade de várias mãos, bem 

como as semelhanças entre o mesmo autor, apesar de para encomendas diferentes, ou 

até entre autores, pela influência que exercem uns sobre os outros. 

 Para além das sete obras já tratadas, mais oito com o mesmo tema se inserem na 

nossa selecção. Em todas elas a presença de Maria Madalena pode ser mais ou menos 

evidente, sendo, em algumas delas um pouco duvidosa quando se torna tão sóbria 

quanto as outras santas mulheres, perdendo o seu carácter de pecadora. Exemplo disso é 

a do Mestre de Arruda dos Vinhos, datada de meados do século XVI (imagem 52), ou o 

caso extremo da Lamentação de Vasco Fernandes de c. 1540 do Museu Grão Vasco 

(imagem 39). No primeiro caso, Madalena é identificada devido ao vaso, mas no 

segundo não apresenta atributos. Visto que não são visíveis outros atributos destas 

mulheres que facilitem a identificação, consideramos que a mulher vestida de vermelho 

indicará mais correctamente a identidade da Santa em análise, precisamente pela cor da 

sua roupagem, distinguindo-se às outras com uma cor menos sóbria e correcta, mas 

também pela sua acção: o beijar das mãos do Salvador poderá remeter para a anterior 

acção de beijar os pés de Cristo na casa de Simão. 

É então a localização, posição e acção da santa que poderá contribuir também 

para a sua distinção. Assim, está normalmente localizada aos pés de Cristo ou a meio do 

seu corpo, junto às mãos. Quando ajoelhada nesta posição, pode estar a beijar-lhe os pés 

ou as mãos, a tocá-los ou apenas com as mãos junto ao peito ou em oração. As únicas 

excepções a esta posição verificam-se na Lamentação de Vasco Fernandes de c. 1520 do 

Museu Nacional de Arte Antiga (imagem 38) ou a da oficina de Cristovão de Figueiredo 

de c. 1530 do museu polaco (imagem 44), em que se situa auxiliando a dor e desmaio da 

Virgem, posição menos comum. Na primeira é identificável devido à simplicidade e 

menor número de personagens, sendo que na segunda ainda mantém os trajes profanos e 

cabelo descoberto. 

Nesta cena os atributos de Maria Madalena evidentes são as lágrimas e o lenço, 

em grande parte das vezes, auxiliando a lamentação sobre o corpo de Cristo. Em seis 

destas obras o vaso está presente, aumentando a sua importância relativamente às cenas 

anteriores, pela proximidade narrativa à cena da Deposição no Túmulo e, 

consequentemente, à acção da unção do corpo. As vestes de cortesã, bem como o cabelo 
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descoberto, longo e solto, continuam a ser características evidentes nesta personagem na 

maioria das vezes, como são exemplo as obras como a de Contreiras, c. 1540, do Museu 

de Évora (imagem 41), em que o cabelo de Madalena é moreno, fugindo ao consenso de 

cabelo louro ou ruivo; ou a obra de 1486 do Museu Nacional Machado de Castro 

(imagem 45)
32

. Ainda em relação aos atributos, nas composições podem surgir símbolos 

da Paixão de Cristo, como é o caso da coroa de espinhos que aparece em três das obras, 

mas estes não são necessariamente atribuídos a Maria Madalena, aliás, não se verifica 

qualquer ligação.  

Em obras mais próximas das décadas de 40, 50 e, principalmente, 60, pode 

observar-se uma postura mais contida da Santa, normalmente deslocada para um dos 

cantos da composição, ainda identificável, mas já não demonstrando o seu lamento e 

fervor por Cristo na proximidade do seu corpo. 

Quanto ao modo como é representada, continua a possuir características mais 

profanas que as outras santas mulheres, com uma crescente tendência para mais 

sobriedade e a maior cobertura do seu cabelo, a medida que nos aproximamos da década 

de 60, que, mesmo quando é conseguida na totalidade, lhe permite uma identificação a 

partir do atributo do vaso, continuando inserida e com relativa importância nesta cena 

da Paixão. 

 

d) Deposição no Túmulo 

 Como temos visto até aqui, a cena da Crucificação e morte de Cristo é a que 

antecede directamente em termos narrativos ao Sepultamento, tendo a tradição 

iconográfica respondido a necessidades teológicas e artísticas ao criar, pelo menos, duas 

cenas intermédias de transição, não baseadas na fonte escrita por excelência.  

 Mas é com o sepultamento, ou Deposição no Túmulo, que a narrativa bíblica 

volta a surgir como fonte inicial da directriz de base desta cena, sendo visíveis nas 

seguintes passagens: Mt 27: 57 – 66; Mc 15: 42 – 47; Lc 23: 50 – 56; Jo 19: 38 – 42
33

.  

Réau (1957: 540-547) diz-nos que, normalmente, esta cena contém oito 

personagens: Cristo, a Virgem, São João, Madalena e as Santas Mulheres, José de 

Arimateia e Nicodemos. Os dois “enterradores”, José e Nicodemo, encontram-se na 

                                                             
32 Nesta obra parece-nos que Madalena tem vestido, debaixo do manto vermelho, uma cota de malha, 

nada usual na sua iconografia e que levanta muitas questões. Sendo intencional ou um erro de execução 

por uma mão menos preparada, perante a nossa investigação, não conseguimos justificar este facto. 
33 Ver citações dos Evangelhos no Anexo 1. 
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cabeceira e aos pés do Senhor, respectivamente. Caso haja dúvida, o primeiro tem barba 

e o segundo não, o que nem sempre se irá verificar.  

Nas seis obras que representam a Deposição no Túmulo na nossa selecção a 

presença de Maria Madalena é essencial e facilmente identificável por se apresentar 

sempre com o vaso de unguentos tão necessário nesta fase da narrativa bíblica. A única 

obra em que isso é excepção é a do Mestre de Abrantes, c. 1550 (imagem 58), que vai 

buscar influências à de Gregório Lopes de 1540-1545 (imagem 57), mas que escolhe 

retirar a presença de uma das Santas Mulheres (passando apenas a ser três em oposição 

às quatro que Lopes apresenta, com clara distinção para Madalena com o vaso), dando-

nos a hipótese de Madalena estar entre elas, mais sóbria, menos evidente, mas, sendo 

tão importante nas cenas da Paixão, não se pensa que estará ausente. Pensa-se que 

poderá ser a figura que está de frente e apoia directamente a Virgem, pela suave 

distinção das suas vestes. Esta é uma evidente tentativa de simplificar o papel de 

Madalena, santificando-a, disfarçando-a entre as outras personagens santas, talvez já 

tendo alguma influência do pensamento que iria entrar com o Concilio de Trento. 

 Junto à cabeceira ou mais perto dos pés de Cristo, é normalmente destacada do 

restante grupo que rodeia a Virgem e lamenta a Cristo, fazendo parte dos que executam 

o enterramento e não dos que o choram, pela sua importante acção de unção, como é 

claro na obra de Francisco Henriques de 1506-1511 (imagem 53). Nesta obra podemos 

ser confrontados com o que parece ser uma dificuldade de identificação. Atrás da 

Virgem vemos uma mulher vestida de forma menos sóbria, de amarelo e com o que 

parece ser uma coifa na cabeça, muito semelhante à Madalena que o mesmo artista nos 

apresenta na Descida da Cruz (imagem 36)
34

. Esta personagem apresenta um grande 

dramatismo ao levantar os braços ao ar. Tudo indicaria que esta seria Maria Madalena, 

se não fosse uma personagem feminina, do lado esquerdo da composição, aos pés de 

Cristo, de cabelos louros soltos e um vaso de unguentos na mão. Concluímos, por 

observação, que esta segunda personagem feminina é, de facto, Maria Madalena, sendo 

a primeira mais provavelmente Salomé. 

 A condição de cortesã pode ser mais ou menos evidente, mas a sua identificação, 

como já referimos, é facilitada pela constante presença do vaso. Apenas na obra de 

                                                             
34 A questão da diferença tão grande entre esta Madalena e a outra que Francisco Henriques nos apresenta 

na Descida da Cruz, poderá justificar-se com as diferentes mãos dentro da sua oficina que o ajudaram a 

produzir a obra, ou então com alguma influência de gravuras, mas para isso seria necessário encontrar 

essa mesma gravura para o provar. De qualquer modo, no conjunto retabular, esta diferença não afectaria 

a leitura e interpretação da mensagem teológica por detrás da narrativa. 
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Cristovão de Figueiredo, 1525-1530 (imagem 54), o atributo que segura é a coroa de 

espinhos, pouco habitual mas não sem grande novidade, mantendo na composição, 

ainda assim, a presença essencial do vaso, neste caso mais afastado de Madalena, não 

sendo segurado por esta, como também é exemplo o grupo escultórico de Ruão. 

 Neste grupo escultórico de João de Ruão, 1535-1540 (imagem 56)
35

, enquanto 

que, todos do lado esquerdo de Cristo, São João e duas santas mulheres se juntam à 

Virgem para lhe prestar auxílio de consolação, uma outra Santa Mulher, ligeiramente 

mais afastada do grupo, destaca-se por levantar os braços ligeiramente, como em prece. 

O que poderá confundir o observador nesta obra é o facto de uma das Santas mulheres 

que auxilia a Virgem, ter um vaso na mão, o único que aparentemente está presente na 

composição. Apesar disso, a mulher que dá mais dramatismo e movimento à cena, é a 

única que se veste de forma menos sóbria e que mantém o cabelo descoberto, indicando 

ser Maria Madalena, segundo todas as identificações e características que vimos ate 

agora. Como explicar o vaso na mão de outra Santa?  

Numa observação directa à obra, admirando-a de todos os seus ângulos, 

podemos descobrir um segundo vaso do lado direito de Madalena, pousado junto ao 

túmulo, tapado pelo mesmo quando vista a cena frontalmente. Assim, podemos 

distinguir Maria Madalena pela forma como se veste e apresenta, tendo também o seu 

atributo próximo a si, justificando um segundo vaso pela presença do grupo de 

mirróforas, ao qual pertence, não sendo a única mas sim a mais conhecida. Desta forma, 

o segundo vaso poderá ser atribuído a Salomé, sendo também este o seu único atributo 

(Roig, 1950: 189-190).  

 

                                                             
35 Réau refere que, sendo escultura, chamar-se-ia “Santo Sepulcro” (Réau, 1957: 542). 
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2.2. Cenas bíblicas – presença subentendida 

Após a análise das cenas mais importantes e com maior número de produção em 

que Maria Madalena aparece narrada nos Evangelhos e, por isso, com maior facilidade 

de identificação da sua presença, mesmo que tenha sido gradualmente dissimulada à 

medida que se foi aproximando o Concílio de Trento, demos conta de algumas obras em 

que a presença de Madalena não é referida no Novo Testamento mas que, 

aparentemente, os artistas decidiram incluí-la, sendo mais ou menos fácil a sua 

identificação. Essas cenas são a Ascensão de Cristo e o Pentecostes. 

 

a) Ascensão de Cristo 

A Ascensão de Cristo aos céus, após a Ressurreição pode ser observada na 

Bíblia, nos seguintes locais: Mc 16: 14 – 19
36

; Lc 24: 50 – 53; Act 1: 1 – 14
37

. Pela 

primeira vez nas nossas fontes aparece-nos um Livro da Bíblia que não faz parte dos 

Evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João, mas sim nos Actos dos 

Apóstolos, aliás, principalmente nesse. Não existe uma referência óbvia e directa à 

presença de Maria Madalena nessa cena, apenas a referência às “mulheres”.  

 Os artistas irão basear-se nos Actos dos Apóstolos para a representação desta 

cena, tomando partido de dois pormenores descritos: a nuvem que ocultou Cristo dos 

olhos dos discípulos e os dois homens vestidos de branco, ou anjos, que se dirigiram a 

eles. Neste último caso, os anjos são retirados por influência da cena da Ressurreição 

em que dois anjos anunciam às mulheres esse acontecimento. Segundo a liturgia, a 

Ascensão aconteceu quarenta dias depois da Ressurreição, dez dias antes do 

Pentecostes, no Monte das Oliveiras onde teriam ficado marcados os pés do Salvador.  

 Este foi portanto um acontecimento não referido de forma clara pelos 

Evangelhos que, segundo a tradição primitiva, a Ascensão de Cristo aos Céus teria 

acontecido aquando da Ressurreição. Este período de quarenta dias criado mais tarde, 

veio para justificar as sucessivas Aparições que terão ocorrido de Cristo a outros santos. 

Assim, a Ascensão de Cristo, bem como a Assunção da Virgem, é uma combinação do 

tema pagão da elevação com o da apoteose (Réau, 1958: 606). Enquanto a arte bizantina, 

de carácter hierático e querendo evidenciar a divindade de Cristo, o representa de frente, 

                                                             
36 Réau refere que esta passagem pertence ao suplemento “inautêntico” do Evangelho de Marcos (Réau, 

1958: 604) 
37 Ver citações dos Evangelhos no Anexo 1. 
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imóvel, dentro de uma mandorla luminosa, e mantém esta fórmula, a arte do Ocidente 

revela-se bastante diferente e em constante evolução. 

 Na tentativa de demonstrar o seu carácter humano, Cristo apresenta-se num 

movimento ascendente, com os braços estendidos ou a mostrar as chagas da 

Crucificação, sendo que o seu carácter historicista do Ocidente, não esquecerá a marca 

dos seus pés marcados na rocha do Monte das Oliveiras. Mas este tema, como 

referimos, está em constante mudança no Ocidente. Começa por ser a Mão de Deus que 

desce dos Céus para buscar o seu Filho, remetendo aos Deuses do Olimpo que elevam 

os heróis pagãos, neste caso, expressando o reconhecimento da filiação divina de Cristo. 

Mas esta versão termina a partir do século XI, quando o Papa Gregório I estabelece que 

Jesus se elevou aos céus sem qualquer ajuda, mesmo que divina. 

 As soluções encontradas para este tema foram, primeiramente, aquela em que só 

se vê a cabeça de Cristo estando o seu corpo coberto pela nuvem que os anjos seguram 

como um véu. Outra solução, que também aqui veremos, será aquela onde só se veem 

os pés de Cristo, estando já o restante corpo desaparecido nas nuvens. Segundo 

Schapiro, o tema das marcas dos pés de Cristo impressas no Monte das Oliveiras terá 

sido criado pela arte inglesa no final do século X, inícios do XI (Réau, 1958: 607). Esta 

solução também poderá ter tido influência nos Teatros dos Mistérios, em que se 

elevava, com a ajuda de cordas, o actor que fazia de Cristo aos Céus.  

 A solução mais difundida e que também veremos mais na análise da nossa 

selecção será a do corpo inteiro de Cristo estar à vista, apesar de Réau (1958: 608) 

considerar que se trata de uma dupla confusão em termos iconográficos, com a 

Ressurreição e a Transfiguração. Também na nossa selecção podemos observar Cristo 

de pé, ao invés de sentado num trono como seria mais comum na arte bizantina. Apesar 

de não haver grande referência às personagens presentes, é tradição que a Ascensão terá 

acontecido perante a Virgem e os Apóstolos. A Virgem personificará simbolicamente a 

Igreja que Jesus deixa em terra quando ascende ao céu. Também para corresponder à 

descrição dos Evangelhos, dois anjos por vezes surgem para anunciar de alguma forma 

a mensagem aos apóstolos. 

 Durante a nossa pesquisa, encontrámos quatro obras que seleccionámos para a 

nossa amostra por poderem conter a presença mais ou menos evidente de Maria 

Madalena. São obras bastante distintas entre si no que concerne à generalidade da 

iconografia do tema, sendo que o que nos concerne é a identificação de Maria 

Madalena. Quando a Virgem se faz acompanhar por uma ou mais mulheres, é muito 
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provável que Madalena esteja entre elas. Em duas das obras seleccionadas esta figura é 

facilmente identificada. Tanto na Ascensão de Vasco Fernandes e Francisco Henriques, 

de 1501-1506 (imagem 59), como na de Gregório Lopes de c. 1540 (imagem 62), uma das 

figuras femininas mostram trajes mais decorados e cabelo longo semi-coberto, apesar de 

não apresentarem nenhum outro atributo.  

 Sendo a obra de Vasco Fernandes e Francisco Henriques a única que apresenta a 

Virgem acompanhada apenas por uma outra mulher (Madalena), as três restantes obras 

apresentam-nos mais duas ou três mulheres, sendo que a identificação torna-se mais 

difícil quando todas elas vestem trajes sóbrios com mantos que lhes cobrem totalmente 

a cabeça. Quando assim é, o único método que podemos utilizar para supor a 

identificação de Madalena é a cor do hábito.  

Na obra de Jorge Afonso de 1515 (imagem 60), para além da presença óbvia da 

Virgem e de São João, podemos distinguir duas mulheres santas, sendo que uma está 

vestida de vermelho e outra de escuro. A presença de Madalena nesta obra não é de fácil 

ou certa identificação, mas, ao estar presente, seria essa mulher de vermelho, pela sua 

distinção numa cor que simboliza algo menos sóbrio que o que seria suposto. 

 Enquanto isso, na de Garcia Fernandes de 1537 (imagem 61), assistem pelo 

menos doze personagens, entre elas a Virgem e mais duas Santas Mulheres. Estando a 

Virgem vestida com o habitual azul, as outras duas mulheres apresentam vestes sóbrias 

em tons de rosa e amarelo ou verde. Mais uma vez, a presença de Maria Madalena 

apenas pode ser suposta, não havendo características ou atributos que a distingam da 

melhor maneira. Estas duas cores, rosa e amarelo ou verde, não esclarecem a identidade, 

sendo o rosa uma variante do vermelho que já vimos, e o verde uma cor frequentemente 

utilizada também para simbolizar o pecado.  

Numa cena bíblica em que a presença de Maria Madalena não é narrada nas 

fontes, pode ser intencionalmente representada ou suposta no meio das Santas Mulheres 

que acompanham a Virgem. Se não for intencional a sua representação e, assim, não se 

distinguir pela roupagem ou cabelo, nenhum outro atributo pode ajudar na identificação, 

nem mesmo o vaso, pois não se justifica a sua presença numa cena do género. 

 

 

 

 

 



74 
 

b) Pentecostes 

Outra das cenas bíblicas em que a presença de Maria Madalena foi presumida 

por alguns dos artistas é o Pentecostes, não referenciado pelos Evangelhos, mas sim 

pelos Actos dos Apóstolos (Act 2: 1 – 13)
38, apesar dos evangelistas terem referido a 

“promessa” que Cristo o faria. 

Visto que a entrega do Espirito Santo aos Apóstolos faz com que os mesmos 

falem diversas línguas, incitando-os a espalharem a Palavra do Senhor pelas diversas 

nações, Maria Madalena poderá ser integrada neste grupo para suportar a teoria da sua 

vida de pregação em Marselha, introduzindo-a no grupo dos Apóstolos evangelizadores 

do Mundo.  

 A presença da Virgem também foi assumida pelos teólogos, dado que não é 

identificada na Bíblia como tendo recebido o Espírito Santo, até porque já o teria 

recebido aquando da Anunciação. De qualquer maneira, ocidentais e bizantinos, 

colocam-na quase sempre num lugar central, apesar de não ser detentora do papel 

principal, pertencente a Cristo omnipresente. A Virgem também poderá ser identificada 

como símbolo da Igreja, como na Ascensão. A pomba que irradia o Espirito Santo é um 

elemento importante nestas representações, havendo, ainda assim, outras maneiras de 

representar esta difusão, bem como o livro representando o Evangelho que se encontra 

sempre presente nas obras que veremos analisadas. 

 Seleccionámos seis obras do Pentecostes, segundo o critério de terem mais do 

que uma mulher (a Virgem) presente no senáculo, cinquenta dias após a Ressurreição, 

não sendo sempre facilmente identificável com Madalena. Em três dessas obras, a sua 

identificação pode tornar-se mais facilitada pela distinção das vestes menos sóbrias ou 

pelo vislumbrar de cabelo que não se verifica nas outras mulheres, como é o caso da 

obra de Gregório Lopes de c. 1535 (imagem 65), a de um autor desconhecido de 1540-

1550 no Museu Alberto Sampaio (imagem 67) e a de Garcia Fernandes no Museu Grão 

Vasco (imagem 68). Em oposição a estes casos, a obra de Contreiras de 1540-1550 

(imagem 66), não nos permite identificar minimamente Madalena no grupo de, pelo 

menos, quatro mulheres para além da Virgem, todas com o cabelo coberto por um 

manto branco ou azul claro. Apenas pelo número de personagens femininas que nos 

apresenta é que podemos supor a sua presença. 

                                                             
38 Ver citação no Anexo I. 
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 Duas obras muito semelhantes entre si apresentam-nos variantes em que a 

presença de Madalena é um dos factores que mais se alteram entre elas. São ambas da 

oficina de Vasco Fernandes e produzidas entre 1534 e 1540, uma produzida para 

Coimbra (imagem 63) e outra para Viseu (imagem 64). No aspecto que nos preocupa 

neste trabalho, a primeira obra contém aparentemente cinco personagens femininas: 

centralmente, a Virgem e outras duas, sendo a do seu lado esquerdo a que identificamos 

com Madalena pelas suas vestes de cortesã, outra mulher ao seu lado e, por fim, uma 

figura que nos parece feminina, que se esconde por trás da coluna do lado esquerdo da 

composição. Aqui, Maria Madalena é de relativa facilidade na identificação. O cenário 

altera-se na segunda representação, onde apenas duas, possivelmente três, mulheres são 

representadas. Também a nível central se encontra a Virgem com outra santa mulher 

vestida de forma sóbria. Do lado direito da composição, por trás da coluna e de costas, 

uma personagem de cabeça tapada e com vestes cor-de-rosa, aceita o Espirito Santo. 

Certo é que outras personagens, marcadamente masculinas, também cobrem a cabeça. 

De qualquer modo, qualquer tipo de tentativa de identificação neste caso com Madalena 

será de difícil prova. 

Este grupo de obras representando a cena do Pentecostes, bem como o anterior 

da Ascensão de Cristo, é um dos exemplos da representação de Maria Madalena em 

cenas em que a sua presença não é assumida, não é descrita directamente na Bíblia, mas 

sim suposta por teólogos ou artistas, com intenção mais ou menos vincada de a fazer 

participar em acontecimentos importantes da vida de pregação dos apóstolos. A sua 

identificação torna-se mais ou menos fácil, apenas devido à forma como se apresenta 

vestida ou com cabelo descoberto. Quando a sua santidade se equipara à das restantes 

mulheres, a sua identificação torna-se complicada, com a falta de outros atributos, mas 

pode assumir-se a sua presença, pela sua participação activa na vida de Cristo e no 

grupo de seguidores. 

 Interpretações mais profundas podem fazer surgir paralelos com a sua 

designação como Apóstola dos Apóstolos, a primeira a transmitir a mensagem da 

Ressurreição aos discípulos. O facto de a própria receber o Espírito Santo que lhe 

permitirá falar línguas de todos os cantos do Mundo e, assim, espalhar a Palavra de 

Cristo, fazem dela uma Apóstola, confirmando a versão da sua lenda de pregadora em 

Marselha, antes de se refugir na gruta de Saint-Baume por trinta anos. O grupo de 

Apóstolos e futuros pregadores do Cristianismo é variável, estendendo-se para além dos 

doze apóstolos, incluindo a Virgem que não necessitaria de estar presente no 
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Pentecostes, pois já teria recebido o Espírito Santo aquando da Anunciação por parte do 

Anjo Gabriel. 

 



77 
 

2.3. Outras cenas bíblicas 

Para além das cenas da Paixão de Cristo, com maior número de produção pela 

sua importância teológica, em que a presença de Maria Madalena é referida nos 

Evangelhos, bem como aquelas em que os artistas decidiram incluir a sua presença, 

existem cenas da Vida Pública de Cristo narrada nos Evangelhos que incluem de 

alguma forma a presença de Madalena. Como vimos: Cristo em Casa de Simão (cujo 

único exemplar que encontrámos é parte integrante de um dos ciclos e, portanto, aqui 

não nos alongaremos), Cristo em Casa de Marta e Ressurreição de Lázaro (da qual não 

encontrámos nenhum exemplar que se adequasse aos nossos critérios para este 

trabalho). 

A cena do Caminho para o Calvário, onde podemos supor a sua presença por 

consequência das cenas da Paixão, foi-nos apresentada também numa obra. Com maior 

criatividade artística, uma cena totalmente fora da história de Madalena é a Última Ceia, 

da qual temos um exemplar na nossa arte portuguesa em que a presença desta figura é 

assumida. São estas obras e exemplares temáticos únicos que iremos tratar neste 

segmento. 

 

a) Caminho do Calvário 

Nenhum dos Evangelhos descreve com precisão o caminho que leva Jesus desde 

a sua condenação pelo povo de Pilatos até ao Calvário, como hoje é seguido na Via 

Sacra, que remete ao Teatro Medieval dos Mistérios. O facto de ter sido ajudado, 

segundo os Evangelhos sinópticos, por Simão o Cireneu a carregar a Cruz, faz com que 

se imagine que tenha caído várias vezes, nomeadamente três; o desmaio da Virgem é 

inspirado nos Apócrifos que referem que esta, acompanhada por São João, ao ver o seu 

filho em agonia, desmaia, criando um foco de atenção secundário em relação ao próprio 

Cristo; e a cena em que Verónica lhe enxuga a face, ficando o seu rosto marcado no 

sudário e dando origem a um culto de relíquia, é inspirado nos Teatros, criando, nos 

finais do século XV esta santa imaginária que, ao marcar a verdadeira imagem de Cristo 

(vera icona) deu origem ao seu nome Verónica.  

Nos finais da Idade Média, místicos como Pseudo-Boaventura e Santa Brígida 

esforçam-se, por meio da imaginação, por criar Estações neste Caminho do Calvário, de 

modo a servir as necessidades dos franciscanos encarregues pela guardo dos Santos 

Lugares, incentivando o culto à Terra Santa. Sendo inicialmente composta por sete 

estações (sendo sete um número sagrado), no século XVII, por iniciativa dos mesmos 
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franciscanos, principalmente pelo predicador italiano Leonardo de Porto Maurício, 

dobraram o número de estações, chegando a catorze. Mais recentemente, o Papa João 

Paulo II adicionou-lhe uma décima quinta, ainda não generalizada.  

 De qualquer forma, a presença de Maria Madalena nunca é referida no caminho 

para o Calvário, podendo apenas ser assumida se a considerarmos parte do grupo de 

seguidores e companheira da Virgem, já que observa a crucificação e faz parte do fiel 

grupo de mirróforas.  

 No túmulo de Inês de Castro, no Mosteiro de Alcobaça, datado de 1360, de autor 

desconhecido (imagem 69), podemos observar uma pequena cena do Caminho para o 

Calvário, na facial da direita, em que Cristo carrega a Cruz, observando-se três santas 

mulheres, vestidas de forma sóbria e trajes religiosos. Poderá identificar-se com a 

estação em que Cristo encontra a sua mãe, estando esta acompanhada por outras duas 

mulheres. Uma das mulheres, a segunda, auxilia Cristo com a Cruz, com a mão 

esquerda. Réau (1957: 481-492) ainda nos fala em versões alegóricas desta cena que 

surgem no final da Idade Média, sendo que o auxílio por parte da Virgem, faz com que 

a mesma simbolize a Igreja e toda a Cristandade que assiste a Jesus no peso da sua 

Cruz. Podendo ser este o caso de uma versão alegórica do tema, visto que uma das 

mulheres, possivelmente a Virgem, auxilia Cristo, não podemos deixar de considerar 

que uma delas possa ser Maria Madalena, mas a sua identificação torna-se quase 

impossível sem mais informação característica.  

 

b) Cristo em Casa de Marta 

 Este episódio que já referimos aquando da tentativa de compreensão da 

identidade de Madalena, remete-nos para o Evangelho de Lucas, quando Cristo visita, 

em Betânia a casa de Marta e é confrontado com a contemplação de Maria, enquanto a 

sua irmã e anfitriã se preocupa em servir o Senhor.  

 Esta alegoria da Vida Activa e Contemplativa protagonizada por estas duas 

irmãs não foi muito seguida na arte da Idade Média, surgindo com maior expressão na 

arte da Contra-Reforma. Encontrámos, ainda assim, na arte portuguesa um exemplo de 

cerca de 1535, produzido na oficina de Vasco Fernandes, ao qual Reynaldo dos Santos 

em 1940 atribuiu a mão de Gaspar Vaz (Rodrigues, 1992: 175), pintor muito próximo do 
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mestre e formado na oficina de Jorge Afonso, produzida para a Capela de Santa Marta 

do Paço Episcopal de Fontelo, hoje no Museu Grão Vasco
39

 (imagem 70).  

 Jesus encontra-se no centro da mesa da ceia, ladeado por São Pedro e São João à 

sua esquerda e por um personagem masculino à direita, inicialmente identificado como 

Lázaro, mas, tendo em conta os símbolos heráldicos nas bases das colunas e pela forma 

de retrato como está representado, deixa adivinhar a presença do encomendante o bispo 

D. Miguel da Silva. Do lado direito da representação, como curiosidade, temos um 

“quadro dentro do quadro” no qual podemos ver a cena de “Santa Marta dominando o 

Dragão”, reforçando a importância desta Santa no local para o qual a obra foi produzida.  

A Vida Activa e Contemplativa, Marta e Maria, completam-se, sendo este o 

lema da vida monástica, encontrar esse equilíbrio, sendo as irmãs a imagem da Igreja. 

Deste modo, Maria depende de Marta, a sua liberdade para a vida contemplativa só é 

possível com o esforço da irmã.  

A figura de Maria Madalena, sentada na base da mesa, em posição 

contemplativa para com a Palavra de Cristo, faz recordar a posição da “Melancolia I” de 

Albrecht Dürer (figura 77). Crê-se que esta influência faça reflectir o pensamento 

humanista do encomendador D. Miguel da Silva, tendo sido ele o responsável pelo 

estabelecimento da iconografia utilizada. A ideia de Melancolia, «uma resignada 

contemplação do vazio do mundo e da vida terrena»
40

, irá ser amplamente representada 

em Madalena na arte internacional pós-tridentina, tendo como cenário a sua gruta de 

eremita. Nesses casos, a Madalena penitente, em transformação para Melancolia, perde 

o seu nimbo e vê-se como símbolo de vanitas (Maisch, 1998: 75). 

Aparecendo aqui ainda antes do Concílio de Trento esta associação de Maria 

Madalena como Melancolia, na Vida Contemplativa, como objectivo de perfeição da 

vida cristã, vai ser largamente retratada, como referimos, na arte barroca, já com outros 

contornos, mudando o cenário para as grutas, fazendo com que a Madalena penitente 

adoptando a posição melancólica, quando associada a outros objectos, como as joias e o 

espelho, seja reflexo de vaidade, chegando por vezes aos Êxtases de Maria Madalena. 

Este tema não é representado na época portuguesa em estudo. 

 

 

 

                                                             
39 Ver Markl, 1979. 
40 Tradução nossa de Maisch, 1998: 75. 
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c) Última Ceia ou Instituição da Sagrada Eucaristia 

É extremamente raro encontrarmos Maria Madalena representada na Última 

Ceia, mas um exemplar português, de 1535, por autoria de Vasco Fernandes, apresenta-

nos uma particularidade, como veremos (imagem 71). Este tríptico foi produzido, à 

semelhante da obra estudada anteriormente, para a Capela de Santa Maria do Paço 

Episcopal do Fontelo, em Viseu, encontrando-se hoje também no Museu Grão Vasco. 

A cena da Última Ceia é nos descrita nos quatro Evangelhos
41

 e não refere, em 

ocasião alguma, a presença de Maria Madalena ou outra Santa Mulher, referindo apenas 

a presença dos doze apóstolos. Nesta obra, no painel central podemos ver Cristo à mesa, 

com o cálice e a hóstia nas mãos, rodeado por São Pedro, São João encostado ao seu 

peito
42

, São Mateus já assumido evangelista, e outro apóstolo. No painel do lado direito, 

na continuação da mesa, em “L”, vemos mais sete apóstolos com a hóstia. Pela presença 

e postura activa de Cristo e dos apóstolos que recebem o Corpo e Sangue de Cristo é 

que se atribui a esta obra o título de “Instituição da Sagrada Eucaristia”
43

, tema distinto 

da Ultima Ceia em termos iconográficos e, principalmente, simbólicos. 

O décimo segundo apóstolo, Judas, não se encontra à mesa com os restantes, 

mas sim no painel do lado esquerdo, vestido de amarelo e com a bolsa, sinais da sua 

traição. As características que o diferenciam são, normalmente, o estar aparte do grupo, 

a bolsa e a ausência de nimbo. A presença do cão na cena, poderá também ser associada 

a Judas, quer pela contradição com este, se encararmos o simbolismo da fidelidade do 

animal em contraste com a falsidade do apóstolo, ou então associando-o ao mesmo pela 

encarnação que pode ser do Diabo, como era comum nos Bestiários, sendo a primeira 

opção a mais aceite.  

Toda a obra está carregada de simbolismos que remontam a outras cenas, 

anteriores e posteriores à Ultima Ceia. O Lava-pés é relembrado pela bacia no canto 

inferior esquerdo, relembrando a atitude simbólica de baptismo que os apóstolos 

receberam antes da primeira Eucaristia. Esta cena é muitas vezes comparada à cena em 

Casa de Simão, em que Madalena lava os pés de Cristo. É precisamente esta figura 

                                                             
41 Mt 26: 17-26; Mc 14: 12-22; Lc 22: 7-14; Jo 23: 21-30. Ver citações no Anexo I. 
42 Segundo a tradição antiga, aquando das refeições, os presentes estariam recostados, o que originaria 

que um deles estivesse encostado ao peito do último, neste caso seria Cristo que ficaria reservado ao lado 

esquerdo. A solução de São João recostado ao peito de Cristo seria resultado desta tradição que, mesmo 

após sendo sentados os discípulos, se manteve na mesma posição, que levou muitos a interpretar como 

sendo um sinal de ternura fraternal (Réau, 1958: 429) 
43 Mt 26: 26-29; Mc 14: 22-25; Lc 22: 24-21. “…o quarto Evangelho, o de São João, que se distingue dos 

outros precisamente pela sua tendência ao símbolo, não diz nada acerca da Santa Ceia sacramental.” 

(Réau, 1958: 433 – tradução nossa) 
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feminina que se pode adivinhar ainda no painel do lado esquerdo, juntamente com outra 

mulher, mas que se distingue pelo vaso de unguentos que transporta nas mãos. Não é de 

maneira nenhuma comum colocar-se esta Santa numa cena como a Última Ceia ou até a 

Instituição da Eucaristia, havendo também alguns autores que a associam igualmente ao 

Cupido, numa alusão provável à dicotomia entre o Amor Profano e o Amor Sagrado. 

 

 Com estes três exemplos de temas raros na pintura portuguesa da altura, sendo 

apenas Cristo em Casa de Marta um tema de assumida presença madaleniana, dá-nos a 

oportunidade para referir que são as excepções e características distintivas que se 

tornam interessantes numa, chamemos-lhe, história iconográfica de um personagem. Os 

temas comuns e gerais estabelecem normativas e definem modos como podem ser 

representados e identificados essas figuras, bem como os seus atributos, mas as cenas 

raras e os temas pouco habituais são os que conferem interesse à personagem, levando a 

uma maior pesquisa e investigação às nuances distintivas da sua iconografia, nunca 

esquecendo o seu contexto e comparando-a com hipóteses de produção. Tentar justificar 

essa produção menos comum, quer em influências exteriores, quer em pedidos especiais 

de encomenda, quer pela liberdade criativa do artista, quer pela intenção de mensagem 

inovadora que acarreta, ou pela dimensão do seu culto, são motes mais que suficientes 

para desencadearem a riqueza no estudo iconográfico de Santa Maria Madalena, neste 

caso, e incentivando a uma continuidade e maior e mais profunda investigação. 
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MARIA MADALENA NO CONCÍLIO DE TRENTO 

Considerações 

 

 Apesar de não se inserir na nossa definição temporal, sendo aliás um 

acontecimento que a limita, não podemos esquecer a importância que o Concílio de 

Trento teve para as alterações iconográficas. Não incluindo no nosso trabalho, fazemos 

aqui uma breve referência a este acontecimento e às suas consequências, como método 

auxiliar para a compreensão da iconografia vigente até então, período que nos importa 

para o nosso estudo. 

 Na última sessão do Concílio de Trento, XXV, a 3 e 4 de Dezembro de 1563
44

, 

dá-se uma viragem decisiva no campo artístico ao debruçar-se no decoro e respeito que 

as representações de índole religiosa deviam apresentar, enfrentando este tema das 

imagens o radicalismo iconoclasta de alguns movimentos da reforma protestante, 

abusos entre alguns sectores do clero e do povo católico, cuja veneração das imagens 

roçava a heterodoxia ou evidenciava um culto idolátrico, a pérfida paganização icónica 

advinda de correntes humanistas, classicistas ou maneiristas, cuja alarmante 

proliferação de mitologias e alegres nus atentava contra os valores doutrinais e morais, 

propagados pela reforma católica institucional. 

 Houve então uma reafirmação da doutrina tradicional, defendendo o valor 

didáctico das imagens sagradas para os iletrados, a importância da intercessão e 

invocação dos santos e o respeito às relíquias. Mas para isto poder ser defendido sem 

acusações de erro, houve necessidade de produzir normas de actuação e produção, 

promovendo o controlo e autorização pelas entidades responsáveis. As directrizes pouco 

profundas para a concretização de um formulário artístico que a Contra-Reforma 

necessitava combater eficazmente – a heresia, são completadas por uma série de 

tratados e escritos que as desenvolvem e pormenorizam, servindo de orientação aos 

artistas.
45 

 O retrato dos Santos foi um tema bastante referido e normatizado, com a 

preocupação e necessidade de se mostrarem de uma singular bondade e piedade, e não 

suscitarem lembranças pecaminosas ou prejudicassem condutas. Deste modo, os santos 

representados deviam ser aprovados pelo consenso universal da Igreja com os atributos 

                                                             
44 O Concílio de Trento foi reunido intermitentemente desde 1545, em resposta à Reforma Protestante. 
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 “Riposo” de Raffaello Borghini, 1588; “Discorso intorno alle sacre e profane” de Gabriele Paleotti, 

1582; entre outros. (Castro, 1996: 166-172) 
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especificados e, muito importante, representados com a maior verosimilhança possível, 

sendo proibido retratá-los com rostos de particulares ou pessoas mundanas e 

conhecidas. A sua roupagem, atitudes e atributos deveriam indicar a profissão que 

exerceram em vida, e teriam de ser colocadas em lugar sacro e não ao lado de imagens 

profanas de reduzida seriedade. 

 Antes da produção da imagem de um Santo, era recomendada a leitura atenta da 

sua vida. Ao se pintarem santos que fizeram prolongadas abstinências ou se dilaceraram 

com jejuns e lágrimas, estes devem ser figurados com rostos macilentos e extenuados; 

quando foram sempre honestíssimos, sem que nunca mostrassem a descoberto nenhuma 

parte inconveniente do seu corpo, não os podem representar com pernas e costas nuas, 

ou pior; os seus movimentos e atitudes têm de corresponder à santidade e devoção que 

demonstraram em vida.  

 Os Santos “típicos” do culto da Contra-Reforma englobam diversidade, visto 

abrangerem outras figuras, cujas imagens adquiriram proliferação, como Santa Catarina 

de Siena, Santa Teresa de Ávila, S. João da Cruz, S. Tomás de Aquino, S. Jacinto, Santa 

Maria Madalena e S. Pedro Mártir (Castro, 1996: 183). Muitas imagens se perderam, 

foram ocultadas, disfarçadas, destruídas, enterradas ou mutiladas, como foi o caso da 

Senhora do Ó ou da Virgem da Expectação, bem como da Nossa Senhora do Leite 

(Castro, 1996: 178). 

 As visões e êxtases dos Santos foram importantes na iconografia pós-Trento, 

mas não alcançaram grande terreno, em Portugal, contrariamente ao que se passava em 

Espanha e Itália.
46

 Das inovações iconográficas, nem todos os assuntos tridentinos 

receberam igual aceitação portuguesa, mesmo apesar da forte influência castelhana.  

 No panorama nacional, a 26 de Janeiro de 1564, o Papa Pio IV, solicitava aos 

monarcas auxílio ao braço secular para a observância das normas implementadas, sendo 

que o apoio à sua execução por parte do poder político português foi inequívoco. Assim, 

no primeiro período da Contra-Reforma celebraram-se dezenas de Sínodos diocesanos e 

concílios provinciais, destinados a actualizar ou reformar as “constituições” dos 

respectivos bispados.
47 

 Em Portugal, a censura dos livros havia já começado a funcionar em 1540 muito 

antes do respectivo decreto tridentino. A aplicação da disposição não será imediata e, 
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 Também exemplo o Êxtase de Santa Maria Madalena. (Castro, 1996: 182-183) 
47

 De 1565 a 1640, realizaram-se em todo o território português, 36 reuniões sinodais. (Castro, 1996: 157-

185) 
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dado a prévia instituição da censura inquisitorial, não serão muitas as alterações que se 

sentem em termos de prática artística. Havendo já um controlo também sob a arte vinda 

da importação, desde 1518 com a publicação em Lisboa do Index Librorum 

Prohibitorum, preocupação do Santo Ofício, insistindo nas cidades portuárias 

portuguesas sobre a inspecção de livros e peças artísticas evitando a proliferação dos 

desmandos dos artistas dos séculos do Renascimento, em que se havia difundido a 

nudez e a voluptuosidade na iconografia sagrada, que, como veremos, não era permitida 

na nova reforma (Castro, 1996: 178). 

 No que diz respeito à figura de Maria Madalena, o Concílio parece ser positivo 

em relação a esta personagem, apesar da sua múltipla identidade, com apenas oito dos 

episódios da sua vida relacionados com fontes bíblicas pouco seguras não serem muito 

representados. Em vez disso, vinte e sete cenas mantêm-se e vinte e duas novas 

passagens da sua existência terrestre aparecem para ilustrar certos pontos fortes da 

Reforma ou refutar o ataque dos protestantes (Barbas, 2008: 134). As cenas que se 

tencionava retirar eram as da Legenda Aurea, remédio tardio se pensarmos que as 

gravuras sobre a história de Madalena circulavam desde 1501. 

 Maria Madalena torna-se modelo de Penitência, amor, vida contemplativa e será 

causa contra os luxos da Igreja. Com as suas lágrimas aos pés do Senhor em Casa de 

Simão o Fariseu, tornando-se a imagem da absolvição. Também em Sainte-Baume 

incorpora a penitência, sendo igualmente modelo de arrependimento. Modelo de amor 

(recíproco por Cristo e da sua Igreja) é visto nas cenas da Ressurreição de Lázaro, pela 

amizade de Cristo com a família de Betânia, na Crucificação, em que Maria Madalena 

se encontra por vezes sozinha aos pés do Salvador, no facto de Cristo ter aparecido 

primeiro a Maria Madalena, ou até pelo facto de esta ser transportada aos céus pelos 

anjos nas suas assunções e êxtases. É modelo de vida contemplativa, como vimos, pois 

escolheu “a melhor parte” quando Cristo estava em Casa de Marta e Maria, e pela sua 

vertente eremita, que tranquiliza e conforta as ordens contemplativas atacadas por 

Lutero, sendo a melhor prova de mérito obtido em meditar sobre as verdades de fé. A 

figura de Madalena servirá ainda a causa contra os luxos da Igreja, com a unção de 

Betânia a ser raramente representada, em proveito da cena em casa de Simão o Fariseu. 

Estas duas unções ilustram a absolvição e glorificação de Maria Madalena. 

 Uma das primeiras preocupações na representação de Maria Madalena foram as 

suas vestes ricamente adornadas, nas cenas da vida de Cristo, muitas vezes parecendo 

uma prostituta aos pés do Calvário, cheia de jóias, esquecendo-se que já não seria 
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pecadora mas sim uma fervorosa discípula; bem como as suas representações de 

concubina. O correcto seria representá-la como penitente humilde aos pés da Cruz no 

Calvário, espalhando as suas lágrimas. Assim, o fiel, na Igreja, deverá ver Santa Maria 

Madalena aos pés de Cristo com o seu alabastro de unguentos preciosos, junto ao 

sepulcro do seu Mestre e na sua Ressurreição. Bem como, com os seus irmãos num 

barco sem destino, com um condutor invisível, nos mares da Provença, ou então em 

Saint-Baume, numa gruta ou elevada aos céus pelos anjos. 

 Durante os séculos XVI e XVII, vai ser representada nua, ou pouco vestida, com 

as pernas e o resto do corpo à vista, rodeada pelos anjos lendários que a vão elevando 

como podem ou a distraem dos êxtases apresentando-lhe a cruz. Depois da Contra-

Reforma deixará de ser pintada a “mundanidade” de Madalena, Madalena pregando aos 

Marselheses, bem como os milagres do apostolado provençal. 

 Paleotti determina que as Santas não devam mostrar as penas, conduzindo, 

talvez, às representações de Madalena a meio-corpo. Quanto à sua vestimenta, vão 

oscilando entre as excessivamente ricas e adornadas, à nudez total da vida eremítica. As 

suas lágrimas após o perdão sugerem a impossibilidade de remissão dos pecados. 

Devido ao seu jejum e tempo no deserto, quando vista como penitente, não devia ser 

representada branca e rotunda, mas seca e queimada do sol. 

 Como representações individuais podemos observar a sua Ascensão, que aparece 

pela primeira vez no século XII, mas que se torna mais frequente no século XVI na arte 

da Contra-Reforma. A sua representação individual mais conhecida e representada é 

como eremita numa gruta com um vaso de perfumes, que se tornou frequente na Idade 

Média, mas que tomou a forma de penitente com uma caveira ou coroa de espinhos, 

aquando da arte barroca da Contra-Reforma. Esta cena da penitência no Deserto, 

juntamente com a cena na Casa de Simão, é rara na Idade Média, mas torna-se muito 

comum a partir da Renascença e precisamente na arte pós-tridentina. 

A partir do Concílio de Trento, por querer corrigir os erros de interpretação e 

incitar ao “decoro”, as representações de Maria Madalena foram mais cuidadas, não se 

permitindo a dúvida quanto à sua santidade. A sua sexualidade foi anulada, bem como a 

possibilidade de ser prostituta, aumentando o seu carácter penitente e de discípula fiel a 

Cristo. As imagens aos pés da Cruz mostrando devoção e a sua penitência pela 

contemplação no deserto, tornaram-se as cenas mais representadas. 

  Quanto aos seus atributos, a sua cabeleira solta e flutuante, as lágrimas e a 

nudez, mais ou menos completa, continuam a aparecer, mas não a definem por si só, 
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pois são características de todas as eremitas, como é o caso de Thaís ou Maria do 

Egipto. A auréola, símbolo de santidade, ou a palma, não do martírio mas da 

beatificação, podem surgir, apesar de raramente. O vaso de perfumes pode significar 

reservatório da vida. Sendo de ouro pode ter como significado o tesouro da vida 

espiritual, ou quando aberto, a receptividade das influências celestes. 

 A estes símbolos essenciais utilizados até ao século XVI, juntaram-se outros 

símbolos que, por vezes, podem substituir nos séculos XVII e XVIII. Na cena da 

Conversão de Madalena, as jóias, objectos de vida mundana, como pérolas, podem 

surgir arrancadas no chão e, quando aliadas às lágrimas, podem simbolizar o seu 

arrependimento que lhe devolveu a pureza. O espelho tem duplo sentido, podendo 

aludir à luxúria como símbolo de Vénus (também pode aparecer o pente) ou a verdade e 

o conhecimento que se adquirem na vida contemplativa. Em cenas da penitência da 

Santa, o crânio (humildade e penitencia), o crucifixo (redenção) e o livro
48

 (sabedoria), 

são os mais comuns. Mas também a vela ou ampulheta (brevidade humana) e o cilício 

(mais frequente nas pinturas flamengas), podem surgir, apesar de raramente. 

 Quanto ao ambiente que a envolve, normalmente será numa gruta, como 

renuncia ao mundo, à noite e numa paisagem desértica. Este deserto, no século XVII 

acaba por ser mais reforçado, pelo sentido de fragilidade da natureza e da sua função de 

revelação divina. As mãos sobre o coração, como gesto de piedade, são frequentes, 

enquanto que a posição de “Melancolia” torna-se mais frequente depois da Contra-

Reforma. O “comput digital”, gesto de contar pelos dedos, exprime a argumentação de 

Marta perante Maria. 

 O respeito pelas regras tridentinas acaba por ser muito relativo em termos de 

representação pictórica, seja pela dificuldade de por as teorias em prática, seja por 

deficiências técnicas. O que se irá atestas nas semelhanças entre os modos de 

reprodução europeus do Barroco é que se esbatem as diferenças entre as escolas 

flamenga, francesa, italiana e ibérica, tornando os artistas internacionais por oposição 

aos ateliers regionais do Renascimento. 

Sendo uma personagem controversa pelo seu carácter de pecadora, por um lado, 

dramatismo nas acções e sentimentos ou nudez na sua fase de eremita, por outro, seriam 

de esperar dificuldade nas soluções adoptadas após o Concílio. A verdade é que nem 
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 Por vezes aberto na página do “Miserere mei” (Tem misericordia de mim), Salmo de Penitencia, 

particularmente adaptado ao arrependimento, que se recita nas Laudes do Oficio de Santa Maria 

Madalena. 
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todas as normativas estabelecidas foram seguidas à risca, sendo que a Madalena 

Penitente na gruta, com o cabelo a cobrir, mais ou menos, a sua nudez, foi a imagem 

mais escolhida para representar esta Santa.  

No decorrer da análise das imagens seleccionadas, fomos também confrontados 

com uma informação na Ficha de Inventário de um dos Calvários (imagem 26):  

Este quadro foi alvo de um grande repinte no reinado de D. Filipe I de Portugal. O 

conjunto da Virgem desfalecida, de São João e das Santas Mulheres foi substituído por 

outro grupo com as mesmas personagens. Nele a Virgem surge chorosa mas de pé. Esse 

repinte é referido na cronistica do Convento como a «reforma dos retábulos» mandada 
efectuar pelo rei. Deste modo, o tema adequava-se melhor ao novo formulário da 

contra-reforma, mais seguidor do texto dos evangelhos. O repinte foi, apos analise dos 

raios-x e outras analises laboratoriais, levantado em 1939, aquando do restauro. A 
pintura pode observar-se, actualmente, na sua versão original.

49 

Muitos foram os casos de obras repintadas na sequência do Concílio de Trento, 

de modo a corrigir as “indecências” e interpretações erróneas que poderiam surgir. 

Obras que se perderam e que se mantêm na ignorância ainda existem, sendo muitas 

vezes a opção a diluição do repinte, deixando ver a versão original. A verdade é que o 

Concílio de Trento foi um marco na História da Iconografia a nível geral, que também 

afectou Portugal. Maria Madalena, figura controversa, não escapou ao estabelecimento 

de normativas. Ainda assim, o seu carácter de pecadora e prostituta mantém-se no 

imaginário popular como o mais marcado e característica definidora da personalidade 

dessa figura.  
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 Ficha de Inventário do Museu de Setúbal, em 2010 por Maria Francisca Ribeiro, apontando Engº 

Moniz Borba como o primeiro inventariante nos anos 60 / 70 do seculo XX. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objectivo inicial do nosso estudo era o estabelecimento das alterações 

iconográficas que a figura de Santa Maria Madalena sofreu ao longo dos séculos até à 

regulamentação documentada e intencional das alterações que o Concílio de Trento 

tencionava implementar em todo o mundo cristão, de modo a contrariar as acusações 

protestantes. O percurso iconográfico até 1563, data do Decreto do Concílio que se 

dirigia à representação de santos, de uma personalidade da Igreja Cristã não pode ser 

descontextualizado da região ou país de produção. Era, então, objectivo analisar a 

iconografia magdaleniana em Portugal produzida até 1563, antes das novas influências, 

e estabelecer possíveis alterações e as suas causas. 

 O facto de, à excepção do túmulo de D. Inês de Castro em Alcobaça, datado de 

1360, as obras mais antigas que encontrámos datam da segunda metade do século XV, 

sendo apenas quatro. A grande maioria das obras são pinturas do século XVI, da 

designada Escola Portuguesa, filhas dos Primitivos Portugueses.  

 Ressalve-se que este não foi um levantamento que esgotou todas as 

possibilidades e exemplares, tendo sido, infelizmente, limitado pelos recursos que 

possuíamos. Começando pelas bases de dados online de Instituições como o, à data, 

Instituto dos Museus e da Conservação e Inventários de Dioceses pelo país, com o 

auxílio de antigos Catálogos de Exposições, limitaram-nos o acesso às obras já 

conhecidas, documentadas e mais estudadas. Felizmente verificaram-se algumas 

excepções de preciosidades iconográficas que chegaram até nós, como é o caso do Ciclo 

de Santa Valha, mas já documentado por Luís Afonso na sua tese de Doutoramento.  

 Limitámos a pesquisa a obras em suporte de pintura de cavalete, pintura mural, 

iluminura, escultura de vulto e tumulária. A pintura de cavalete foi, como vimos, a que 

maior expressão obtivemos devido, também, à importância que tomou em época pós-

medieval, a extensa produção de protecção régia e católica e a maior salvaguarda sendo 

hoje em grande número nos museus portugueses. A pintura mural anterior a 1600, quase 

desconhecida, torna-se mais difícil de chegar até nós, tendo contado com o trabalho já 

elaborado por Luís Urbano Afonso, que nos deu a conhecer três frescos com a presença 

de Maria Madalena, sendo um deles de grande importância para o nosso trabalho. A 

iluminura, com apenas dois exemplares atribuídos a António de Holanda, é de menor 

expressão. Escultura de vulto também nas bases de dados dos museus portugueses, foi a 
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tumulária muito pouco representativa, com duas cenas do túmulo de D. Inês de Castro 

em Alcobaça, cuja base de dados IMAGO nos deu a conhecer. 

 O facto de poucas serem as obras anteriores ao século XVI, não acreditamos que 

se prenda com um factor conclusivo da iconografia de Maria Madalena, mas sim com 

uma realidade da arte portuguesa, mais precisamente, da historiografia portuguesa, pois 

a maioria das obras com que nos deparámos desse intervalo de tempo, não as pudemos 

incluir devido à falta de rigor e conhecimento das suas origens nacionais ou 

estrangeiras, sendo requisito mínimo para a nossa análise, mesmo sem data específica 

ou autor. Na ausência de conhecimento suficiente, ancorámos a nossa decisão em 

análises anteriores de investigadores que desacreditaram a mão de oficinas nacionais 

nessas mesmas obras.  

 A realidade portuguesa da arte do século XVI, principalmente no que toca à 

pintura, apresenta-nos um carácter único e distintivo das produções exteriores. Não é 

novidade que os modelos e, no caso da iconografia, as influências venham 

maioritariamente de fora, tendo crescido com a divulgação das gravuras, inicialmente 

do Norte da Europa e posteriormente italianas. Na pintura portuguesa, a influência e 

transmissão de modelos entre pintores foi um factor fundamental, como se pode 

observar na relação, mais do que mestral, pessoal, que existia entre pintores e artistas de 

renome da altura. Sendo que numa primeira fase a influência flamenga e do norte da 

Europa foi essencial na arte portuguesa, com a vinda de artistas flamengos, bem como 

importações de diversas obras, numa segunda fase, já na terceira década de Quinhentos, 

a maior parte dos artistas absorveu as visões humanistas que chegaram de Itália. 

 Jorge Afonso, pintor régio responsável por uma importante Oficina em Lisboa, 

desde pelo menos 1504, vê-se cunhado de Francisco Henriques, artista flamengo 

aportuguesado, o qual se torna sogro de Garcia Fernandes. Ainda Jorge Afonso, casa 

uma filha com Gregório Lopes, enquanto a sua esposa se torna cunhada de Cristovão de 

Figueiredo. Todos estes artistas de renome no panorama nacional de Quinhentos, 

estabelecem relações entre si, trabalhando muitas vezes juntos e partilhando 

conhecimentos, sendo comum até herdarem a finalização do trabalho de outro. A 

formação flamenga de alguns deles, como é o caso de Francisco Henriques, vem 

influenciar toda a produção portuguesa, sendo exemplo a parceria que este estabelece 

com Vasco Fernandes, o chamado Grão Vasco, no retábulo para a Sé de Viseu.  

 Sendo outra importante personalidade da arte portuguesa, representando as 

oficinas regionais, nomeadamente Viseu, foco afastado das grandes cidades régias, 
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Vasco Fernandes vê os seus modelos estendidos a sucessores como Gaspar Vaz e o seu 

filho António Vaz. Apresentando um ecletismo nas diferentes fases da sua produção, 

mostra-nos primeiramente a influência nórdica aliada à personalidade regional e 

nacional que os Descobrimentos trazem para a arte portuguesa, não anulando a 

capacidade de absorção das novidades humanistas de Itália, no terceiro decénio do 

século XVI.  

 Outros pintores aderiram à nova moda e apresentam-nos outras novidades em 

termos compositivos e com algumas influências iconográficas, como é o caso de Diogo 

de Contreiras, já com matrizes maneiristas, e Frei Carlos, flamengo e mantendo-se num 

isolamento monacal à margem dos acontecimentos. No entanto, mesmo antes dos 

modelos flamengos chegarem a território português, alguns artistas que acabaram por 

não se verificar com grande enfoque, resistiram a estas influências, mantendo-se numa 

matriz tardo-gótica e regional, como é o caso de Vicente Gil e Manuel Vicente.  

 Muitos são as obras de autoria desconhecida, não assinadas e com características 

que pouco nos permitem associar a algum artista documentado. Ainda assim, os traços 

nacionais podem ser visíveis e atribuídos a oficinas portuguesas, como é o caso da 

escultura de oficina coimbrã ou lisboeta, à falta de maior rigor identificativo.  

 Em moldes conclusivos, as cenas colectivas em que aparece como personagem 

secundário são: Calvário, Descida da Cruz, Lamentação sobre o corpo de Cristo, 

Deposição de Cristo no Túmulo, como cenas da Paixão de Cristo. Sendo suposta a sua 

presença na Ascensão de Cristo e no Pentecostes. Também presente em cenas como 

Cristo em Casa de Simão, Cristo em Casa de Marta ou a Ressurreição de Lázaro (sem 

exemplo na nossa amostra), podem haver cenas raras na sua presença, como a Última 

Ceia ou Instituição da Eucaristia, como vimos.  

 Como protagonista temos o evidente Noli me Tangere, sendo por vezes 

dissimulado em plano afastado nas Ressurreições ou Aparição de Cristo à Virgem. 

Também as Levitações Angélicas são representadas, tendo de ser distinguidas com a sua 

Ascensão. Raramente poderá ser, neste período, representada como penitente na gruta. 

Isolada, como imago, terá de possuir atributos suficientes que a distingam, sendo esses 

o essencial vaso de perfumes que muitas vezes a acompanha, bem como o seu distinto 

cabelo solto e descoberto, na maioria das vezes mais claro. Também poderá segurar o 

livro, quando associado ao vaso, e as suas lágrimas que por vezes são limpas por um 

lenço, também serão associadas a si num momento de lamento e arrependimento.  
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 A alteração iconográfica de Santa Maria Madalena nas representações deste 

período, podendo ser ainda cortesã ou uma arrependida santificada, varia com o culto ou 

intenção teológica que o encomendante ou artista, no caso de possuir liberdade criativa 

nesse sentido, pretendesse transmitir ao observador, na maioria das vezes, fiel. O facto 

de se poder verificar uma indefinição da personagem ou até a sua total anulação 

demonstram uma necessidade de silenciar a sua presença e importância na cena cristã. 

Como verificámos, poucos os exemplos em que Madalena se mantém protagonista de 

obras de importância, sendo o Noli me Tangere e as Levitações Angélicas exemplos 

com insuficiente incidência na sua iconografia geral nacional, mas com demasiada 

importância e interesse para serem esquecidas. 

 A sua inserção em cenas colectivas, em que apenas desempenha um papel 

secundário, são em maior número, facto que se justifica pela importância que as cenas 

da Paixão de Cristo, narrativa na qual é mais representada, detêm no panorama 

teológico. Ainda assim, as cenas de protagonismo como o Noli me Tangere ou da sua 

vida após Ascensão de Cristo, mesmo em menor número, revelam-se demasiado 

importantes na definição da sua iconografia e personalidade no culto da personagem. 

 De qualquer modo, consideramos que este trabalho apresenta apenas uma parte 

do que poderia ser elaborado para fornecer conclusões definidas, sendo necessário um 

levantamento exaustivo, ao modo de inventário, para recolher e analisar todas as obras 

em que esta figura de elevada importância bíblica, sendo a mulher mais referida nos 

evangelhos, marca presença no panorama nacional. Comparando com influências 

interiores e exteriores, como gravuras e outras obras, juntamente com exigências 

iconográficas da encomenda, poderemos estabelecer alterações, tanto na iconografia, 

como, idealmente, no culto de Santa Maria Madalena em Portugal, que, como podemos 

ver num documento em anexo, pode ser considerado com maior expressão no Norte do 

País, provavelmente devido à sua maior relação e proximidade, tanto com o Caminho de 

Santiago, como com o Sul de França, importante foco de peregrinação à Santa. 

 O inventário exaustivo das obras que possuem a sua representação, bem como o 

estudo do culto de Madalena em Portugal, a partir dos monumentos em seu nome e das 

freguesias, são dois factores importantes nos estudos magdalenianos que achamos 

essenciais para compreender a densidade da figura de Maria Madalena no panorama 

cristão português. O inventário e análise das imagens, apesar de certamente apresentar 

mais características em comum do que distintivas, permite-nos estabelecer normativas e 

alterações iconográficas, bem como casos de excepção e grande interesse, como é o 



92 
 

caso de Santa Valha ou do tema das Levitações, se comparado com expressões 

exteriores. Assim, não damos o nosso trabalho por encerrado nem podemos apresentar 

maiores conclusões, tendo intenção de continuação e pretensão de ter influenciado 

interesse para futuros trabalhos sobre figura bíblica tão distinta. 
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ANEXO I – Citações dos Evangelhos 

Onde citada como «Maria Madalena» 

 Quando referida como uma das curadas dos espíritos malignos ou doenças  

Lc 8, 1-3  

Depois disto andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e 

anunciando o evangelho do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas 
mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, 

chamada Madalena, da qual saíram sete demónios; Joana, mulher de Cuza, procurados 

de Herodes; Susana, e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. 

 Sendo uma das mulheres no Calvário  

Mt 27, 55-56 

Estavam ali, observando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a 

Galileia, para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de 

José, e a mulher de Zebedeu. 

Mc 15, 40-41 

Algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, 

Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Na Galileia estas mulheres tinham-no 
seguido e servido. Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com 

ele para Jerusalém.  

Jo 19, 25 

Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria 

Madalena. 

 

 Observa onde fica o sepulcro 

Mt 27, 57-61 

Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era 

discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos 

mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de 
linho, e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma grande 

pedra para a entrada do sepulcro, e se retirou. Estavam ali, assentadas na frente do 

sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria.  

Mc 15, 42-47 

Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, 
ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a 

Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. 

Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se 
certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou 

um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro 

lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria 

Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram. 

 

 



v 
 

 Sendo testemunha do esvaziamento do sepulcro 

Mt 28, 1-10 

Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria 

foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do 

céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um 
relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele, e 

ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, 

pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui; já ressurgiu, como 

havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente, e dizei aos 
discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o 

vereis. Ora, eu vo-lo tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e 

grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus lhes sai ao 
encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. 

Então Jesus lhes disse: Não temais! Ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a 

Galileia, e lá me verão. 

Mc 16, 1-11 

Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas 

para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do 

nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da 
entrada do sepulcro? Mas, olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava 

revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um 

manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o 

Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu! Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. 
Mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o 

vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram, e fugiram o 

sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã 
cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha 

expulsado sete demónios. Partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os 

quais estavam tristes, e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto 
por ela, não acreditaram. 

Lc 24, 1-10 

No primeiro dia da semana bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que 

tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não 

encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente 
pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão 

atemorizadas, que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: 

Porque buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. 
Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia: É necessário que o Filho do 

homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia 

ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, 
anunciaram todas estas coisas aos onze e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, 

Maria, mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam as coisas aos 

apóstolos. 

 Sendo a personagem do Noli me Tangere 

Jo 20, 10-18 

Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada 

do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu dois 

anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e 
outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o 
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meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, 

mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem 

procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-
me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse em 

hebraico: Rabôni! (que quer dizer, Mestre). Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda 

não voltei ao Pai. Mas vai ter com meus irmãos, e disse-lhes: Eu volto para meu Pai e 
vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Vi o 

Senhor! E disse que ele lhe falara estas coisas. 

 

As “Marias” da Bíblia 

 a adúltera  

Jo 8, 1-11 

Mas Jesus foi para o monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e 

todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os 

fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio 
do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos 

ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta 

pergunta como uma armadilha, para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou, e 
começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou 

e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. 

Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram-se retirando um 
a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde 

estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? 

Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai, e não 

peques mais. 

 Jesus em Casa de Marta e Maria 

Jo 12, 1-8 

Seis dias antes da páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele 

ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro estava 
entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo 

puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E 

toda a casa se encheu com a fragância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas 

Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: Por que não se vendeu este perfume por 
trezentos denários, e não se deu aos pobres? Ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse 

dos pobres, mas porque era ladrão; tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu 

Jesus: Deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis 
os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis.  

Lc 10, 38-42 

Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em 

sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, 
ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-

se, disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que 

me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas 

coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. 

 



vii 
 

 Ressurreição de Lázaro (por consequência da anterior) 

Jo 11, 1-46  

Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta 

Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo, e 

lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, 
aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não 

acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela 

glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro 

adoecera, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: 
Voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam 

apedrejar-te, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não há doze horas no dia? Se alguém 

andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, 
pois não tem luz. Disse isto, e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-

lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua 

morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus 
disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro, por vossa causa, de que lá não 

estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, 

disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus 

chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava cerca de 
quinze estádios de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para 

consola-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. 

Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu 
irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te 

concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ressurgirá na 

ressurreição, no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive e crê em mim, nunca 

morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que 

havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em 

particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se 
depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas 

estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em 

casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, 
supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus 

estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não 

teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, 

comoveu-se profundamente em espírito, e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o pusestes? 
Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o 

amava! Mas alguns disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também 

que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao 
sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse 

Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: 

Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. E Jesus, 
levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que 

sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que 

creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para 

fora! O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse 
Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Portanto muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, e 

tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram os fariseus, e contaram o 

que Jesus tinha feito. 
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 Em casa de Simão, o Leproso 

Mt 26, 6-13 

Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher 

com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, 

quando ele estava assentado à mesa. Vendo isto, os discípulos se indignaram, dizendo: 
Para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, e dar-se 

aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Ela 

praticou uma boa acção para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não 

haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez 
preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este 

evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para 

memória sua. 

Mc 14, 3-9 

Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher 

trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o 

vaso, e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram, 
e diziam uns aos outros: Para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia 

ser vendido por mais de trezentos denários, e ser dado aos pobres. E murmuravam contra 

ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, por que a aborreceis? Ela praticou boa obra para 
comigo. Sempre tendes os pobres convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, 

mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo 

para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for 

pregado, o que ela fez também será contado para sua memória. 

 Em casa de Simão, o Fariseu 

Lc 7, 36-50 

Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, tomou 

lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na 
casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus 

pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, 

beijava-os e os ungia com o unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, 

disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que o tocou, 
pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu 

ele: Dizei-a, Mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos 

denários, e o outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoo-lhes a ambos. Ora, 
qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Tenho para mim que é aquele a quem 

mais perdoou. Disse-lhe Jesus: Julgaste bem. Então voltando-se para a mulher, disse a 

Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés; esta, 
porém, regou com lágrimas os meus pés, e os enxugou com os seus cabelos. Não me 

deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a 

cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus 

muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é 
perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os teus pecados te são perdoados. Os 

que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? 

Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz. 
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Calvário 

Mt 27: 32-56 

Quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem 

constrangeram a levar a cruz de Jesus. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que 

significa Lugar da Caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel; mas ele, 
provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas 

vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: 

Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E, assentados 
ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: ESTE É 

JESUS, O REI DOS JUDEUS.E foram crucificados com ele dois assaltantes, um à 

direita e outra à esquerda. Os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça, e 

dizendo: Tu, que destróis o templo, e em tres dias o reedificas, salva-te a ti mesmo! Se 
és Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, 

com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou a outros, a si mesmo 

não pode salvar-se. É rei de Israel! Desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em 
Deus. Livre-o agora, se de facto o ama, pois disse: Sou Filho de Deus. E o mesmo lhe 

lançaram também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Desde 

a hora sexta até à hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona 
exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lemá sabactâni, que quer dizer: Deus meu, Deus 

meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele 

chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre 

e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porem, diziam: Deixa, vejamos se 
Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espirito. 

Nesse instante o veu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a 

terra, e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que 
dormiam, ressurgiram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, 

entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele 

guardavam a Jesus, vendo o terramoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande 

temor, e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali, observando de 
longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, para o servir. Entre 

elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. 

 

Mc 15: 21-24 

Obrigaram a certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, 
vindo do campo, a que carregasse a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, 

que quer dizer, Lugar da Caveira. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, 

mas ele não o tomou. E o crucificaram. Repartindo entre si as vestes dele, lançaram 
sorte, para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por 

cima dele estava escrito a sua acusação: O REI DOS JUDEUS. Crucificaram com ele 

dois ladrões, um à sua direita, e outro à sua esquerda. [E cumpriu-se a escritura que diz: 

Com malfeitores foi contado.] Os que passavam, blasfemavam dele, meneando a 
cabeça, e dizendo: Ah! Tu que destróis o templo, e em três dias o edificas, salva-te a ti 

mesmo, e desce da cruz! Da mesma maneira os principais sacerdotes com os escribas, 

zombando, diziam uns aos outros: Salvou os outros, mas não pode salvar-se a si 
mesmo! Desça agora da cruz este Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e 

acreditemos. Os que com ele foram crucificados também o injuriavam. Chegada a hora 

sexta, houve trevas sobre toda a terra, até à hora nona. E à hora nona exclamou Jesus 
com alta voz: Eloi, Eloi, lamá sabactâni? Que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que 

me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por 

Elias. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um 

caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um 
grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 

E quando o centurião, que estava em frente dele, ouviu o seu brado, e viu como 
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expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus! Algumas mulheres 

estavam olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o 

menos, e de José, e Salomé. Na Galileia estas mulheres tinham-no seguido e servido. 
Estavam ali também muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém.  

 

Lc 23: 26-49 

Quando o iam levando, constrangeram certo cireneu, chamado Simão, que vinha do 
campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguia-o grande 

multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, 

voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por 
vós mesmas, e por vossos filhos. Pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as 

estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram! Então dirão aos 

montes: Caí sobre nós e aos outeiros: Cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fazem isto, 
que se fará ao seco? Levaram também outros dois homens, que eram criminosos, para 

serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram 

Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, 

perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O 
povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, 

salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldades o 

escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o Rei dos 
Judeus salva-te a ti mesmo. Tambem por cima dele estava uma inscrição, em letras 

gregas, romanas e hebraicas: ESTE É O REI DOS JUDEUS. Um dos criminosos 

crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o 
outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma 

condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos 

mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando 

entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo 
no paraíso. Já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona, pois 

o sol se escureceu. E o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande 

voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espirito. Havendo dito isto, expirou. O centurião, 
vendo o que tinha sucedido, deu glória a Deus, e disse: Na verdade este homem era 

justo. Todas as multidões reunidas para este espectáculo, vendo o que tinha acontecido, 

voltaram batendo no peito. Entretanto todos os seus conhecidos, e as mulheres que o 

haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe contemplando estas coisas.  
 

Jo 19: 17-37 

Então os soldados tomaram a Jesus. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar 

chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele 

outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um titulo, e o 
fez pregar na cruz. Nele estava escrito: JESUS DE NAZARÉ, O REI DOS JUDEUS. 

Muitos dos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era 

próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram os principais 
sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, o rei dos judeus, mas que ele disse: Sou o 

rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo os soldados 

crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em quatro partes, uma para 
cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida, numa só 

peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes 

sobre ela para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: 

Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que 
fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, 

mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a 

que ele amava estava presente, disse a sua mae: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao 
discípulo: Eis a tua mae. Dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Mais 
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tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, 

disse: Tenho sede! Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma 

esponja, colocaram-na numa vara de hissopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus 
recebeu o vinagre, disse: Está consumado! E inclinando a cabeça, entregou o espirito. 

Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz 

durante o sébado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes 
quebrassem as pernas, e fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do 

primeiro e do outro que co ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, e vendo-o já 

morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado 

com uma lança, e imediatamente saiu sangue e agua. Aquele que o viu testificou, e o 
seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o 

creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: Nenhum dos seus 

ossos será quebrado. E como diz outra Escritura: Olharão para aquele a quem 
trespassaram. 
 

 

Deposição no Túmulo 

Mt 27: 57 – 66 

Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era 
discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos 

mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo 

de linho, e o depositou no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Rolou uma 
grande pedra para a entrada do sepulcro, e se retirou. Estavam ali, assentadas na frente 

do sepulcro, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da 

preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos, dizendo: 

Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, disse: Depois de três 
dias ressurgirei. Portanto manda que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 

terceiro dia, para não se dar o caso de que os seus discípulos vão de noite, o furtem e 

digam ao povo: Ressurgiu dentre os mortos. Assim o ultimo erro será pior do que o 
primeiro. Disse-lhes Pilatos: Tendes aí uma escolta. Ide, guardai-o como bem vos 

parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a 

escolta. 

Mc 15: 42 – 47 

Era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, 

ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a 

Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. 
Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se 

certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou 

um lençol fino, tirou o corpo da cruz, envolveu-o nele e o depositou em um sepulcro 

lavrado numa rocha. A seguir, rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Maria 
Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o puseram. 

Lc 23: 50 – 56 

Ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual 

não tinha consentido no conselho e nos actos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, 
na Judeia e esperava o reino de Deus. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de 

Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro 

cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação, 
e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram a 
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José e viram o sepulcro, e como o corpo fora ali depositado. Então voltaram e 

prepararam especiarias e unguentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. 

Jo 19: 38 – 42 

Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os 
judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de 

Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que 

anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase cem libras de uma mistura de 
mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus, e o envolveram em lençóis de linho com as 

especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepultamento. No 

lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no 
qual ainda ninguém havia sido posto. Porque o sepulcro ficava perto, e por causa da 

preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. 

 

Ascensão de Cristo 

Mc 16: 14 – 19 

Mais tarde Jesus apareceu aos onze, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto, a 

incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já 
ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. 

Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais 

hão de seguir os que crerem: Em meu nome expulsarão demónios; falarão novas 
línguas; pegarão em serpentes; e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará 

mal algum; imporão as mãos sobre enfermos, e os curarão. 

Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à destra de Deus. 

Então os discípulos partiram, e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o 
Senhor, e confirmando a sua palavra por meio dos sinais, que a acompanhavam.  

Lc 24: 50 – 53 

Então Jesus os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os 

ele, apartou-se deles e foi elevado ao ceu. Então eles o adoraram e voltaram com um 
grande jubilo para Jerusalem. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a 

Deus. 

Act 1: 1 – 14 

Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, 
mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado 

mandamentos, pelo Espirito Santo, aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, 

depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto 
por eles por espaço de quarenta dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, 

certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: Não vos ausenteis de 

Jerusalem, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João 
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espirito Santo, não muito depois 

destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu 

neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: Não vos pertence saber os tempos ou as 

épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder, ao descer 
sobre vós o Espirito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalem como em 

toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-o 

eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando 
eles com os olhos fitos no céu enquando ele subia, de repente junto deles se puseram 

dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estais 

olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cimo no céu, há de vir, 
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assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalem, do monte chamado 

das Oliveiras, que fica perto de Jerusalem, à distância do caminho de um sábado. Tendo 

chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Os presentes eram Pedro e Tiago, 
João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus; Tiago, filho de Alfeu, Simão, o 

Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e 

súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 

 

Pentecostes 

Act 2: 1 – 13 

Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De 

repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde 
estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram 

sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espirito Santo, e começaram a falar em 

outras línguas, conforme o Espirito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalem 
estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do 

céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um 

os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando 

uns aos outros: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é 
que os ouvimos, cada um, na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas e os 

que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, 

Egipto e partes da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como 
prosélitos, cretenses e árabes – todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar 

das grandezas de Deus. Todos se maravilharam e estavam perplexos, perguntando uns 

aos outros: Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão cheios de 
vinho.  
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CRONOLOGIAS DA SANTA 

 

Biografia Histórica 

(CHILTON 2006: 177-178) 

 

63 a.C. – No meio de uma refrega entre os Macabeus, Pompeu entra em Jerusalém e no 

Templo, reclamando-os para Roma. 

47 a.C. – Júlio César dispõe o governo da região que veio a ficar conhecida por Síria 

Palestina, a costa filisteia da Síria, incluindo Israel. 

4 a.C. – A morte de Herodes resulta na divisão do seu reino: o seu filho Arquelau fica 

com a Judeia, Herodes Antipas herda a Galileia e a Pereia; enquanto Herodes 

Filipe reina sobre Traconites. 

1 a.C.-13 d. C. – Nascimento de Maria Madalena na aldeia piscatória de Magdala e a 

sua infância nesse lugar. 

2-16 d.C. – Nascimento de Jesus em Belém, na Galileia, e sua infância em Nazaré. 

16-21 – Aprendizagem de Jesus com João Baptista na Judeia. 

19 – Construção de Tiberíade, próximo de Magdala, por Herodes Antipas. 

21 – Morte de João Baptista e regresso de Jesus a Nazaré, aos dezoito anos. 

24-27 – Tendo Cafarnaum como base e por volta dos seus vinte e cinco anos, Jesus 

torna-se um mestre conhecido na Galileia. Perto do inicio deste período, ao 

longo do ano 25, Maria Madalena, à procura do exorcismo, encontra Jesus pela 

primeira vez e começa a tecer as suas narrativas sobre a prática de Jesus 

(Marcos 1, 21-28). 

27-31 – A ameaça de Herodes Antipas força Jesus a afastar-se e a atravessar o território 

da Galileia e a reunir os seus seguidores na Síria; Maria regressa a Magdala, 

onde tece a história do homem acometido pela legião de demónios (Marcos 5, 

1-17) e (depois da Transfiguração no ano 30) a historia do rapaz possuído 

(Marcos 9, 14-29). 

31-32 – Último ano de Jesus em Jerusalém, acompanhado por Maria Madalena e outros 

discípulos, bem como pelos Doze.  

35 – Encontro de Pedro, Tiago e Paulo em Jerusalém e a disponibilidade das fontes 

mais antigas dos evangelhos: instrução de Pedro a apóstolos como Paulo e a 
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mishnah do ensinamento de Jesus, conhecido como «Q» entre os eruditos da 

actualidade.  

37 – Vitélio, legado romano, afasta Pôncio Pilatos e Caifás do poder. 

40 – Adaptação do Evangelho de Pedro por Tiago, irmão de Jesus, em Jerusalém. 

45 – Na Antioquia, longe da Palestina, dá-se pela primeira vez o nome de «cristãos» aos 

seguidores de Jesus. 

53-57 – Paulo escreve as suas cartas mais importantes às congregações de cristãos da 

Galácia, Corinto e Roma. 

62 – Morte de Tiago em Jerusalém, por apedrejamento, sob instigação do sumo-

sacerdote. 

64 – Morte de Paulo e de Pedro, em Roma. 

66 – A insurreição contra Roma é apoiada por alguns dos responsáveis máximos do 

Templo e Josefo muda-se para a Galileia, onde organiza a resistência em 

Magdala e noutros pontos. 

67 – Em Magdala, Tito derrota os judeus insurrectos, o mesmo acontecendo à sua 

improvisada frota marítima. Milhares de pessoas são sistematicamente 

chacinadas, o que faz com que esta data seja, provavelmente, a da morte de 

Maria Madalena na sua terra natal. 

70-73 – O cerco e a tomada de Jerusalém pelos Romanos, e a destruição do Templo, 

pelo fogo, sob o domínio de Tito; fim da revolta na Palestina; composição do 

Evangelho Segundo Marcos, em Roma. 

75 – Josefo publica a sua obra A Guerra Judaica. 

80 – Composição do Evangelho Segundo Mateus (em Damasco). 

90 – Composição do Evangelho Segundo Lucas e dos Actos (na Antioquia). 

93 – Josefo publica a sua obra Antiguidades Judaicas. 

100 – Composição do Evangelho Segundo João (em Éfeso). 
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Biografia Literária 

(BARBAS 2008: 151-157) 

 

1º Momento – Madalena nobre e pecadora 

 Maria Madalena nasce em Magdala. 

 A mãe chama-se Eucaria e o pai Ciro; tem por irmãos mais velhos Lázaro e 

Marta. 

- Os pais morrem e ela herda bens: o castelo de Magdalo. 

 É nobre, jovem, bela, rica. 

- Esbanja esses dons e é acusada de irresponsabilidade, sedução, gastos, doença. 

 A demanda dos prazeres materiais demonstra a sua ignorância. 

 A irmã Marta torna-se sua governanta/mentora. 

 

2º Momento – Conversão de Madalena pecadora e prostituta 

 Metamorfoses resultantes do(s) encontros com Jesus Cristo. 

 O primeiro encontro com Jesus – anónimo (Legenda Aurea), no Templo (Rosa 

Aurea) corresponde à cura do corpo 

- expulsão de 7 demónios / doenças que são substituídos pelas 7 virtudes 

(teologias) 

 O segundo encontro com Jesus – em casa de Simão / do Fariseu corresponde à 

cura da alma. 

 Madalena chora lágrimas por si sobre os pés de Jesus, que unge (1º uso dos 

óleos) e limpa com os seus cabelos; o gesto desencadeia o escândalo 

- social publico 

- particular de Judas pelo esbanjamento 

 Jesus diz-lhe: «Os pecados te são perdoados porque muito amaste.» 

 

3º Momento – Madalena discípula 

 O terceiro encontro com Jesus, na casa de Betânia, corresponde à «cura» 

reconhecimento do espírito 

 Morte do irmão Lazaro 

 Madalena manda chamar Jesus para curar Lázaro 
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- Jesus chega atrasado – Lázaro está morto há 4 dias e sepultado. Jesus ressuscita 

Lázaro 

 Jantar na casa de Betânia. Madalena unge a cabeça de Jesus (2º uso dos óleos), 

este torna-se o Ungido / «o Cristo»; o gesto provoca o escândalo 

- público – Cristo redirige-a para o anúncio da sua morte próxima 

- privado de Marta pela ociosidade de Madalena – Jesus diz-lhe: «Maria 

escolheu a melhor parte», o conhecimento exotérico 

 

4º Momento – Madalena apostola dos apóstolos 

 O quarto encontro com Jesus dá-se depois da morte deste, junto ao túmulo. 

 Durante a Paixão e Morte de Jesus, Pedro renega-o três vezes, suscitando o 

escândalo dos assistentes; chora por cobardia. 

 Madalena – sozinha, ou com outras santas mulheres – assiste à paixão. 

- Acompanha/vigia José de Arimateia para saber onde será enterrado o corpo. 

- Recolhe sangue de Cristo – directamente, ou do chão misturado com terra, que 

guarda num vaso - «Santa Ampola» / Graal. 

 Madalena – junto com os apóstolos, com outras santas mulheres – dirige-se ao 

túmulo para cumprir últimos rituais funéreos (3º uso dos óleos, frustrado). 

 Túmulo vazio. Mirróforas e apóstolos fogem, Maria Madalena exercita a 

coragem e fica. 

 4.1. – Cena do «Noli me tangere». Madalena encontra anjo / jardineiro / 

hortelão, pergunta-lhe por Jesus (corpo irreconhecível); este dá-se a conhecer 

(pela voz). 

        - Envia Madalena aos apóstolos como mensageira da ressurreição, 

«apostola dos apóstolos». Escândalo dos apóstolos, que não acreditaram nela; 

 4.2. – Encontro com Cristo (quinto) narrado nos evangelhos gnósticos. 

Madalena transforma-se em «perfeito» / «Cristo». 

        - Jesus diz-lhe: «Eu a transformarei em homem» - conhecimento esotérico. 

 Ascensão de Jesus. 

 

5º Momento – Madalena pregadora, penitente, eremita 

 Imediatamente ou após um período de 11, 12 ou 14 anos… 

 Madalena é a «viúva» de Cristo. 
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 Madalena abandona / é expulsa de Jerusalém (viagem sem regresso). Parte 

acompanhada de Maria, seus irmãos (Marta e Lázaro e a criada Sara), com 

Maximino. 

- 5.1. – Chegam a Roma, e seguem para Éfeso/Constantinopla, onde terá 

morrido – hipótese de fim da narrativa; 

- 5.2. – Partem para a Europa – Madalena chega a Marselha. 

 Apostola – vida activa 

- Evangeliza/converte o rei de Marselha (pela eloquência/palavra) e a mulher 

deste (pelo sonho/revelação); 

- Fica a governar a cidade (substitui os príncipes durante a viagem destes a 

Roma) 

- Faz milagres «à distância»; contraposição ao ensino de Pedro; 

 Penitente / eremita – vida contemplativa 

- Retira-se para o ‘deserto’/cela/caverna/labirinto (St. Baume) 

- é diariamente levada aos céus sete vezes para estar com Cristo (6ºs encontros) 

e ser alimentada pelos anjos. Encontro(s) com Cristo – conhecimento místico – 

Êxtase. 

- É descoberta por um sacerdote/eremita/testemunha, ao qual anuncia a 

proximidade da sua morte. 

- Pede visita de bispo Maximino para lhe dar a comunhão. 

- Visita de Maximino – comunhão. 

 Madalena morre em Saint-Baume, em odor de santidade. 

 Morte de Marta em Tarrascon e Lázaro em Aix. 
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Imagem 2 – “Santa Maria 

Madalena”, João Afonso (Oficina 

de Coimbra), 1450-1500 
MNMC: 4058 
(in Matriznet) 

Imagem 1 – “Santa Maria 
Madalena”, autor desconhecido, 

séc. XV 
MNMC: 4012 
(in Matriznet) 

IMAGENS 

Madalena Isolada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 3 – “Medalhão de Maria Madalena”, 

autor desconhecido (Oficina Coimbra), séc. XVI 
MNMC: 4095 
(in Matriznet) 
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Imagem 4 – “Santa Maria Madalena”,  
autor desconhecido (Oficina Coimbra),  

1501-1550 
MNMC: E484 
(in Matriznet) 

Imagem 5 – “Santa Madalena”,  
autor desconhecido, séc. XVI 

MGV: 923 
(in Matriznet) 
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Madalena com outros santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 – “Santas Mulheres”, 

autor desconhecido, séc. XVI 
MAS E 3 

(in Matriznet) 

Imagem 7 – “Santa Margarida e Santa Maria Madalena”, 
 Gregório Lopes, 1520-1530 

MNAA: 53 Pint. 
(in Matriznet) 

Imagem 8 – Santa Maria Madalena, São Bartolomeu e Santa Margarida,  
autor desconhecido, c. 1500 

Igreja de Santa Maria, Marvão, Portalegre 
(Foto cedida por Luís Afonso) 
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Noli me Tangere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 – “Aparecimento de Cristo a 

Maria Madalena”,  
Mestre Desconhecido,  

2ª metade do séc. XV. 

Mosteiro de São Pedro e São Paulo de 

Arouca 

Óleo s/ madeira – 94,5x56 cm 

Museu de Arte Sacra de Arouca: A7 
(Foto de José Cerca, cedida pelo Museu) 

Imagem 10 – “Aparição de Cristo a Maria Madalena”, 

Francisco Henriques, 1508-1511 
Capela lateral da Igreja de S. Francisco de Évora 

MNAA: 381 Pint. 
(in Matriznet) 
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Ressurreição de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 – “Ressurreição”, Mestres de 

Ferreirim, 1533-1534 
Igreja do Mosteiro de Santo António de Ferreirim, 

Lamego 

Óleo s/ madeira – 128x91 cm 
(in Catálogo Primitivos Portugueses, p.246) 

Imagem 12 – “Ressurreição”,  
Gregório Lopes, 1544 

Retábulo da Igreja do Bom Jesus de 

Valverde 

Óleo s/ madeira – 183x118 cm 

ME 1522 
(in Matriznet) 

Imagem 13 – “Ressurreição de Cristo”,  
Garcia Fernandes, 1536 

Diocese de Évora: vv.sc.1.029 
(in Inventário da Diocese de Évora) 

Imagem 14 – “Ressurreição de Cristo”, 
Diogo Contreiras, c. 1540-1545 

Convento Santa Maria Almoster, Santarém 

Óleo s/ madeira – 132,5x20,5 cm 

Colecção Particular 
(in Catálogo Pintura Maneirista, p. 194) 
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Cristo aparece à Virgem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15 – “Aparição de Cristo à Virgem”,  
Garcia Fernandes, 1531 

Convento de Santa Clara-a-Velha, Coimbra 

MNMC: 2515 
(in Matriznet) 

Imagem 16 – “Aparição de Cristo a Maria Madalena” e “Aparição de Cristo à Virgem”, 
 João de Ruão, 1535-1540 

MNMC: 826 
(Foto de autor e in Matriznet) 
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Imagem 17 – “Cristo aparecendo a sua Mãe e Noli me Tangere”, João de Ruão, 1550-1560 
Igreja Matriz de Soure, Coimbra 

(Foto cedida por Helena Barbas) 

Imagem 18 – “Aparição de Cristo à Virgem”,  
Frei Carlos, 1529 

Convento do Espinheiro, Évora 

MNAA: 2 Pint 
(in Matriznet) 
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Levitação Angélica de Maria Madalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 19 – “Assunção de Santa 

Maria Madalena”,  
Vicente Gil e Manuel Vicente,  

1501-1525 
MNMC: 2548 
(in Matriznet) 

Imagem 20 – “Ascensão de Maria Madalena”,  
Gregório Lopes (atr.), c. 1545? 

Óleo s/ madeira – 202x162,5 cm 

Museu Etnográfico Extremeño Gonzalez Santana, Olivença 
(in Carvalho, 1999: 107) 
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Ciclo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 21 – Iluminura do Livro de Horas de D. Manuel. 
“Cristo em Casa de Simão”, “Madalena Penitente” e “Levitação Angélica de Maria 

Madalena”, 

António de Holanda (atr.), 1517-1551 

MNAA: 14/286v.Ilum. 
(in Matriznet) 
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Ciclo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22 – Pintura Mural.  
“Madalena Penitente”, “Santa Maria Madalena” e “Levitação Angélica de Maria Madalena”,  

Tristão Correia, 1555 
Igreja de Santa Valha, Valpaços 

(Foto cedida por Luís Afonso) 
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Calvário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 23 – “Calvário”, António de 

Holanda (atr.), 1517-1551. 
Livro de Horas de D. Manuel 

MNAA: 14/234v.Ilum. 
(in Matriznet) 

Imagem 24 – “Calvário”, Vasco Fernandes, c. 1535. 
Capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Viseu. 

Óleo s/ madeira – 242,3x239,3 cm 

MGV: 2156 
(in Matriznet) 



xxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 25 – “Calvário”, autor desconhecido, 

1501-1525. 
MNAA: 1835 Pint. 

(in Matriznet) 

Imagem 26 – “Calvário”, Jorge Afonso (atr.), c. 1520. 
Retábulo da Capela-mor da Igreja do Convento de 

Jesus de Setúbal 

Óleo s/ madeira – 255x155 cm 

MS / CJ 7/PR.7 
(in Catálogo Primitivos: 217) 

Imagem 27 – “Calvário”, Diogo Contreiras, 

c. 1545-1550. 
Igreja Matriz de S. Quintino, Sobral de 

Monte Agraço 

Óleo s/ madeira – 177x102,3 cm 
(in Catálogo Pintura Maneirista:180) 
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Imagem 28 – “Calvário”, Diogo Contreiras,  
c. 1550. 

Misericórdia de Abrantes 

Óleo s/ madeira - 122x88 cm 
(in Catálogo Grão Vasco: 376) 

Imagem 29 – “Calvário”, Gregório Lopes, 

1544 
Retábulo de Valverde, altar-mor. 

ME 1521 
(in Matriznet) 

Imagem 30 – “Calvário”, Frei Carlos (?), inícios 

séc. XVI 
Capela primitiva, Gingelom (Limburg) 

Óleo s/ madeira – 121x62 cm 
Stedelijke Musea, Groeningemuseum, Bruges 

(in Catálogo Primitivos: 173 – invertida) 
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Imagem 31 – “Calvário”, Frei Carlos, 1520-1530 
MNAA: 2173 Pint. 

(in Matriznet) 

Imagem 32 – “Calvário”, Vasco Fernandes, c. 

1520-1530 
Colecção Alpoim Calvão 

(in Catálogo Primitivos: 196) 
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Virgem ou Madalena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 33 – “Calvário”, autor desconhecido, 1360. 
Túmulo de D. Inês de Castro, Mosteiro de Alcobaça. 

(in IMAGO) 

Imagem 34 – “Calvário”,  

Igreja do Convento de S. Francisco de Leiria 

Autor desconhecido 

Séc. XV (1438?) 

(in Afonso, 2003) 

e pormenor. 



xxxiv 
 

Descida da Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 35 – “Descida da Cruz”,  
Vasco Fernandes e Francisco Henriques, 

1501-1506 

Capela-mor da Sé de Viseu 

MGV: 2152 
(in Matriznet) 

Imagem 36 – “Descida da Cruz”,  
Francisco Henriques, 1508-1511 

Capela-mor da Igreja de S. Francisco de 

Évora 

MNAA: 95 Pint 
(in Matriznet) 

Imagem 37 – “Descida da Cruz”, Vasco Fernandes, 1530-1535 
Capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Viseu 

Óleo s/ madeira – 50x71 cm 

MGV: 2156 
(Foto de autor) 
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Lamentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 38 – “Lamentação”, Vasco 

Fernandes, c. 1520 
Convento de S. Francisco de Orgens 

MNAA: 1868 Pint. 
(in Matriznet) 

Imagem 39 – “Cristo deposto da Cruz”, autor desconhecido 

(Oficina de Vasco Fernandes?), c. 1540. 
Capela primitiva de Guimarães 

MGV: 2176 
(in Catálogo Grão Vasco: 37) 

Imagem 40 – “Lamentação”,  
Diogo Contreiras, 1540-1545 

Colecção Particular 

Óleo s/ madeira – 98,5x72 cm 
(in Catálogo Primitivos: 269) 

Imagem 41 – “Lamentação”, Diogo Contreiras,  
c. 1540 

ME 11748 
(in Matriznet) 
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Imagem 42 – “Lamentação”, Oficina Cristovão 
Figueiredo (atr.), 1530-1540 

57,1x35,5 cm 

Colecção S. Roque Antiguidades 
(in Catálogo Primitivos: 256) 

Imagem 43 – “Cristo deposto da Cruz”, Cristovão 

Figueiredo, c. 1530 

Proveniente de Coimbra 

Óleo s/ madeira – 143,5x124 cm 

Patriarcado de Lisboa 
(in Catálogo Grão Vasco: 354) 

Imagem 44 – “Lamentação”, Oficina Cristovão 

Figueiredo (atr.), c. 1530 

Óleo s/ madeira – 50x90 cm 

Propriedade da Fundação Raczynski no Museu Nacional de 

Poznan, Polónia 

MNP FR 444 
(in Catálogo Primitivos: 254) 
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Imagem 45 – “Lamentação”,  
Oficina Coimbra, 1486 

MNMC: 2521 
(in Matriznet) 

Imagem 46 – “Lamentação”, Mestre Delirante de 
Guimarães, 1510-1530 

Capela de S. Brás da Colegiada de Guimarães 

MAS P 3 (1/3) 
(in Matriznet) 

Imagem 47 – “Lamentação”, Oficina do Espinheiro 

(Frei Carlos), c. 1530 
Convento do Espinheiro, Évora 

Óleo s/ madeira – 171x180 cm 

MNAA: 74 Pint. (em depósito no ME) 
(in Matriznet) 

Imagem 48 – “Lamentação”, Mestres de 

Ferreirim, 1533-1534 
Igreja do Mosteiro de Santo António de 

Ferreirim, Lamego 

Óleo s/ madeira – 128x91 cm 
(in Catálogo Primitivos: 246) 
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Imagem 51 – “Lamentação”, autor desconhecido  
(oficina Lisboa), século XVI 

MGV 2747 
(in Matriznet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 49 – “Lamentação”, António Vaz, 1560 
Igreja do Convento de S. Francisco de Orgens 

Óleo s/ madeira – 165,5x149,7 cm 

MGV: 2182 
(in Matriznet) 

Imagem 50 – “Lamentação”, Mestre de São Brás 

(Sebastião Lopes?), c. 1560 
Ermida de São Brás, Évora 

ME 3220 
(in Matriznet) 

Imagem 52 – “Cristo deposto da Cruz”, 

Mestre de Arruda dos Vinhos (atr.),  
séc. XVI (meados) 

PNS 3633 
(in Matriznet) 
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Deposição no Túmulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 53 – “Deposição de Cristo no 

Túmulo”, Francisco Henriques, 1506-1511 
Altar-mor da Igreja do Convento de São 

Francisco de Évora 

MNAA: 98 Pint. 
(in Matriznet) 

Imagem 54 – “Deposição no Túmulo”, Cristovão 

Figueiredo, 1525-1530 
Retábulo de Santa Cruz de Coimbra (?) 

Óleo s/ madeira – 182x155,5 cm 

MNAA: 849 Pint. 
(in Matriznet) 

Imagem 55 – “Deposição de Cristo no 

Túmulo”,  
autor desconhecido (oficina de Lisboa) 

(Garcia Fernandes?),  

c. 1540-1550. 
MFTPJ 15.25 

(in Matriznet) 
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Imagem 56 – “Deposição no Túmulo”, João de Ruão, 1535-1540. 
MNMC: 4085 
(Foto de autor) 

Imagem 57 – “Deposição no túmulo”,  
Gregório Lopes, 1540-1545 

Mosteiro de Santos-o-Novo, Lisboa 

Óleo s/ madeira – 133,5x121,5 cm 

MNAA: 1174 Pint. 
(in Catálogo Primitivos: 252) 

Imagem 58 – “Deposição no túmulo”, Mestre 

de Abrantes (Diogo de Contreiras), c. 1550. 
Igreja da Misericórdia de Abrantes 

Óleo s/ madeira – 121,5x87,5 cm 
(in Catálogo Primitivos: 252) 
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Ascensão de Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 61 – “Ascensão de Cristo”,  
Garcia Fernandes, 1537 

Altar-mor Mosteiro da Santíssima Trindade, 

Lisboa 
Óleo s/ madeira – 195x159 cm 

MNAA: 676 Pint. 
(in Catálogo Primitivos: 263) 

Imagem 59 – “Ascensão de Cristo”, 

Vasco Fernandes e Francisco Henriques,  

1501-1506 
Capela-mor da Sé de Viseu 

MGV: 2154 
(in Matriznet) 

Imagem 60 – “Ascensão de Cristo”, Jorge Afonso (atr.), 
1515 

Retábulo do Mosteiro da Madre de Deus, Lisboa 

Óleo s/ madeira – 170x205 cm 

MNAA: 1288 
(in Catálogo Grão Vasco: 345) 

Imagem 62 – “Ascensão de Cristo”, Gregório Lopes 

(atr.), c.1540. 
Igreja Paroquial de S. Julião de Setúbal (?) 

Óleo s/ madeira – 122x155 cm 

MS/CJ 16 PR 16 
(in Carvalho: 79) 
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Pentecostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 63 – “Pentecostes”, Vasco Fernandes, 

c.1534-1535 
Sacristia da Igreja de Santa Cruz de Coimbra 

Óleo s/ madeira – 158,3x161,7 cm 
(Foto cedida pela Paróquia) 

Imagem 64 – “Pentecostes”, Oficina de Vasco 

Fernandes, c. 1535-1540 
Capela do Espírito Santo da Sé de Viseu 

Óleo s/ madeira – 237,5x216 cm 

MGV: 2159 
(in Catálogo Grão Vasco: 165) 

Imagem 65 – “Pentecostes”, Gregório Lopes (atr.), c. 1535 
Óleo s/ madeira – 135x135 cm 

MNAA: 1070 Pint. 
(in Carvalho: 55) 
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Imagem 66 – “Pentecostes”, Diogo Contreiras, 

c. 1540-1545 
Convento Stª. Maria Almoster, Santarém 

Óleo s/ madeira – 133,5x91,5 cm 

Colecção Particular 
(in Catálogo Pintura Maneirista, 190) 

Imagem 67 – “Pentecostes”, autor desconhecido,  
1540-1550 
MAS PD 2 

(in Matriznet) 

Imagem 68 – “Pentecostes”,  
Garcia Fernandes, séc. XVI 

MGV: 2178 
(in Matriznet) 
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Outras Cenas Bíblicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 71 – “Última Ceia” ou “Instituição da Sagrada Eucaristia”,  
Vasco Fernandes, 1535 

Capela de Santa Marta do Paço Episcopal de Fontelo 

Óleo s/ madeira – 151x201,5 cm 

MGV: 2174 
(in Matriznet) 

Imagem 69 – “Caminho do Calvário”, 

autor desconhecido, 1360 
Túmulo de D. Inês de Castro, Mosteiro 

de Alcobaça 

(in IMAGO) 

Imagem 70 – “Cristo em Casa de Marta”,  
Gaspar Vaz, 1535-1540 

Capela de Santa Marta do Paço Episcopal de Fontelo 

Óleo s/ madeira – 198,1x204,8 cm 

MGV: 2161 
(in Matriznet) 
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Outras imagens de apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 72 – Deposição no Túmulo 
in Flos Sanctorum 

Imagem 73 – De Sancta Maria Magdanela  
in Flos Sanctorum 

Imagem 74 – Calvário correspondente à 

imagem 9, na versão que chegou até nós. 

Inscrição na tábua da Cruz no original da 

reprodução e invertida por nós 

(NASAPENU..) 
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Imagem 77  - Gravura “Melancolia I”  
de Albrecht Dürer, 1514 

Imagem 75 – Gravura da Levitação 

Angélica de Maria Madalena nas Crónicas 

de Nuremberga. 

Imagem 76 – Gravura da Levitação de Maria 
Madalena por Albrecht Dürer. 
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TABELA ICONOGRÁFICA DAS OBRAS EM ANÁLISE 
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IGREJAS DE MARIA MADALENA EM PORTUGAL 

 

 O estudo sobre o culto de Santa Maria Madalena em Portugal merecia local de 

destaque e um trabalho de investigação mais profundo que esperamos suscitar interesse 

a partir do breve levantamento que efectuámos das igrejas, capelas e ermidas sob o 

nome da Santa, bem como as terras e locais denominados “Madalena”. 

 A análise iconográfica e da expressão artística dedicada a um santo ou tema não 

pode ser separada da sua expressão cultual no país ou região na qual se insere. 

Compreendendo que as obras de maior expressão e importância da Escola Portuguesa 

de Quinhentos sofreram influências exteriores, inicialmente flamengas, deixando entrar 

posteriormente o universo italiano nos seus modelos, bem como as limitações e 

imposições das encomendas, admitimos que as obras de carácter mais popular, sem 

grande desenvolvimento plástico, poderão ter igualmente bebido de influências 

exteriores ou nacionais importantes, apesar de terem mantido linhas mais arcaicas, mas 

não podemos ignorar o factor da fé popular e do culto regional que terá marcado as suas 

manifestações.  

 Tendo reforçado a importância deste factor ao analisar uma obra pouco 

conhecida de uma pintura mural numa igreja de uma pequena localização, com três 

representações distintas da Santa e totalmente dedicada a ela, a partir das bases de dados 

existentes de momento no nosso país, fomos em busca de uma relação de ermidas, 

capelas e igrejas em que o nome de Santa Maria Madalena se evidenciasse.  

 A partir da base de dados online da antiga Direcção Geral de Monumentos 

Nacionais (monumentos.pt) e dos volumes Portugal Património do Círculo de Leitores, 

demos conta de 115 construções em Portugal com o nome de Santa Maria Madalena, ou 

apenas Madalena, na sua definição. Sendo 62 igrejas e 34 capelas, encontrámos ainda 3 

ermidas, bem como 4 recolhimentos ou antigos recolhimentos, 2 capelas em solares, 

mas também um exemplar de um calvário, casa de saúde, santuário, oratório e uma 

fonte. Como curiosidade encontrámos uma Anta, um cemitério com capela, um 

convento de capuchos, bem como uma casa que actualmente funciona como museu.  

 É no Norte de Portugal que existe mais expressão deste culto, sendo os Distritos 

com maior incidência: Guarda (20), Bragança (16), Vila Real (14) e Viseu (13). Castelo 

Branco com 7, é seguido por Coimbra e Porto com 6 cada um, Viana do Castelo e Braga 

com 5, e Leiria com 4. Por fim, com 3 cada temos Portalegre, Lisboa e Santarém, 
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deixando 2 exemplos para Beja e Aveiro, culminando com Évora, Faro, Funchal e Horta 

com apenas um exemplar destas construções dedicadas a Maria Madalena. 

 Durante a nossa pesquisa fomos confrontados com localizações com o nome de 

“Madalena”, sendo 8 delas Freguesias e até 1 concelho, o da Horta, nos Açores. O Porto 

possui 3 freguesias da Madalena, nos Concelhos de Paredes, Vila Nova de Gaia e 

Amarante, sendo que as restantes são distribuídas pelos Distritos de Vila Real, Lisboa, 

Viana do Castelo, Funchal e Santarém.   

 Em relação às localidades denominadas de “Madalena” reforçamos o facto de 

ser necessário, para uma melhor análise e tentativa de conclusão em relação ao culto 

desta Santa, uma aprofundada investigação sobre a freguesia, ou concelho, recuando até 

às suas origens e fundações para tentar compreender a sua história. Na Idade Média, 

certamente por influência de Santa Maria Madalena e da sua história e culto, no Norte 

da Europa (Alemanha, Inglaterra e França), em diferentes ocasiões, locais associados a 

públicos e populações menos aceites e alvo de maior discriminação, como prostitutas, 

leprosos e outro tipo de doentes, eram denominados, nas suas variantes, de “Madalenas” 

(Maudlin-house e Mawdlyn-lands, como é o caso de Inglaterra). Desta maneira, o 

estudo da origem toponímica da terra é essencial para compreender o nome da mesma e 

a história, para tentar estabelecer comparações com o seu culto.  

 Em Portugal, a documentação existente poderá ajudar-nos a definir o início e 

divulgação do culto da Santa em território nacional. Dos documentos que considerámos 

importantes para iniciar este trabalho são as listas de Paróquias em Portugal que D. 

Afonso III (1259-1266) e D. Dinis (1279-1321) mandaram elaborar
1
. Encontrámos 

assim, confirmação nestas listas de algumas das construções que já referimos, provando, 

pelo menos, a sua invocação.  

 Refere uma Igreja de Santa Maria Madalena da Diocese de Coimbra, uma das 

igrejas de Montemor-o-Velho; «outro importante Mosteiro canonical era S. Jorge de 

Coimbra, influente na Covilhã, ao qual pertencia o padroado da Igreja de Santa Maria 

Madalena de Portalegre doado por D. Afonso III»
2
; como sendo uma das paróquias do 

Sabugal, uma das igrejas da Covilhã e uma na vila de Monforte. Quanto às freguesias, 

refere que «no grupo das igrejas de Almeida figuram apenas, na lista de 1320, três 

                                                             
1 «Algumas dezenas de paróquias da diocese [Coimbra] pertenciam ao padroado régio, conforme 

testemunhado pelas listas de D. Afonso III (1259-1266) e D. Dinis (1279-1321)» (Nogueira, 2000: 168). 
2 Nogueira, 2000: 169-170. 
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freguesias»
3
 sendo uma a de Santa Maria Madalena; uma das freguesias da «civitas» da 

Guarda, a aldeia de Santa Maria Madalena na Guarda e uma na urbe de Lisboa, na parte 

ocidental da cidade velha, na encosta do castelo. 

A confirmar o que até aqui foi dito, um estudo de José Mattoso sobre a 

Monarquia Portuguesa, dá-nos a conhecer, em nota de rodapé, que a primeira referência 

que conhecia, à data, sobre o culto de Maria Madalena em Portugal, seria de duas 

igrejas dedicadas à Santa, uma em Montemor-o-Velho e outra em Lisboa, que constam 

do rol de igrejas de 1259
4
. Ainda neste documento, refere que o rei Afonso III, nesse 

ano, ofereceu «a igreja do padroado régio de Santa Maria Madalena de Portalegre ao 

prior e à comunidade de cónegos regrantes de S. Jorge de Coimbra»
5
. Mais uma vez, a 

documentação é importante para compreendermos as motivações que levaram os 

encomendantes e a população a cultuar a Santa. 

Por fim, o início do culto a Maria Madalena é incerto e, muito provavelmente, 

oralmente mais antigo do que qualquer documento que possamos encontrar. De 

qualquer forma, os documentos que nos referem encomendas artísticas podem ajudar-

nos a estabelecer um, cada vez mais recuado, limite temporal. Sobre isto, Luís Afonso 

esclarece-nos: 

A notícia mais antiga que conhecemos sobre a encomenda de uma pintura em Portugal 

encontra-se num testamento de 1271. Nesse documento Domingos Peres manda 

sepultar-se na Catedral de Braga, junto da pia baptismal da igreja, tendo instituído uma 
capela funerária dedicada a Santa Maria Madalena e Santa Marta. A capela estaria 

dotada de um painel, ou mural, com a vida das duas santas (…). Se a pintura fosse em 

madeira, deveria ter as duas santas representadas de frente, em pose hierática, no centro 

do painel, ladeadas por diferentes cenas das respectivas vitae em escala mais reduzida, 
distribuídas verticalmente na orla da tábua. No caso de se tratar de um mural, os ciclos 

historiados deveriam organizar-se em vários níveis horizontais, não sendo certo que 

existisse uma imagem icónica das santas. (Afonso, 2011: 103-104) 

Neste texto podemos constatar a data e invocação do local, mas também o tipo 

de iconografia que seria pedido sobre Maria Madalena, bem como o género de culto e 

imagem que se pretendia alcançar sobre esta santa. A análise da documentação revela-se 

importante para estabelecimento deste culto, trabalho que ainda necessita ser explorado 

e ao qual pretendemos regressar em oportunidades futuras. 

 

                                                             
3 Nogueira, 2000: 176. 
4 Que refere parcialmente inédito na Torre do Tombo, gaveta 19, maço 14, doc. 7. (Mattoso, 2001: 914, 

nota de rodapé 16). 
5 Tendo como justificação: «Para remédio de minha alma e da dos meus ascendentes, e para que o 

Senhor, por sua santa misericórdia, dê longa vida a minha filha, a infanta D. Branca, e a proteja e defenda 

por longos anos, e para que o meu Senhor Jesus Cristo me livre do poder do diabo.» (Mattoso, 2001: 913, 

citando de TT, S. Jorge de Coimbra, maço 1, doc. 8 =Chanc. I, fl. 39 r.) 
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Igrejas de Maria Madalena em Portugal

DESIGNAÇÃO LOCAL TIPOLOGIA SÉCULO de construção

Anta do Couto da Madalena Portalegre, Portalegre, Fortios Anta

Capela de Santa Madalena (in Igreja do Carmo) Coimbra, Coimbra, Santa Cruz Capela em Igreja 16, 17, 19, 20

Antigo Recolhimento de Santa Maria Madalena Évora, Évora, Sé e São Pedro Antigo recolhimento 16, 17

Capela de Santa Maria Madalena Beja, Beja, Beringel Capela  17

Capela de Santa Maria Madalena Bragança, Vila Flor, Trindade capela 17, 20

Capela de Santa Madalena  Guarda, Guarda, Vila Fernando capela

Capela de Santa Madalena Bragança, Vinhais, Travanca capela

Capela de Santa Madalena Bragança, Vinhais, Tuizelo capela

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Vila Real, Justes capela 17, 19

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Valpaços, Santa Valha capela 10, 16

Capela de Santa Maria Madalena Guarda, Vila Nova de Foz Coa, Cedovim capela 18, 19, 20

Capela de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Idanha a nova, Rosmaninhal capela 18, 20

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Tabuaço, Chavães capela

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Tabuaço, Sendim capela 16, 17, 18

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Fontes capela

Capela de Santa Maria Madalena Guarda, Guarda, Maçainhas capela 13

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Sabrosa, São Martinho de Antas capela 17, 18, 19, 20

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Armamar, Santiago capela

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Armamar, São Martinho das Chãs capela

Capela de Santa Maria Madalena Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Covas capela

Capela de Santa Maria Madalena Guarda, Guarda, Famalicão capela

Capela de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Sertã, Pedrogão Pequeno capela

Capela de Santa Maria Madalena Bragança, Mirandela, Alvites capela

Capela de Santa Maria Madalena Bragança, Vimioso, Avelanoso capela

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Montalegre, Fervidelas capela

Capela de Santa Maria Madalena Braga, Terras de Bouro, Cibões capela

Capela de Santa Maria Madalena Viana do Castelo, Ponte da Barca, Lindoso capela 20

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Mangualde, Chãs de Tavares capela

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Mortagua, Trezói capela

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Murça, Jou capela

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Valpaços, Bouçoães capela 17

Capela de Santa Maria Madalena Coimbra, Condeixa-a-nova, Condeixa-a-velha capela 18

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Vila Real, Nogueira capela

Capela de Santa Maria Madalena Vila Real, Sabrosa, Paços capela 17, 18

Capela de Santa Maria Madalena Coimbra, Oliveira do Hospital, Aldeia das Dez capela 19

Capela de Santa Maria Madalena Viseu, Resende, Miomães capela 16, 17

Capela de Santa Maria Madalena Beja, Ferreira do Alentejo, Ferreira do Alentejo calvário 17, 18

Capela do Monte da Madalena Viana do Castelo, Ponte de Lima, Fornelos capela 17, 18, 20

Cemitério de Santa Maria Madalena Portalegre, Elvas, Assunção capela e cemitério 17

Casa da Madalena Braga, Vila Verde, Pedregais Solar com capela 17

Casa da Madalena Leiria, Batalha, Batalha casa (actual museu) 18, 19, 20

Casa de Saúde de Santa Maria Madalena Porto, Amarante, Madalena casa de saúde

Convento de Santa Maria Madalena Leiria, Alcobaça, Évora de Alcobaça convento capuchos 16

Ermida de Santa Maria Madalena Faro, Faro, São Pedro Ermida 15, 17, 18, 20

Ermida de Santa Maria Madalena Viseu, Cinfães, Tendais Ermida

Ermida de Santa Maria Madalena Viseu, Resende, Miomães Ermida

Fonte da Madalena Coimbra, Coimbra, Santa Cruz Fonte 18

Igreja de Santa Maria Madalena / Madalena do Mar Funchal, Ponta do Sol, Madalena do Mar Igreja 16, 18

Igreja de Santa Maria Madalena  Viseu, Lamego, Ferreirim Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Aveiro, Aveiro, Esgueira Igreja 17, 18, 21

Recolhimento de Nª Sª do Patrocinio da Mãe de Deus e de Stª Mª Madalena Porto, Porto, Sé Recolhimento e igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Viseu, Viseu, Campo Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Viseu, Tarouca, Gouviães Igreja 18

Igreja Matriz de Madalena Porto, Vila Nova de Gaia, Madalena Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Viseu, São João da Pesqueira, Nagoselo do Douro Igreja 20

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Carrazeda de Ansiães, Vilarinho de Castanheira Igreja

Igreja Paroquial da Madalena Portalegre, Monforte, Monforte Igreja 15, 17

Igreja de Santa Maria Madalena Lisboa, Lisboa, Madalena Igreja 16, 18

Igreja de Santa Maria Madalena Horta, Madalena, Madalena Igreja 19, 20

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Almeida, Miuzela Igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Aveiro, Águeda, Agadão Igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Sabugal, Águas Belas Igreja

Mégalito-capela adjacente à Igreja de Santa Maria Madalena Santarém, Rio Maior, Alcobertas Igreja

neo-calcolitico, 16, 17, 

18, 20

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Sabugal, Aldeia da Ponte Igreja 16

Igreja de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Penamacor, Aldeia de João Pires Igreja 18, 20

Igreja de Santa Maria Madalena Santarém, Abrantes, Aldeia do Mato Igreja 20

Igreja de Santa Maria Madalena Lisboa, Alenquer, Aldeia Gavinha Igreja 16, 18

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Almeida, Aldeia Nova Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Vila Real, Boticas, Alturas de Barroso Igreja

Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena Leiria, Alvaiázere, Alvaiázere Igreja 16

Igreja de Santa Maria Madalena Santarém, Abrantes, Bemposta Igreja 20

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Almeida, Cabreira Igreja 17, 19

Igreja de Santa Maria Madalena Vila Real, Murça, Candedo Igreja 17, 18, 19, 20

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Pinhel, Cerejo Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Viana do Castelo, Melgaço, Chaviães Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Vinhais, Curopos Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Mêda, Fonte Longa Igreja 17, 18

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Carrazeda de Ansiães, Fonte Longa Igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Sabugal, Forcalhos Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Vila Flor, Freixiel Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Vila Real, Sabrosa, Gouvinhas Igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Bragança, Grijó de Parada Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Macedo de Cavaleiros, Grijó (de Vale Benfeito) Igreja 17

Igreja de Santa Maria Madalena Viana do Castelo, Arcos de Valdevez, Jolda (Madalena) Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Almeida, Junça Igreja 13, 14, 18

Igreja de Santa Maria Madalena Vila Real, Vila Real, Justes Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Porto, Amarante, Madalena Igreja 17

Igreja de Santa Maria Madalena Porto, Paredes, Madalena Igreja 20

Igreja de Santa Maria Madalena Porto, Paredes, Madalena Igreja 16, 17, 20

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Fornos de Algodres, Matança Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Idanha a nova, Medelim Igreja 18, 19, 20

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Vila Nova de Foz Coa, Muxagata Igreja 16, 17, 18

Igreja de Santa Maria Madalena Vila Real, Montalegre, Negrões Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Coimbra, Cantanhede, Outil Igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Miranda do Douro, Paradela Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Almeida, Peva Igreja 17

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Pinhel, Pomares Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Coimbra, Penela, Rabaçal Igreja 18

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Sabugal, Rapoula do Côa Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Bragança, Rebordainhos Igreja 17, 18

Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena Leiria, Óbidos, A dos Negros Igreja 17

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Trancoso, Sebadelhe da Serra Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Mogadouro, Tó Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Lisboa, Torres Vedras, Turcifal Igreja 17, 18

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Mogadouro, Urrós Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Guarda, Sabugal, Vale das Éguas Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Bragança, Mirandela, Vila Boa Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Vila Real, Montalegre, Vila da Ponte Igreja

Igreja de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Covilhã, Peso Igreja 18

Recolhimento de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco Recolhimento  18

Recolhimento de Santa Maria Madalena e São Gonçalo Braga, Braga, São Vitor Recolhimento 18

Santuário de Santa Maria Madalena Braga, Braga, Nogueira Santuário 18

Sineira da Antiga Capela de Santa Maria Madalena Braga, Cabeceiras de Basto, Cavez oratório 18

Capela de Santa Maria Madalena Castelo Branco, Fundão, Salgueiro capela em solar 18, 19



TABELA DE OBRAS - análise iconográfica

Imagem Suporte Datação Artista Nivel Identificação Posição na composição Posição do corpo / Acção Roupa Cabelo Atributos Nimbada

1 Escultura Séc. XV Desconhecido Médio (suposição) N.a. N.a. Hábito / sem cor Totalmente coberto
Livro na direita / esquerda 

desaparecida
N

2 Escultura 1450-1500 João Afonso (Of. Coimbra) Fácil N.a. N.a.
Hábito / avermelhados e 

azulados, com dourado
Totalmente coberto

Livro da esquerda e Vaso na 

direita
N

3 Escultura Séc. XVI Desconhecido (Coimbra) Fácil Medalhão Apenas busto a 3/4 Vestida a época / sem cor Semi cobertos / sem cor Vaso na direita N

4 Escultura 1501-1550 Desconhecido (Coimbra) Médio (suposição)
Parte de uma Deposição no 

Túmulo
Não corpo inteiro / a chorar

Cortesã decorada / Verde e 

dourado
Descobertos, soltos / castanho Lenço na direita e lágrimas N

5 Escultura Séc. XVI Desconhecido Fácil N.a. N.a.
Não Hábito, alguma decor / sem 

cor
Cobertos

Vaso na direita / Palma na 

esquerda?
N

6 Escultura Séc. XVI Desconhecido Fácil À frente das Santas Mulheres De pé, lamenta-se
Decorado, alguma policromia 

vermelha e amarela
Descobertos, soltos  Sem atributos N

7 Pintura 1520-1530 Gregório Lopes Fácil Direita da composição
Apenas busto à esquerda de Sta 

Margarida

Cortesã, decorada / tons 

vermelhos e verdes
Semi cobertos  

Vaso na direita e Livro aberto 

na esquerda
S

8 Pintura Mural c. 1500 Desconhecido Fácil Esquerda da Composição
De pé à direita de S. Bartolomeu e 

Sta Margarida

Cortesã, decorada / brancos e 

vermelhos
Soltos e decorados / arruivados Vaso na direita S

9 Pintura
Séc. XV (2ª 

metade)
Desconhecido Fácil Direita da Composição Ajoelhada aos pés de Cristo Decorada / escuro e dourado Descobertos, soltos / louro Sem atributos S

10 Pintura 1508-1511 Francisco Henriques Fácil Esquerda da Composição Ajoelhada aos pés de Cristo Não Hábito / verde e amarelo Semi coberto, solto / louro Vaso na esquerda S

11 Pintura 1533-1534 Mestres de Ferreirim Fácil
Superior Esquerda da 

composição
Ajoelhada aos pés de Cristo Vermelho e azul Soltos louros Sem atributos visiveis N

12 Pintura 1544 Gregório Lopes Médio (dificil visualização) Central esquerda Ajoelhada aos pés de Cristo Vermelho e azul dificil visualização Sem atributos visiveis N?

13 Pintura 1536 Garcia Fernandes Médio (dificil visualização) Central esquerda Ajoelhada aos pés de Cristo dificil visualização dificil visualização Sem atributos visiveis N?

14 Pintura c. 1540-1545 Diogo Contreiras Médio (dificil visualização) Central direita Ajoelhada aos pés de Cristo vermelho? dificil visualização Sem atributos visiveis N?

15 Pintura 1531 Garcia Fernandes Médio (dificil visualização) Central Ajoelhada aos pés de Cristo dificil visualização dificil visualização Sem atributos visiveis N?

16 Escultura 1535-1540 João de Ruão Fácil Direita da Composição Ajoelhada aos pés de Cristo Não Hábito / pouca policromia Descoberto?
Vaso na esquerda, abre com 

direita
N

17 Escultura 1550-1560 João de Ruão Fácil Direita da Composição Ajoelhada aos pés de Cristo
Cortesã, decorada / rosa e 

violeta
Semi coberto / escuro Vaso na esquerda N

18 Pintura 1529 Frei Carlos Fácil Esquerda da Composição De pé Cortesã. Decorada / rosa e azul Semi coberto / louro Vaso na direita N

19 Pintura 1501-1525 Vicente Gil e Manuel Vicente Fácil Central
Mãos em oração, elevada por 4 

anjos
Nua, coberta por cabelo Longo, louro Sem atributos S

20 Pintura c. 1545? Gregório Lopes (at) Médio (não confirmado) Central
Mãos em oração, elevada por 5 

anjos
Nua, envolta em manto azul Solto, escuro Sem atributos N

21A Iluminura 1517-1551 António de Holanda (at) Fácil Central inferior Aos pés de Cristo, ajoelhada Vermelha e manto verde solto louro Vaso no chão junto a si S?

21B Iluminura 1517-1551 António de Holanda (at) Fácil Inferior Ajoelhada em oração Nua Louro, cobre-lhe o corpo Vaso no chão junto a si S

21C Iluminura 1517-1551 António de Holanda (at) Fácil Superior esquerda
Mãos em oração, elevada por 4 

anjos
Nua Louro comprido Sem atributos S

22A Pintura Mural 1555 Tristão Correia Fácil Direita da Composição
Mãos em oração, elevada por 2 

anjos
Nua, coberta por cabelo Louro comprido Sem atributos N

22B Pintura Mural 1555 Tristão Correia Fácil Central De pé
Cortesã / vermelho, dourado e 

branco
Penteado / louro

Vaso na direita e Livro aberto 

na esquerda
N

22C Pintura Mural 1555 Tristão Correia Fácil Esquerda da Composição Ajoelhada aos pés da Cruz
Cortesã / amarelo, escuro e 

branco
Descoberto, penteado e decorado

Sem atributos (agarrada à 

Cruz)
N

23 Iluminura 1517-1551 António de Holanda (at) Fácil Aos pés da Cruz (esquerda) No chão, agarrada à Cruz, a chorar Não hábito / azul e verde Solto, comprido, encaracolado, louro Lenço e lágrimas N

24 Pintura 1530-1535 Vasco Fernandes Fácil Direita da Cruz De pé / Auxilia a Virgem 
Cortesã / amarelo e vermelho, 

manto branco
Penteado de época / louro Sem atributos N

25 Pintura 1501-1525 Desconhecido Fácil Aos pés da Cruz (esquerda) Ajoelhada, toca a Cruz
Cortesã c/ decor / tons 

amarelados
Descoberto, solto / claro Vaso no chão junto a si N

26 Pintura c. 1520 Jorge Afonso (at) Fácil Aos pés da Cruz (direita) Ajoelhada, agarrada à Cruz
Cortesã / branco, avermelhado, 

veu azul

Semi coberto, solto encaracolado / castanho 

arruivado
lágrimas (?) S

27 Pintura c. 1545-1550 Diogo Contreiras Fácil Aos pés da Cruz (direita) Ajoelhada, agarrada à Cruz Não hábito / escuro e branco Semi coberto / castanho encaracolado Sem atributos S

28 Pintura c. 1550 Diogo Contreiras Fácil Aos pés da Cruz (direita) Ajoelhada, agarrada à Cruz Não hábito / rosa e verde? Semi coberto, solto liso / claro Sem atributos S

29 Pintura 1544 Gregório Lopes Fácil Aos pés da Cruz (direita)
Ajoelhada, olha para Cristo, a 

chorar
Não hábito / vermelho e azul Semi coberto, solto / arruivado Lenço e lágrimas S

30 Pintura Séc. XVI (inicio) Frei Carlos (?) Fácil Aos pés da Cruz (esquerda)

Ajoelhada, mãos postas, olhar 

para Cristo, costas para 

observador

Cortesã / vermelho e dourado Descoberto, solto / castanho Sem atributos N

31 Pintura 1520-1530 Frei Carlos  Fácil Aos pés da Cruz (direita) Ajoelhada, agarrada à Cruz Cortesã / verde e dourado Semi coberto / louro Vaso no chão junto a si N

32 Pintura c. 1520-1530 Vasco Fernandes Médio (suposição) Direita da Cruz Auxilia a Virgem e chora Hábito / amarelado Totalmente coberto Lenço e lágrimas S

33 Escultura 1360 Desconhecido Difícil / não confirmado Aos pés da Cruz (direita) Desmaiada Não hábito / sem cor Solto comprido / sem cor Sem atributos N

34 Pintura Mural séc. XV Desconhecido Difícil / não confirmado Direita da Cruz Desmaiada Não hábito / vermelho Solto comprido / ruivo (espada e chaga) S

35 Pintura 1501-1506
Vasco Fernandes e Francisco 

Henriques
Fácil Direita da Cruz

Costas para observador, prepara-

se para receber o corpo de Cristo
Cortesã / azul e verde

Com lenço verde atado atrás / solto, comprido, 

encaracolado, louro
Sem atributos S

36 Pintura 1508-1511 Francisco Henriques Fácil Centro da Composição Ajoelhada, costas observador
Cortesã / vermelho, amarelo, 

verde e branco
Coifa / Trança castanho claro Vaso aberto na mão direita N

37 Pintura 1530-1535 Vasco Fernandes Médio Esquerda da Composição Auxiliando a Virgem Mais sóbria / branco e amarelo Coberto com manto claro Sem atributos N

38 Pintura c. 1520 Vasco Fernandes Fácil Centro da Composição De pé / Auxilia a Virgem 
Não Hábito / vermelho 

acastanhado
Solto, comprido / castanho Sem atributos N

39 Pintura c. 1540

Vasco Fernandes (ficha diz 

Desconhecido e a mim parece Diogo 

Contreiras)

Médio (suposição) Centro da Composição
No chão, beija a mão esquerda de 

Cristo
Hábito / vermelho Totalmente coberto Sem atributos N

40 Pintura 1540-1545 Diogo Contreiras Fácil Esquerda da Composição De pé, olha para Cristo Não Hábito / amarelo e azul Semi coberto
Grande vaso decorado nas 

mãos
S

41 Pintura Séc. XVI  Diogo Contreiras Fácil Direita da Composição Chão, aos pés de Cristo
Cortesã / amarelo e vermelho 

decorado

Semi coberto, solto encaracolado / castanho 

escuro
Sem atributos S

42 Pintura 1530-1540 Cristovão Figueiredo (at. Of) Fácil Direita da Composição Chão, aos pés de Cristo
Cortesã, alguma decor / 

vermelho, rosa e branco
Semi coberto, solto / louro Sem atributos N

43 Pintura c. 1530 Cristovão Figueiredo  Fácil Direita da Composição Ajoelhada, aos pés de Cristo Cortesã, decorada / vermelho Semi coberto / louro Sem atributos S

44 Pintura c. 1530 Cristovão Figueiredo (at. Of) Fácil Direita da Composição Auxilia a Virgem  Cortesã, decorada / rosa Solto / claro Sem atributos S

45 Pintura 1486 Vicente Gil e Manuel Vicente Fácil Centro Inferior Aos pés de Cristo
Manto vermelho e Cota de 

malha? 
Solto / claro Lágrimas  N

46 Pintura 1510-1530 Mestre Delirante Fácil Centro da Composição Junto à mão esquerda de Cristo
Cortesã / escuro avermelhado e 

dourados
Descoberto / castanho Vaso na mão esquerda N

47 Pintura c. 1530 Frei Carlos (?) Fácil Centro da Composição Aos pés de Cristo Cortesã / verde e vermelho Coifa?
Lenço e lágrimas / Vaso na 

mão esquerda
N

48 Pintura 1533-1534 Mestres de Ferreirim Fácil Esquerda da Composição Aos pés de Cristo Não Hábito / rosa e branco Semi coberto / claro Sem atributos N

49 Pintura 1560 António Vaz Fácil Esquerda da Composição Aos pés de Cristo, beija-os Cortesã /verde e amarelo Coifa? / louro Sem atributos N

50 Pintura Séc. XVI Sebastião Lopes (?) Mestre S. Brás Fácil Esquerda da Composição Aos pés de Cristo
Não Hábito / rosa, amarelo e 

branco
Semi coberto / louro Vaso no chão junto a si N

51 Pintura Séc. XVI Desconhecido (Lisboa) Fácil Direita da Composição Aos pés de Cristo
Cortesã, decorada / amarelo, 

verde, dourados
Descoberto / castanho arruivado

Vaso na mão direita, abre com 

esquerda
S

52 Pintura Séc. XVI (meados) Mestre Arruda Vinhos (at) Fácil Direita da Composição Aos pés de Cristo Não hábito / escuro e branco Coberto
Vaso na mão esquerda, abre 

tampa com direita
N

53 Pintura 1506-1511 Francisco Henriques Fácil Direita inferior do tumulo Aos pés de Cristo Cortesã / escuro  Solto louro
Vaso na mão direita, abre com 

esquerda
S

54 Pintura 1525-1530 Cristovão Figueiredo Fácil Superior esquerda do tumulo À cabeça de Cristo
Cortesã, decorada / vermelho e 

amarelo
Semi coberto / claro

Coroa de espinhos na mão / 

vaso fechado na esquerda 

inferior

S

55 Pintura Séc. XVI Desconhecido (Lisboa) Fácil Superior direita do tumulo À cabeça de Cristo
Não hábito, decorada / verde 

escuro e dourado
Cobero Vaso nas mãos N

56 Escultura 1535-1540 João de Ruão Fácil Inferior esquerda do tumulo Aos pés de Cristo Cortesã / sem cor Semi coberto / sem cor Vaso junto a si N

57 Pintura 1540-1545 Gregório Lopes Fácil Esquerda da Composição À cabeça de Cristo Não hábito / escuro e branco Semi coberto / louro
Vaso na mão direita e lenço na 

esquerda
S

58 Pintura c. 1550 Mestre de Abrantes Médio (suposição) Centro superior Auxilia a Virgem Não Hábito / branco Coberto Sem atributos S

59 Pintura 1501-1506
Vasco Fernandes e Francisco 

Henriques
Fácil Inferior esquerda da composição Observa Cristo

Não Hábito / laranja, amarelo e 

branco
Semi coberto, solto / castanho Sem atributos N

60 Pintura 1515 Jorge Afonso (at) Médio (suposição) Direita Observa Cristo Hábito vermelho Totalmente coberto Sem atributos S

61 Pintura 1537 Garcia Fernandes Médio (suposição) Esquerda da Composição Observa Cristo Hábito rosa ou verde Totalmente coberto Sem atributos S

62 Pintura c. 1540 Gregório Lopes (at) Fácil Direita da Composição Observa Cristo Não Hábito / claro Semi coberto / solto louro Sem atributos S

63 Pintura c. 1534-1535 Vasco Fernandes Médio (suposição) Central, esquerda da Virgem Junto à Virgem Cortesã / verde Semi coberto Sem atributos S

64 Pintura c. 1535-1540 Vasco Fernandes Difícil  Central Recebe o Pentecostes Hábito Totalmente coberto Sem atributos N

65 Pintura c. 1535 Gregório Lopes (at) Médio (suposição) Central Junto à Virgem Não hábito / escuro e branco Semi coberto / castanho  Sem atributos S

66 Pintura c. 1540-1545 Diogo Contreiras Difícil (suposição) Central Junto à Virgem Hábito azul ou amarelo Totalmente coberto Sem atributos S

67 Pintura 1540-1550 Desconhecido Médio (suposição) Central Junto à Virgem
Cortesã, decorada / laranja e 

amarelo
Semi coberto com penteado Sem atributos N

68 Pintura Séc. XVI Garcia Fernandes Médio (suposição) Central Junto à Virgem (sem visibilidade) Semi coberto / arruivado Sem atributos S

69 Escultura 1360 Desconhecido Difícil / não confirmado Direita da Composição Junto à Cruz Hábito / sem cor Totalmente coberto Sem atributos N

70 Pintura 1535-1540 Gaspar Vaz Fácil Esquerda da Mesa
No chão, escutando Cristo 

(Melancolia)

Decorada / Castanho, amarelo e 

dourado
Coberto Sem atributos N

71 Pintura 1535 Vasco Fernandes Fácil Painel da esquerda De pé, transporta o vaso Branco Solto e decorado / arruivado Vaso nas mãos N?

CALVÁRIO

DESCIDA DA CRUZ

LAMENTAÇÃO

DEPOSIÇÃO NO TÚMULO

ASCENSÃO

PENTECOSTES

RESSURREIÇÃO

APARECIMENTO DE CRISTO À VIRGEM

LEVITAÇÃO ANGÉLICA

CICLOS

CAMINHO DO CALVÁRIO

CRISTO EM CASA DE MARTA E MARIA

ULTIMA CEIA ou INSTITUIÇÃO DA SAGRADA EUCARISTIA

ISOLADA

COM OUTROS SANTOS

NOLI ME TANGERE


