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RESUMO: 

 

 

Jorge Afonso. Uma interrogação essencial na pintura primitiva portuguesa. 

 

 

O pintor Jorge Afonso (c. 1480-1540) ocupou cargos da maior importância e foi mestre de alguns 

dos mais importantes artistas da primeira metade do século XVI. Por laços familiares, por ligações 

profissionais, ou como representante régio no fornecimento e controle de empreitadas, esteve no 

centro das grandes obras artísticas do seu tempo. Fez uma carreira como oficial de armaria dentro 

da reestruturação manuelina, o que o tornou, também do ponto de vista simbólico, uma figura 

importante da corte do Venturoso. A Jorge Afonso são atribuídas as grandes tábuas da Charola do 

Convento de Cristo de Tomar, oito pinturas do mosteiro da Madre de Deus e o retábulo do 

Convento de Jesus de Setúbal. A dissertação reanalisa os dados biográficos do pintor, estuda as 

pinturas incluindo o seu desenho subjacente, e reelabora a compreensão da pintura portuguesa do 

tempo, vista sob a influência desta figura tutelar. 
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ABSTRACT: 

 

 

 

Jorge Afonso. An essential quest on Portuguese primitive painting 

 

Painter Jorge Afonso (1480-1540), held positions of major importance and was master of some of 

the most remarkable artists of the first half of the 16
th

 century.  

 

By family links, by professional connections or as Royal representative for the supply and control 

of works, he was at the very center of the great artistic works of his time.  

 

He built a career as Herald what made him an important figure in King D. Manuel’s court . 

 

To Jorge Afonso are attributed the large paintings of the ‘Christ’s Convent’ Ambulatory in Tomar, 

eight paintings from the ‘Madre de Deus’ monastery and the ‘Covent of Jesus’ altarpiece in Setubal.  

 

This dissertation reanalysis the painter biographical data, studies the paintings including its 

underdrawing and reconstructs the understanding of Portuguese painting of that time, perceived 

under the influence of this tutelary figure. 
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1. Introdução: O problema Jorge Afonso 

 

 

 

Francisco Marques de Sousa Viterbo (1845-1910) foi seguramente o historiador que 

mais contribuiu para o conhecimento de Jorge Afonso. Dizer-se isto é mais do que uma 

constatação; revela sobretudo que acerca do pintor mais importante da corte 

manuelina temos um muito expressivo conhecimento documental, na sua maior parte 

publicado por Viterbo, mas que essa presença na documentação não teve continuidade 

numa certeza autoral que permitisse uma base para a atribuição segura de um corpo 

de obras. Quase se poderia dizer de Jorge Afonso, como já se disse de Hernando 

Rincón, seu contemporâneo e homólogo no cargo de vedor das obras de pintura reais 

em Castela, que “foi mais presente nos protocolos que nos retábulos”. Num caso como 

noutro, talvez maior seja o defeito da historiografia que o dos artistas. Mas são raros os 

documentos em que é mencionado Jorge Afonso que o relacionam com obras 

concretas,  e os que o fazem referem-se a pequenas empreitadas que só 

efemeramente tiveram importância ou, no único caso em que documentam uma 

actividade retabular, mencionam uma obra já desaparecida -  o retábulo da igreja da 

Conceição de Lisboa. 

Não existe pois, no actual estado de conhecimento, uma base sólida e irrefutável na 

sua prova documental para atribuir a Jorge Afonso qualquer obra. E pur... as 

referências documentais não deixam dúvidas sobre a sua importância no mais fértil  e 

talentoso período da pintura portuguesa. Jorge Afonso acumulou, como nenhum outro 
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pintor, importantes cargos nas cortes manuelina e joanina, cargos esses que lhe 

conferiam uma verdadeira situação de superioridade em relação aos seus colegas,  

pois possibilitavam-lhe uma forte interferência na escolha de artistas que haviam de 

trabalhar nas obras reais, porventura nos seus programas e, certamente, nos preços e 

condições das empreitadas. A sua carreira na corte estendeu-se das áreas mais 

intrinsecamente artísticas a cargos rentáveis, como o de recebedor do azul das minas 

de Aljustrel, e a uma progressão entre os oficiais de armas como Arauto (e talvez Rei 

de Armas), o que lhe conferiu um papel cerimonial e diplomático de grande 

importância. Deu-lhe também uma considerável riqueza que se espelha nas suas 

propriedades, nomeadamente na enorme casa em que viveu, próximo de São 

Domingos de Lisboa. 

Somemos à importância destes cargos as ligações estreitas, familiares e de trabalho, 

que manteve com os principais artistas e podemos ver como Jorge Afonso foi um 

personagem central e chave na arte de corte e na pintura do seu tempo. Cunhado de 

Francisco Henriques, sogro de Gregório Lopes, tio das mulheres de Garcia Fernandes 

e de Cristovão de Figueiredo, o seu círculo familiar inclui os melhores pintores de 

Lisboa. Mais de um terço dos pintores conhecidos em Lisboa no seu tempo, mais de 

dois terços dos que se sabe terem trabalhado para obras régias, aparecem em 

documentos já conhecidos ligados a Jorge Afonso. Num meio artístico, apesar da 

recente ebulição, muito pequeno se comparado com os grandes centros do norte da 

Europa, estas relações, associadas ao poder dos cargos que ocupou, fizeram com que 

tivesse, inevitavelmente, uma influência enorme e determinante. Por isso Sousa 

Viterbo propôs que, para designar Jorge Afonso e o grupo de pintores que o rodeavam, 

fosse mais apropriado o termo “academia” do que o de “oficina”.   
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Podemos documentar em Lisboa menos de meia centena de pintores em toda a 

primeira metade do século XVI,  apesar das estatísticas de meados do século falarem 

de sessenta e seis artistas,(Cristovão Rodrigues de Oliveira, 1551), ou mesmo noventa 

(João Brandão, 1552), incluindo os aprendizes. Trinta e cinco apenas, são chamados a 

contribuir para o imposto  do Empréstimo que a Cidade fez a Dom Sebastião em 1564, 

o que talvez não reflicta os que faziam a aprendizagem, nem os que detinham cargos 

privilegiados que os furtassem à contribuição (Caetano, 1999: 90-1). De qualquer 

forma, era um número reduzido no contexto dos grandes centros artísticos europeus. 

Bruges, entre 1454 e 1530, conheceu 404 mestres e 384 aprendizes documentados 

(Sosson, citado por Martens 1998: 23). Antuérpia, que no início do século XVI tinha 

metade da população de Lisboa, tem documentados 769 mestres e 538 aprendizes 

entre 1500 e 1539 (Martens e Peeters 2006: 216). Guicciardini, que visitou a Flandres 

em 1566, contou 300 artistas, o dobro dos padeiros da cidade (Balis, 1993:115). Por 

toda a Península, quando a necessidade política se uniu com as possibilidades 

económicas, o gosto artístico cresceu e a consciência da importância social dos 

grandes empreendimentos artísticos se impôs, quer com os Reis Católicos, quer com 

D. Manuel, houve rapidamente a consciência que não eram suficientes os meios 

humanos existentes.  As trocas comerciais e as rotas de peregrinação a Compostela 

ajudavam à chegada de estrangeiros à Península (Alvarez :1998), mas conhecemos 

directos aliciamentos de feitores e comerciantes no recrutamento de artistas na 

Flandres para trabalharem em obras em Portugal no virar do século XV para o XVI.  

Deve ter sido também essa a missão de Francisco Henriques, o cunhado de Jorge 

Afonso e pintor da predilecção régia, quando em 1512 embarcou na nau Santa Cruz, 

levando para a Flandres onze quintais de pimenta que D. Manuel lhe mandara 

entregar, buscando, como atestará o seu genro e colaborador Garcia Fernandes, 
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“offyciaes pera o ajudarem”. Faltavam pintores ou, pelo menos, faltavam pintores nas 

oficinas que as obras régias continuadamente requeriam. 

Para além das próprias obras, e das notícias de renovações de igrejas, encomendas, 

descrições de obras que a documentação nos fornece, temos outros meios para 

documentar o enorme aumento de encomenda de pintura no contexto manuelino e a 

crescente importância económica da profissão. No foral de Lisboa, de 1500, 

mencionam-se especificamente a serem taxadas “toda carga de anil, de grã, de azul, 

de vermelhão, de urzela, de brasil de ruiva, de azviche, de galha, de giz de pintores, de 

alacar e pães de ouro ou de prata e de todalas cousas de que se fazem tinturas ou 

pinturas”. João Brandão enumera, entre as mercadorias que entram pela alfândega, 

“muito em quantidade”, “muito azougue”,  “muito vermelhão” e “pincéis”. Só um 

mercado de pintores com expressão exigiria essas importações,  a par com o aumento 

de exploração de recursos nacionais, como a extracção de azurite em Aljustrel, afinada 

por Francisco das Aves, e de que Jorge Afonso foi recebedor até ao fim da vida. 

Mas se o mercado artístico crescia, aumentava muito mais, e certamente se tornava 

muito mais rentável, a parte dele que estava ligada às encomendas régias. Diz João 

Brandão:  “não falo nas obras de V. Alteza, que é coisa tão grossa, que ele só traz 

trezentos pedreiros e servidores” (Brandão, 1552: 74). Com a nomeação do amo do 

príncipe, Bartolomeu de Paiva, para vedor das obras reais e a criação de um 

mecanismo rápido de obtenção de verbas para o seu pagamento, por via do 

almoxarifado da Casa da Índia, D. Manuel delineou uma estrutura activa de controle de 

obras, escolha de artistas e distribuição dos mais reputados mestres pelas empreitadas 

que se multiplicavam. É um cargo específico para as obras de pintura, dentro dessa 

vedoria geral,  que Jorge Afonso obtém em 1508, e que mantém até ao fim da vida, 
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muito embora, na prática, esse trabalho tenha cessado com a morte de Bartolomeu de 

Paiva em 1535.  A importância dessa posição, somada à teia de influências por via de 

relações familiares e profissionais, o papel da sua oficina a S. Domingos, com o seu 

pátio de cinco “logeas” onde aprenderam importantes pintores do tempo, tudo isso deu 

a Jorge Afonso uma centralidade absoluta no quadro manuelino e primo-joanino. 

A história da arte tem-se deparado com a frustração de não conseguir uma base 

documental sólida para a identificação de alguma obra de Jorge Afonso que forneça 

uma base para justificar um “corpus”. Talvez nunca chegue a aparecer tal 

tranquilizador documento, mas esse não é, nem foi, felizmente, o único meio para 

estudar o artista. A pergunta - quem foi Jorge Afonso? talvez possa (cremos que pode) 

responder à questão - o que pintou Jorge Afonso? Que grupo de obras homogéneas 

permitem perceber uma influência sobre outras, de uma forma tão marcante quanto a 

documentação mostra fundamental a personalidade do pintor? E, sobretudo, que tipo 

de conclusões podemos tirar acerca da forma como a história da pintura portuguesa foi 

influenciada pelo  papel do pintor na estrutura de obras régias? 

À luz da documentação existente são poucas as obras de iniciativa régia em que não 

participou, ou que não foram entregues a oficinas que lhe estavam próximas. E 

devemos entender por obras régias não só as de directa encomenda do rei mas, como 

o próprio documento de nomeação para vedor de Jorge Afonso deixava perceber, 

todas aquelas que totalmente ou em parte patrocinava, onde se incluem catedrais, 

muitos conventos e igrejas paroquiais. 

Se olharmos para os grandes “grupos” pictóricos manuelinos notamos a existência de 

uma oficina localizada nas Beiras, com Vasco Fernandes à proa. Sabemos que 

conhecia Jorge Afonso e também que para Viseu rumará Gaspar Vaz, um dos 
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aprendizes e criado do pintor régio. Em Lisboa encontramos Francisco Henriques, um 

pintor que D. Manuel  particularmente apreciava, flamengo de origem e cunhado de 

Jorge Afonso. Com ele trabalhou Garcia Fernandes que foi seu continuador na oficina 

e casou com a sua filha mais velha. Era um dos aprendizes de Jorge Afonso. A oficina 

de Henriques, que  devia de  ser pequena quando fez os retábulos de S. Francisco de 

Évora (duas camas são pedidas ao vedor Álvaro Velho), acrescentou-se com novos 

flamengos depois de 1512 e quando, em 1518, a peste que os apanhou na Relação de 

Lisboa, matou o mestre e seis ou sete oficiais flamengos, para além de outros tantos 

escravos. É o período de maior influência dos ditos “luso-flamengos”, mas não deixa de 

haver contactos entre esse grupo e os núcleos dados a Jorge Afonso  -  contactos de 

modelos, como obras como o retábulo da Sé do Funchal, o tríptico das Caldas ou os 

Pentecostes das Servas de Lisboa e do Museu Nacional de Arte Antiga documentam. 

Mas também contactos de estilo e de modos de execução, como a obra de Tomar 

parece supor.  Cristovão de Figueiredo é o outro grande pintor do tempo, talvez de uma 

geração intermédia. Casado com uma sobrinha de Jorge Afonso, e unindo 

frequentemente a sua oficina à de Garcia Fernandes, casado com uma prima da sua 

mulher. Substituiu Jorge Afonso em trabalhos de vedoria de obras régias no início da 

década de 1530, quando talvez a idade e o trabalho burocrático a este já lhe 

pesassem. Finalmente, Gregório Lopes, genro de Jorge Afonso, morando em casas 

unidas, feito pintor régio em 1521. Artista de génio, a sua linguagem só se torna 

verdadeiramente pessoal quando, na década de 1530, cessam os ecos da actividade 

artística de Jorge Afonso. Assim é também com Garcia Fernandes. De facto, esbatida 

a sombra tutelar do pintor, que desde o desaparecimento dos flamengos era 

esmagadora, emergem nos seus colaboradores mais próximos linguagens pessoais 

cada vez mais vincadas.  
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Os três núcleos dados a Jorge Afonso por grande parte da crítica, são obras muito 

difíceis de analisar. Os painéis de Tomar são de dimensões ciclópicas e pouco 

comparáveis. Não conhecemos nenhum caso semelhante na pintura peninsular ou 

nórdica. Certamente, exigiram processos que tornassem a pintura possível num tempo 

razoável. E muita gente a colaborar. Os quadros da Madre de Deus foram vilipendiados 

ao longo dos séculos por cortes, acrescentos e delapidações que infelizmente se 

prolongaram nos restauros do século XX. As pinturas do mosteiro de Setúbal , o mais 

íntegro conjunto, é também o mais tardio e mostra uma oficina que continha já muito de 

um grande ateliê onde os colaboradores mostravam uma forte personalidade artística, 

que cada vez mais se reflectia no resultado final. Mas o que é mais estranho é que de 

nenhum destes importantíssimos núcleos  de pinturas reste um fio documental 

perceptível, nem directo, nem de informação cronística fiável,  onde se tenha não digo 

já uma memória da autoria, mas pelo menos  ideia do local exacto das suas iniciais 

colocações, do aspecto geral primevo, ou da cronologia segura. Esta incerteza é a 

sombra que tem afectado os estudos sobre o mais importante pintor português do 

período mais criativo da pintura portuguesa. Se não podemos anulá-la, tentaremos 

abrir mais os olhos na penumbra. 
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2. A Pintura Portuguesa no início da actividade de Jorge Afonso: uma 

época obscura 

 

 

 

 

A primeira referência segura que chegou até nós sobre Jorge Afonso data de 1504. Trata-

se de um treslado apresentado pelo seu filho António Jorge, em 1561, do primeiro 

aforamento de umas “casas terreas todas derrubadas e danefycadas”, uns pardieiros e 

mais uns chãos  que Jorge Afonso tomara em seis vidas ao Mosteiro de São Domingos 

de Lisboa, propriedades contíguas ao próprio mosteiro (Viterbo 1903: 17-18). 

Nesse documento Jorge Afonso é nomeado sem nenhum dos cargos oficiais que viria a 

ter, mas é já identificado como “pintor” . Há quanto tempo exercia a profissão? Qual fora e 

onde teria decorrido a sua aprendizagem? Que obras teria já executado? Não existem 

respostas  para estas perguntas. Em rigor não existe resposta para a pergunta mais 

importante -- que pintura se fazia em Portugal, sobretudo em Lisboa, em 1504, quando 

Jorge Afonso nos surge aí como pintor? 

Em 1504 nenhum outro dos grandes pintores lisboetas da primeira metade do século XVI 

tinha ainda sido referenciado. Daqueles a quem se atribui obra na pintura portuguesa 

apenas dois nomes estão identificados numa data anterior:  Vasco Fernandes, 

documentado em Viseu como pintor, e já casado desde 1501;  e Vicente Gil, nome que 

nos surge em Lisboa na recuada data de 1491, tomado por pintor régio de D. João II com 
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os benefícios inerentes (Viterbo 1906: 46-7), mas que parece ter saído da capital cedo, 

instalando-se em Coimbra pelo menos desde 1498, altura em tomou de foro em três vidas 

dois olivais ao mosteiro de Santa Maria de Celas que deu em prazo a sua filha Filipa 

Vicente, pelo seu casamento com o cirieiro Álvaro Fernandes (Garcia, 1923: 148 ).  

No meio artístico de Lisboa, desaparecido no início da década de 1490 Nuno Gonçalves, 

sem que se vislumbre uma continuidade oficinal, os nomes trazidos pela documentação 

são, todos sem excepção, desconhecidos sob o ponto de vista artístico, sem obras que 

lhes documentem o trabalho: Fernando Afonso, pintor de D.  João II e D. Manuel, João 

Dias, Gonçalo Gomes, pintor régio de D. Manuel, tomado ao seu serviço quando ainda 

duque, João Gonçalves, também pintor do Venturoso, Afonso Gomes, escudeiro da casa 

real, pintor dos reis D. João II e D. Manuel, com considerável riqueza acumulada, Gomes 

Fernandes, outro dos pintores régios de D. Manuel, e João de Espinosa, também pintor 

régio. São nomes opacos, pelo menos na sua dimensão artística, mas a documentação 

mostra-os como participando dos benefícios dados aos artistas que se situavam próximo 

do poder real e disponíveis para as suas obras. Recebem tenças e alguns regalias de 

isenção de aposentadoria, serviço militar ou de imposições concelhias1. Na maioria, a 

documentação só nos fornece indicações sobre o nome, a cidade onde moravam e os 

privilégios obtidos, mas mesmo quando temos mais dados sobre a sua importância,  a 

personalidade artística destes nomes escapa-nos totalmente.  

Se avaliarmos pelos  documentos, o pintor mais importante da corte na viragem do século 

parece ser Afonso Gomes. Uma carta de D. João II, de 8 de Agosto de 1485, atribuía- lhe 

uma tença anual de 5.000 reais e designa-o por “nosso pintor e escudeiro de nossa casa” 

(Viterbo I, 1903: 78-9). A seu pedido, D. Manuel confirmou-lhe a tença em 28 de Fevereiro 

                                                      
1
 Procuramos fazer uma revisão desta regalias e do enquadramento em que são dadas em Caetano. 2010. 
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de 1497 (Idem). Em 9 de Maio de 1505 uma ordem ao recebedor das sizas confirma que 

continuava a receber os  5 000 rs de tença  (ANTT, Corpo Cronológico, Parte II, Mç. 9, 

doc. 98). Um conjunto de outros documentos mostram que foi detentor de alguma riqueza. 

Em 10 de Abril de 1508 D. Manuel desobrigou-o de uma fiança que tinha feito a um João 

Leitão de Setúbal na impressionante quantia, para um artífice, de quatrocentos cruzados 

de ouro, e que se encontrava a correr em tribunal por incumprimento do afiançado 

(Viterbo I, 1903: 80-81). No documento, D. Manuel refere-se-lhe como “nosso pintor”. 

Também possuía casas de alguma grandeza, situadas na Rua do Poço, na freguesia de 

S. Nicolau, foreiras em parte do Hospital de Maria Aboim. Em 1497, na sequência da 

construção dos Hospital Real de Todos os Santos e da reorganização da assistência, 

Afonso Gomes viu-se condenado por não conseguir apresentar os documentos do foro, 

pelo menos de parte das casas, mas em um alvará  régio concedeu-lhe a sua 

manutenção, senão em “perpetuum” pelo menos em três vidas (ANTT, Chancelaria de D. 

Manuel, Lº 38, fl. 64 vº). Eram por certo estas casas as referidas na confrontações de um 

documento do ano seguinte publicado por Viterbo (I, 1903: 79-80).  O pintor e a sua 

mulher Isabel Gomes continuaram a demanda alegando as benfeitorias “de mais de 

100.000 reais” que tinham feito nas referidas casas, com construção de cozinha, logeas, 

chaminés, forros de “bordos” e ladrilhamento, o que comprovaram os avaliadores. Foi 

finalmente definido um novo foro de 1500 reais e duas galinhas pagos em duas 

prestações anuais, do qual obteve em 8 de Julho de 1503 carta de confirmação régia 

(doc. citado da Chancelaria de D. Manuel, Lº 38).  Além destas casas tinha ainda uma 

vinha no sítio da Lagoa, no termo de Almada, aforada por 500 rs por ano ao Mosteiro de 

Chelas. Em 1513, Isabel Gomes, já viúva,  não conseguiu manter o foro nem tratar da 

vinha, pelo que desistiu do emprazamento, com a condição que do mesmo passar a Ruy 

de Castanheda, cavaleiro da Casa Real e rico proprietário morador na Aldeia Galega 
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(Viterbo, 1903: 180-1). Os números envolvidos nestes documentos mostram, para um 

oficial mecânico, uma considerável riqueza e o constante apoio régio indicia que Afonso 

Gomes devia estar bem posicionado junto ao rei, mas da sua actividade artística apenas 

restam duas notícias ligadas directamente ao seu trabalho como pintor régio, contudo em 

empreitadas artisticamente algo menores. Em 1500 pintou bandeiras e dourou umas 

varas para uma festividade não especificada, trabalho pelo qual recebeu 15 000 reais e 

em 1504 foi o artista escolhido para fazer as pinturas na “Bandeira do Anjo” que D. 

Manuel obrigou a Câmara a fazer, tendo recebido pela sua parte no trabalho 4.000 rs. 

(Correia, 1928:40-41).  

Um pouco mais conhecido é João de Espinosa, um pintor escalabitano que D. Manuel 

tomou, em 1497, como seu (“nosso pintor”) e escuso por isso das obrigações concelhias. 

O documento, embora conceda o privilégio não cita tença ou ordenado algum (Viterbo I, 

1903:52-3). Conhecem-se no entanto dois pagamentos que se referem a uma tença de 

um moio de trigo anual. O primeiro data de 28 de Junho de 1511 e é um mandado para o 

almoxarife das jugadas de Santarém dar “ao pintor das obras reais” um moio de trigo do 

seu mantimento (ANTT, Corpo Cronológico, parte II, mç. 27, doc. 61). O segundo, do 

mesmo teor, publicado por Sousa Viterbo, data de 10 de Julho de 1519 e manda dar 

também um moio de trigo e refere-se-lhe como “mestre das obras de pintar” (Viterbo I, 

1903:52-3).  Apesar de morar em Santarém  Espinosa trabalhava regularmente para 

Lisboa, pois em 21 de março de 1503 conseguiu que a Câmara de Lisboa lhe cedesse um 

pedaço de muro baldio às portas de São Vicente “para ele emxugar e fazer cousas do dito 

seu ofício”, comprometendo-se a arranjar o muro, tê-lo sempre limpo e pagar 40 reais de 

foro pelo S. João (Correia 1928: 15-17). Também há notícias sobre as suas casas em 
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Santarém, que fazia em 15112, de que conseguiu o aforamento perpétuo,  respeitante a 

dois chãos, por deliberação de D. Manuel em 9 de Julho de 1513 (ANTT, Chancelaria de 

D. Manuel, Lº 42, fl. 76v-77). 

Em 1509 João de Espinosa foi chamado a Lisboa e encarregou-se de algumas obras no 

baluarte, ou torreão, do Paço da Ribeira. Rafael Moreira (1991a: 9) publicou alguns 

documentos que mostram a sua ocupação na obra pelo menos desde Outubro desse ano 

até 15 de Março de 1511.  Nesse corpo situava-se a primitiva capela do Paço e a Sala de 

Audiências, mas desconhece-se o que terá sido o trabalho do pintor. Vitor Serrão3 

atribuiu-lhe, cremos que sem outro motivo senão o da geografia, os retábulos do Mosteiro 

de S. Francisco de Santarém e do Convento de Nossa Senhora da Serra. Aproveitando 

esta última atribuição e a identificação deste último conjunto com o chamado Tríptico dos 

Infantes do MNAA (feita por Jose Alberto Seabra Carvalho), Rafael Moreira concluiu pela 

identidade do pintor com o mestre flamengo designado pelo nome convencional de 

“Mestre da Lourinhã” (Moreira 1991a). Obviamente nada na documentação permite tirar 

esta ilação. Pelo contrário. tudo parece indicar que João de Espinosa fosse um pintor 

mais vocacionado para a pintura decorativa a fresco ou têmpera. Recorde-se que António 

de Espinosa, um pintor documentado em Lisboa entre 1533 e 1556, e que provavelmente 

era seu filho, exerceu por três vezes (1551,1554 e 1556) o cargo de examinador dos 

pintores de têmpera, o que é indício de que o pai seria da mesma modalidade. Por outro 

lado alguma documentação do Paço da Ribeira  revelada por Rafael Moreira  nomeia uma 

série de materiais (alguidares e panelas para os pintores, alguidares para amassar o 

gesso, 2 arráteis de azenegue, 4 arráteis de estanho, um arrátel de cera) que parecem 

mais próprios de pintura decorativa. Finalmente, as tenças recebidas são muito baixas 

                                                      
2
 Situavam-se na Calçada do Monte e o documento refere Espinosa como “pintor do rei” (Angela Beirante, 

Santarém Quinhentista”, Lisboa, 1981, p. 65).  
3
 Vitor Serrão, Santarém, Lisboa, Presença, 1990, p. 65-66. 
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para o pagamento de um bom pintor de imaginária de óleo. Basta lembrar  que João 

Gomes, um carpinteiro das obras reais, recebeu no dia seguinte a Espinosa, em 1511, o 

dobro (2 moios de trigo) da sua tença anual pelo almoxarife das jugadas de Santarém 

(ANTT, Corpo Cronológico, Maço 27, doc. 62).  De qualquer forma, atendendo à 

qualidade dos programas decorativos coevos que chegaram até nós, em Sintra e Tomar 

por exemplo, Espinosa deve ter tido um papel importante nas obras manuelinas de 

pintura. 

Se olharmos para as pouquíssimas obras subsistentes cuja cronologia se pode situar no 

primeiro lustro do século XVI ou na década final do século XV, nada encontramos que 

pareça projectar o futuro da pintura portuguesa. Pelo contrário, maioritariamente parecem 

prolongar, com maior ou menor regionalismo, os ecos da brilhante produção gonçalvina. 

Em obras como os Santos Franciscanos do Museu da Catedral de Évora, como o Tríptico 

de Santa Clara do Museu Nacional de Machado de Castro, o painel central do Salvador 

do dito Tríptico de São Simão do Museu de Aveiro, as Duas Santas que pertenceram à 

colecção Reynaldo dos Santos, ou a Virgem o Menino e Anjos que foi da Colecção 

Espírito Santo, encontramos  o mesmo desenho marcado, a mesma rigidez das figuras, 

das pregas, a completa autonomia entre a figura e o fundo, entre personagens e 

ambiente, que são característicos da arte peninsular quatrocentista e pouco ou nada têm 

a ver com o que será o brilhante ciclo pronto a iniciar-se.  

Essa pequena “Idade de Trevas” na pintura portuguesa parece coincidir também com os 

anos decisivos de viragem para a Flandres. A fase alta da exportação de açúcar 

madeirense juntou-se na primeira década do século XVI ao início do tráfico de produtos 

asiáticos, produzindo um grande incremento do comércio com a Flandres e um enorme 

aumento da disponibilidade financeira portuguesa nessas trocas comerciais.  As 

vantagens económicas possibilitaram um acesso mais comum aos bens de luxo e, como 
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do outro lado da Península, o prestígio da pintura flamenga levou à compra de pequenos 

painéis e trípticos nos “Pand” das cidades flamengas e brabantinas, mas também à 

encomenda de obras mais importantes, realizadas de propósito em oficinas de prestígio. 

Paralelamente, as grandes obras que se realizam na Península, a notícia da necessidade 

que essas empreitadas tinham de artistas e alguma fama de riquezas  fáceis de conseguir 

na nova opulência colonial, tornaram a Península Ibérica um destino apetecível para 

muitos oficiais flamengos, sobretudo “compagnons”, isto é, oficiais examinados mas sem 

terem conseguido aceder ao grau de mestres, muitos deles com poucas hipóteses de o 

conseguirem na concorrência densa dos principais centros artísticos dos Países Baixos. 

Menos espartilhadas pelas rígidas posturas municipais e corporativas as sociedades 

ibéricas foram um apetecível lugar de trabalho para muitos artistas flamengos (Alvarez 

1998: 50-52). Os próprios feitores e as comunidades comerciais presentes nas cidades da 

Flandres mediaram esses contactos. Diogo Fernandes, um português morador em 

Antuérpia, prometeu pagar a viagem ao pintor Jean Casys, em 1491, se ele aceitasse 

trabalhar em Portugal, o que parece não ter acontecido (Puyvelde, 1962: 442);  mas o 

louvainense Roelof van Velpen, em complicada situação económica que lhe valeu uma 

prisão por dívidas em 1500, acedeu, no ano seguinte, a vir a Portugal acompanhado por 

alguns oficiais. Parece ter regressado passado dez meses deixando contudo os seus 

colaboradores ou companheiros (Puyvelde, 1962: 442). José de Figueiredo, no catálogo 

da Exposição de Arte Portuguesa (Paris, 1931), avançou a hipótese da sua estadia se 

relacionar com o grande retábulo flamengo encomendado para a Sé de Évora pelo bispo 

D. Afonso de Portugal, pouco depois de 1495, e que estaria a ser colocado precisamente 

por volta de 1501, mas nunca foram apresentadas provas credíveis desta ligação, apesar 

da coincidência cronológica entre a sua estadia e esta obra, cuja encomenda e execução 

se situa após 1495 e antes de 1501. 
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Só em 6 de Novembro de 1495 o papa Alexandre VI concedeu a autorização para serem 

retirados os altares e as sepulturas da capela-mor, para que se procedesse à sua 

reedificação, necessária pelo estado de degradação da ábside primitiva4, pelo que, por 

certo, só depois e na sequência destas obras, o grande retábulo foi encomendado. Um 

outro documento permite-nos saber que já estaria montado no outono de 1501. Nessa 

data andava “em Évora per mandado do bispo da dita cidade para acabar certas obras de 

vidros que per a dita Sé ele fazia” um vidreiro flamengo de nome “Joham” ocupado, 

provavelmente, no vitral com a Assunção da Virgem que encimava o retábulo da Sé, 

quando, seduzido pela bela da pintura ou pelo excesso de devoção, beijou a figura de 

Virgem o que o levou à prisão sob a acusação de “por a boca em Nossa Senhora a 

Virgem Maria”. Em 23 de Setembro de 1501, o rei D. Manuel perdoou-lhe por “ele ser 

estrangeiro e pobre e preso nom podia seguir seu feito como lhe compria”5 .  O retábulo 

de Évora mostra mais influência de pintores de Bruges, como Hugo van der Goes e, 

sobretudo, Gerard David, do que da pintura de Louvaina (embora a Última Ceia não deixe 

de remeter para o painel central do célebre altar do Santo Sacramento da Igreja de S. 

Pedro de Louvaina pintado por Dieric Bouts entre 1464 e 1468), mas não era impossível 

que um mestre de Louvaina participasse noutra cidade numa empreitada tão grande 

como o retábulo da catedral eborense, ou que fosse contratado para os trabalhos finais de 

montagem do enorme conjunto, o que permitiria explicar o seu retorno à Flandres apenas 

                                                      
4
 “dicta ecclesia in eius structuris et aedificius debitam restaurationem et conservationem non susciperet et 

successu temporis in ejusdem structuris et aedificijus ruinam et colapsam patenctur quod ad illius ciuitatis 
eboren deformitatem cederet”... Arquivo da Sé de Évora, Documentos Pontifícios, Bula do Papa Alexandre 
VI de 6 de Novembro de 1495. 
5
  Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Chancelaria de D. Manuel I, Lº 46, fl. 91. Este vitral em que 

trabalhava o flamengo Joham era por certo aquele que foi destruído pela queda de um raio na capela-mor 
da Catedral na noite de 28 de Janeiro de 1586: ”Em este dia e noite passada (28 de janeiro) caiu um raio 
nesta Sé sobre a torre que esta sobre o cruzeiro della e derrubou pela bamda de fora muita parte da ditta 
torre e fez uma fenda na capela mor por fora e quebrou toda a vidraça de Nossa Senhora que está sobre na 
capella maior e chamusquou algumas partes do Retábulo da Capella Mor” Arquivo da Sé de Évora, Livro de 
Acordãos da Sé de Évora, 1586. Sobre o vidraceiro João, que deve ser o mesmo documentado no Mosteiro 
da Batalha veja-se Pedro Redol, O Mosteiro da Batalha e o Vitral em Portugal nos Séculos XV e XVI, 
Bapalha: Câmara Musicipal da Batalha, 2002.  
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alguns meses depois de ter vindo para Portugal. A hipótese de Figueiredo não é de 

anular, muito embora, claro está que, sem obra documentada até hoje de van Velpen, 

nenhuma base permita fundar ideias de atribuições de obras. De qualquer forma este 

enorme e importante retábulo foi por certo marcante na difusão do gosto pela pintura 

flamenga entre nós. 

1501 é também o ano do início de outra grande empreitada com participação flamenga: o 

retábulo da capela-mor da Sé de Viseu. Numa carta já muito citada, datada de 22 de 

Setembro de 1500, o bispo de Viseu D. Fernando Gonçalves de Miranda solicitou ao seu 

cabido uma opinião sobre o retábulo que deveria fazer na catedral, duvidando se era 

melhor realizá-lo em prata ou em pintura (“de tintas”), mas tendo a certeza que “de 

qualquer maneira que quisermos de frandres se ha de trazer mylhor e mais barato” 

(Joaquim, 1955:73-4).  A obra só terminou já no bispado de D. Diogo Ortiz de Vilhegas, 

nomeado em 15 de Março de 1505, mas no ano seguinte servia já de modelo para a 

marcenaria do retábulo da vizinha Sé de Lamego num contrato realizado entre o pintor 

Vasco Fernandes e os entalhadores Arnao de Carvalho e João de Utreque, em 26 de 

Setembro de 15066.  

Olhando para a documentação conhecida sobre o retábulo flamengo da Sé de Coimbra, 

vemos que ele substituiu, em 1499, um anterior retábulo em prata dourada7 e o mesmo se 

constata nos documentos publicados por Vergílio Correia sobre o retábulo de Lamego 

onde também houve a substituição de um anterior retábulo de prata dourada, vendida em 

1506 para custear parcialmente o novo retábulo pintado (Correia, 1924: 94-5), pelo que é 

de supôr que a proposta de D. Fernando Gonçalves de Miranda ao seu cabido não era 

                                                      
6
 Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Sé de Lamego, 26-9, fl. 132. Publicado por Vergílio Correia, 1924:  

103-106. 
7
 Augusto Mendes Simões de Castro, “O Bispo de Coimbra D. Jorge de Almeida e sua magnificência para 

com a sua Catedral”, o Instituto, vol. XX, Coimbra, 1876. 
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apenas um dilema “estético” mas traduzia uma verdadeira alternativa entre uma solução 

tradicional e a novidade dos grandes retábulos pintados que começavam a invadir as 

catedrais peninsulares. A recentíssima colocação do grande retábulo flamengo, 

encomendado para Évora por D. Afonso de Portugal, devia estar bem presente na ideia 

do bispo de Viseu, que acompanhava com frequência as deslocações da corte e por certo 

conhecia o prelado eborense a sua catedral. O impacto destes grandes conjuntos de 

pintura ainda hoje é apreciável e era na época, sem dúvida, de uma dimensão maior. Vale 

a pena recordarmos o divertimento de Don Francés de Zúñiga, o famoso bobo de Carlos 

V que conheceu tão bem Portugal, ao parodiar o arcebispo de Saragoça don Alonso de 

Aragão dizendo “este arçobispo pareçió lobo asado o labrador espantado mirando retablo 

de yglesia catedral”8 

Independentemente de qual tenha sido a participação no retábulo de Viseu do pintor 

Vasco Fernandes, que nesse mesmo ano de 1501 se documenta pela primeira vez na 

cidade, o retábulo de Viseu é o mais antigo de pintura produzido em Portugal  a mostrar 

uma clara influência flamenga (o de Évora deve ter sido importado) e, embora sobre o 

tema ainda subsistam muitas dúvidas, parece haver alguma continuidade entre a oficina 

que trabalhou no altar-mor da Sé visiense e a de Francisco Henriques, o pintor de origem 

flamenga que entre 1508 e 1512 se ocupou das pinturas da igreja do Convento de S. 

Francisco de Évora, igreja essa que funcionava também como capela do palácio real. 

Francisco Henriques só está claramente documentado em Portugal em 1508, mas sabe-

se que era casado com uma irmã de Jorge Afonso e que, quando morreu em 1518, tinha 

já uma filha em idade de casar-se, ou seja, com catorze anos ou mais. Se o seu 

casamento se deu em Portugal, como é mais provável, então Henriques já estaria cá pelo 

                                                      
8
 Don Francés de Zúñiga, Crónica Burlesca del Emperador Carlos V (ed. de José Antonio Sánchez Paso), 

Salamanca, ed. Universidad de Salamanca, 1989, pp. 73 
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menos em 1503, ou pouco antes, uma data que se adequa à provável colaboração no 

retábulo de Viseu. Com os dados actuais é impossível determinar se o flamengo 

Francisco Henriques foi um dos companheiros de viagem de Roelof van Velpen em 1501, 

se se aventurou sozinho na vinda, ou mesmo, à semelhança de oficinas de escultores 

flamengos que conhecemos, terá antes trabalhado em Espanha antes de se estabelecer 

em Portugal.   

Para além da pintura, o grande retábulo esculpido da Sé Velha de Coimbra tem de referir-

se como fundamental na disseminação do gosto pela arte flamenga em Portugal nos 

primeiros anos do século XVI.  Este majestoso retábulo, “rico e sumptuoso” conforme a 

expressa indicação do bispo-conde D. Jorge de Almeida que o encomendou, foi 

contratado com o mestre escultor flamengo  Olivier de Gand em 1499, altura em que o 

artista se encontrava em Toledo, onde decorriam as grandes obras da Catedral. Com 

Olivier veio o pintor Jean de Ypres que, terminados o douramento e a policromia do 

retábulo de Coimbra, voltou para Espanha onde em 1503 trabalhava já com Filipe Bigarny 

no retábulo da capela da Universidade de Salamanca9. Mas o escultor permaneceu em 

Portugal e provavelmente em Coimbra onde fez o cadeiral de Santa Cruz, antes de 1507,   

altura em que tomou a encomenda do cadeiral de S. Francisco de Évora, e depois dos 

seus retábulos, onde se associou a Francisco Henriques10. Quando estas obras 

terminaram, em 1512, Olivier tinha já assumido o encargo da  escultura e talha da charola 

e coro do Convento de Cristo em Tomar, juntando a sua oficina à do espanhol Fernam 

Munhoz, que já víramos a trabalhar em Lamego com João de Utreque (cf. Macedo 1997, 

Grilo 1997, Dias 1997 e Carvalho 1998). 

                                                      
9
 Veja-se a propósito desta obra de que restam quatro relevos representando os Evangelistas Manuel Arias 

Martinez, “Os Quatro Evangelistas” in Cuerpos de Dolor. A Imagem do Sagrado na Escultura Espanhola 
(1500-1750), Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga - Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2011, p. 46 
10

 Joana Antunes, Joaquim Oliveira Caetano e Maria João Vilhena de Carvalho, “Novos dados Sobre Olivier 
de Gand”, Invenire  nº 8, 2014 (no prelo). 
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Não é nosso propósito agora aprofundarmos o papel dos escultores flamengos em 

Portugal, mas interessa-nos sublinhar, no contexto deste capítulo, em primeiro lugar, que 

um primeiro grupo de mestres escultores e entalhadores flamengos surge em Portugal na 

viragem do século e ocupa-se de obras fundamentais ao longo da primeira década de 

Quinhentos, ou até um pouco depois; em segundo, que estes artistas chegaram a 

Portugal vindos de Espanha, onde a política de propaganda dos Reis Católicos e a 

reformulação das catedrais tinha antecedido, e por certo influenciado, o gosto pela arte 

flamenga em Portugal; finalmente, que estas oficinas mostraram uma grande capacidade 

para se adaptarem ao trabalho colectivo das grandes empreitadas, associando-se entre si 

quando as obras o requereram11. 

É também nos primeiros anos do século XVI, e concretamente em 1504, que temos 

notícia de dois portugueses aprendendo pintura em duas das mais importantes oficinas de 

Antuérpia.  Um “Eduwart Portugalois” foi admitido como aprendiz de Quentin Metsys e um 

“Symon Portugalois” tornou-se aluno de Goswin van der Weyden. Deste a referência é 

única, de Eduwart outro apontamento, de 1508, refere ter completado a aprendizagem e 

sido recebido como mestre pintor na corporação. Por isso e sobretudo por existirem em 

Portugal um número considerável de obras onde a influência de Metsys é muito notória, 

Luís Reis-Santos e Leo van Puyvelde propuseram, sem outra base documental, a reunião 

de um corpo de duas dezenas e meia de pinturas, maioritariamente existentes em 

Portugal ou com proveniência conhecida em colecções portuguesas, a este discípulo do 

grande pintor de Antuérpia12.  

                                                      
11

 Para além da bibliografia já citada veja-se a colectânea organizada por Pedro Dias, Estudos Sobre 
Escultura e Escultores do Norte da Europa em Portugal, Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997. 
12

 Vejam-se a este propósito Luis Reis Santos, Eduardo o Português, Lisboa, Artis, 1966, Leo van Puyvelde 
“Edouard Portugalois” in Phanteon, 1960, pp. 288-295 
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Em boa verdade não se sabe nada da actividade destes dois artistas, mas o facto em si é 

importante não só por mostrar a sedução que a pintura flamenga tinha em Portugal como 

pelo facto de ambos os aprendizes terem procurado duas oficinas que trabalham 

regularmente para Portugal.  Goswin van der Weyden foi dos mais procurados artistas de 

Antuérpia para o ensino da pintura. Conhecem-se-lhe, documentalmente, oito alunos que 

recebeu na sua oficina entre 1503 e 1517, e a análise feita às suas obras mostra como 

trabalhou colectivamente incorporando muitos colaboradores nas diversas fases do 

processo criativo (Stroo, 2001). Além de pintor  comerciava pigmentos, materiais de 

pintura e diversas drogas, o que talvez o tenha tornado famoso entre a comunidade 

portuguesa, essencialmente de comerciantes,  e que também se interessava pelas 

transações de diversos pigmentos e corantes, nomeadamente ultramarinos. Goswin vivia 

aliás num bairro essencialmente comercial, na Huidevetterstraat, onde habitavam muitos 

dos ricos mercadores italianos da cidade (Antuérpia 2005: 222). O Museu Nacional de 

Arte Antiga conserva um tríptico de Goswin van der Weyden que pertenceu ao Convento 

da Madre de Deus de Xabregas. No painel central tem a Apresentação do Menino Jesus 

no Templo e, nos volantes, Santo António e S. Francisco, com as Santas Catarina e 

Margarida no reverso. A particularidade iconográfica da obra está na aba que representa 

Santo António, pois contrariamente ao costume este santo é representado algo idoso e 

calvo. As feições são bem caracterizadas e é provável que se trate de um retrato (cf. 

Lievens-de-Waegh 1991). Com o indicador da mão esquerda aponta para um vitral onde 

estão pintadas as armas de Portugal. A invulgaridade da figura do  santo português foi tal 

que algum tempo depois lhe repintaram a face tornando-o mais próximo das habituais 

figurações do taumaturgo13. A nosso ver, esta opção só é explicável como retrato. A 

                                                      
13

 Veja-se a entrada de catálogo de José Alberto Seabra Carvalho em Lisboa, 2009: 192-4, com uma 
fotografia antes da retirada do repinte. 
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importância que os feitores e funcionários da feitoria portuguesa em Antuérpia tiveram nas 

compras artísticas na cidade e, concretamente nas aquisições para o Mosteiro da Madre 

de Deus, poderia explicar ao mesmo tempo o retrato e a expressa menção a Portugal 

com a presença das armas sublinhada pelo gesto da figura. Um episódio importante 

contemporâneo da pintura de  Goswin envolveu em 1514 o feitor Silvestre Nunes e os 

franciscanos de Antuérpia. Estes acolhiam então o capítulo geral da Observância de São 

Francisco quando o feitor foi encarregado directamente por D. Manuel de dar na reunião 

notícia da “cousa nova que ha no mundo” com a embaixada a Lisboa dos enviados do 

Preste João (Figueiredo 1931:12). De qualquer forma a  iconografia do painel mostra que 

a inclusão de um aprendiz português não foi fortuita mas, provavelmente, consequência 

de uma ligação estreita do pintor com a comunidade portuguesa na cidade. 

Os feitores portugueses em Antuérpia desempenharam  um importante papel na 

intermediação de encomendas artísticas. Erwin Panofsky considerou mesmo que a 

transferência em 1499 da Feitoria Portuguesa de Bruges para Antuérpia foi o ponto de 

viragem na competição económica entre as duas cidades. Os feitores João Brandão, no 

seu primeiro encargo entre 1509 e 1514, e Silvestre Nunes, que lhe sucedeu até 1517, 

obtiveram da oficina de Quentin Metsys duas grandes empreitadas, uma antes de 1513, 

para o retábulo das Sete Dores da Virgem, e outra em 1517 para o retábulo da Paixão de 

Cristo do Convento de Santa Clara de Coimbra (Museu Nacional de Machado de Castro). 

A fama de Metsys e a procura das suas obras era então enorme, depois do sucesso dos 

trípticos da Igreja de S. Pedro de Louvaina e do altar dos Santos Joões de Antuérpia, pelo 

que em ambas as encomendas para Portugal o pintor deixou a execução de parte dos 

retábulos a colaboradores seus (Martens e Born 2009). Outros artistas muito próximos da 

oficina de Metsys realizaram para Portugal obras marcadas pelo seu estilo, ou mesmo 
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réplicas de modelos famosos do mestre. Um deles pode ter sido certamente o seu antigo 

aluno português Eduardo. De qualquer forma, Quentyn foi certamente o pintor flamengo 

que mais influenciou a arte portuguesa nas primeiras décadas do século XVI e foi aquele 

que mais fama granjeou, merecendo mesmo do italianizado Francisco de Holanda uma 

colocação entre as Águias da Pintura, por lhe gabar “entre os framengos, de lavrar 

limpo”14. Damião de Góis tinha obras suas e admirava-as de tal modo que o seu amigo 

Cornelius Grapheus dedicou dois poemas às emoções que o humanista português tirava 

da observação de um Calvário pintado por Metsys. Vale a pena recordar o sentido de um 

deles, pelo que nos mostra da capacidade evocativa da pintura na primeira metade do 

século XVI, mesmo nas camadas mais cultas. Grapheus descreve Damião ajoelhado 

frente à pintura de Metsys, assumindo pessoalmente a culpa pelo sacrifício de Cristo: 

“tenho vergonha oh bom Jesus, tenho vergonha. Sei que é por culpa minha que tu, 

desamparado por todos e cruelmente abandonado, estás pregado na cruz. Por isso me 

deito a teus pés, suplicante. Sim, aqui estou eu, o teu miserável Damião. perdoa-me, 

perdoa-me, porque tu, embora inocente, estás sujeito a este castigo pelos pecados da 

humanidade”15. 

Mais do que todas as razões comerciais, foi esta capacidade para provocar a emoção, 

“esta sensibilidade à linguagem não discursiva das imagens” (Ringbom 1997:18), o que 

esteve na verdadeira base da procura desenfreada da pintura da Flandres, cujo realismo 

e poder de evocação dramática era incomparável. Foi sobretudo importante a acertividade 

como respondeu à piedade interiorizada e individual da Devotio Moderna e, nesse 

aspecto, o caso português é paradigmático na associação entre a encomenda flamenga e 

                                                      
14

 Francisco de Holanda, Da Pintura Antiga (ed. de Angel González Garcia), Lisboa, Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, 1983, p. 352 
15

 Os poemas saíram na edição da obra de Damião de Góis, Legatio Magni Indorum Imperatoris Presbyteri 
Joannis ad Emanuelem Lusitaniae Regem in 1513, Antuérpia, 1532. A tradução que apresentamos é de 
Elisabeth Feist Hirsch, Damião de Góis, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, p. 63. 
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devoção. O Convento da Madre de Deus (na esteira de outras fundações da Casa de 

Avis-Beja) é o exemplo mais claro (cf. cat. Lisboa, 2009).  O teólogo medieval Jean de 

Gerson (1363-1429)  fixou os termos do papel da imagem no auxílio da meditação 

espiritual, ao falar da “passagem da mente do visível ao invisível, do corporal ao 

espiritual” como fim da arte16 . A pintura procurada na época do começo da actividade de 

Jorge Afonso foi aquela que melhor pudesse exprimir os sentimentos e paixões presentes 

na história sagrada, para o que a técnica preciosa, a capacidade de mimetizar a luz e as 

cores da natureza, a evocação do real em todos os seus detalhes, características da 

pintura flamenga, eram os mais poderosos instrumentos.  

Por outro lado, a novidade, a estrutura complexa, o requinte das cores, até o elevado 

preço, fazia do patrocínio da pintura, dos retábulos e dos trípticos, um acto de enorme 

prestígio,  a tal ponto que, na primeira década do século XVI,  parece estar ainda quase 

exclusivamente confinado ao rei, à família real, aos principais nobres e às catedrais. Este 

carácter distintivo do patrocínio da pintura não se reduz à encomenda em si, mas entra, 

de certa forma, para o interior da própria imagem. A capacidade de reproduzir a realidade 

da nova forma de pintar é usada também para introduzir nas imagens os tecidos ricos, as 

vestimentas luxuosas, os brocados, as peles, as jóias, as armas douradas e a ourivesaria 

que replicavam a própria gala cortesã, servindo, desta forma,  a imagem sagrada de 

reflexo directo da grandeza do próprio encomendador. Este gosto em encher as cenas 

sagradas do luxo contemporâneo parece ter sido uma real preocupação da pintura 

portuguesa e, nomeadamente, dos pintores que laboravam na escola de Lisboa à volta de 

Jorge Afonso, mas também na tenda flamenga de Francisco Henriques, isto é, nas duas 

grandes oficinas que disputavam, ou antes dividiam, a encomenda régia. Numa carta 

                                                      
16

 “Et sic discamus ab bis visibilibus mente transire ad invisibilia, a corporalibus ad spiritualia. Ille namque 
est finis imaginum” (J. Gerson, Opera Omnia, Estrasburgo 1514, fl. 71M,) citado por Ringbom 1997: 19. 
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datada de 1509 dirigida ao responsável pelas obras de S. Francisco de Évora, D. Manuel 

voltou a sublinhar esse gosto e pedia que tudo “se pinte rico, como Francisco Anriques diz 

que há-de pintar o de Lisboa,  e como os pintam em sua terra”.  

A importação de produtos artísticos no início do século XVI foi de tal ordem que não 

passou sem crítica. Duarte da Gama escrevia contra os que “vendem a herdade para 

comprar tapeçaria”17,  e João Fogaça aconselhava a não gastarem “sua renda em 

nenhum pano darmar” 18. Mais contundente, Álvaro de Brito invectivava contra os 

estrangeiros que “nossas bolsas aliviando... levam ouro, trazem pao”19, o que parece uma 

referência directa ao comércio de retábulos. 

O gosto pelas artes e pela pintura da Flandres foi o facto artístico mais importante das 

artes visuais em Portugal nos anos de começo da actividade de Jorge Afonso. E ele e os 

pintores da sua oficina não foram apenas por isso influenciados, mas agentes directos 

dessa mudança. Se compararmos a pintura atribuída a Jorge Afonso, ou obras muito 

influenciadas pelo seu ateliê, como os retábulos de S. Bento e do Beato António e da 

Igreja do Paraíso (todos no MNAA), ou da colecção Palmela,  vemos que eles estão, quer 

técnica quer artisticamente, mais próximos das pinturas flamengas importadas como o 

retábulo de Évora ou  as obras de Metsys e do seu aro de influência, do que da pouca 

pintura portuguesa que conhecemos da geração antecedente, como o retábulo de Santa 

Clara de Coimbra ou mesmo o grupo atribuído a Vicente Gil. Os agentes dessa mudança 

não foram só os pintores, mas também encomendadores, mercadores, elementos da 

burocracia régia como os feitores e vedores. Entre os artistas, os que estiveram mais 

                                                      
17

 Cancioneiro Geral de Garcia de Resende, edição de Andrée Crabée Rocha, 5 vols, Lisboa, Centro do 
Livro Brasileiro, 1973, vol. II, p. 369. 
18

 Idem, vol. II, p. 345 
19

 Idem, vol. I, p. 221 
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perto da esfera real tiveram nesta mudança um maior papel e, a nosso ver, quase tudo se 

passou em torno da oficina e da figura de Jorge Afonso. 
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3. Um artista entre os seus pares: Ligações familiares e profissionais.  

 

 

 

 

Não é possível saber quase nada sobre o período de aprendizagem, nem sobre a 

juventude ou mesmo filiação de Jorge Afonso. Em 31 de Janeiro de 1504 era já 

referido como pintor e devia já ser casado pois aforou, pela quantia elevada de 1700 rs. 

e dois capões de foro, em seis vidas, umas moradas de casa, quintais e forno, na Rua 

do Cano Real, da “banda que vai para nossa Senhora da Escada”.  Eram casas 

importantes e valiosas “por estarem no luguar donde estão”. Aí morou até ao fim da 

vida. Em 1508 atingira já um papel preponderante na corte, que fez D. Manuel 

“sabendo quam sufyciente official he” o nomeasse, em 9 de Agosto, seu pintor e 

“examinador e vedor de todas as obras de pyntura”, isto “avendo respeito”, segundo o 

monarca, “aos serviços que delle temos recebidos e ao diante esperamos receber” 

(Viterbo, 1903: 11-12). A tença anual era de 10.000 reais, o dobro da que tinha Afonso 

Gomes, que deve ter deixado o cargo de pintor régio por estes anos pois, como já 

vimos, era já falecido em 1513. Talvez Jorge Afonso o tivesse substituído. Teria por 

certo, para atingir tal fama, já passado os vinte anos, mas não deveria ser muito mais 

velho.  
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Em 1514 foi nomeado Arauto, e a obtenção deste ofício era desaconselhada depois 

dos trinta anos, por se entender que seria já difícil cumprir as necessidades de 

aprendizagem e disponibilidade que o cargo comportava.  O Livro dos Arautos, original 

quatrocentista mas copiado e utilizado precisamente na época da reforma manuelina, é 

bastante taxativo a este propósito: “na verdade, depois de passados os trinta anos, 

nenhum arauto conseguirá aprender aquilo que geralmente lhe interessa, a não ser 

que seja clérigo, e tenha grande prática de estudo a atestá-lo” (Nascimento, 1977: 

158). Podemos supôr que Jorge Afonso tivesse já antes, como à frente veremos, 

iniciado a carreira de oficial de armas, cerca de 1512, data em que andaria próximo dos 

30 anos limite. 

 Em Julho de 1514 a sua filha Isabel Jorge era já casada com Gregório Lopes, que viria 

a ocupar o cargo de pintor régio em 1521 e, certamente, a herdar a sua oficina. O 

casamento era recente, por certo. Gregório Lopes  havia no ano anterior, a 28 de Maio 

de 1513, tomado ao pedreiro Diogo Gil  e à sua mulher Inês Gonçalves o aforamento 

de umas “casas de um sobrado” por detrás da Igreja de Santa Maria da Escada e 

nesse documento, testemunhado por dois colegas de profissão (Jorge Leal e Miguel 

Nunes), ainda não aparece como casado. Na escritura pública de 1514 adquire mais 

uma morada de casas no mesmo local,  contíguas às de Jorge Afonso,de novo por  

trespasse de um foro  do mosteiro de São Domingos de Lisboa, desta feita comprado a  

Pero Alvares e Beatriz Lopes, “pretos forros” que o detinham. A escritura foi feita  “nas 

casas de Jorge Afonso na pousada de Gregório Lopes”, sinal que este, apesar da 

primeira compra, ainda vivia em casa do sogro (Reis Santos 1943: 254-255).  

Em 1514 Jorge Afonso teria pois idade idade suficiente para ter uma filha nubente, mas 

não de forma a impedir-lhe o recebimento do cargo de Arauto. É então plausível que 
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tenha nascido em 1480 ou um ou dois anos depois, passaria dos vinte anos ao fazer as 

compra do foro da sua casa, pouco mais do quarto de século ao receber o cargo de 

pintor régio e examinador e vedor das obras reais. Com cerca de trinta chegaria a 

Arauto e viria a falecer, talvez sem completar os sessenta anos, em 1540, algures entre 

16 de Abril, data em que ainda depõe numa petição de Garcia Fernandes, e 23 de 

Junho, altura em que numas confrontações de casas do mosteiro de São Domingos as 

suas são já referidas como “casas que foram de Jorge Afonso, pintor del Rey nosso 

Senhor” (Viterbo, 1903:24-25). A morte não terá sido completamente inesperada, pois 

já em 21 de Fevereiro desse ano fizera testamento no tabelião lisboeta António Luís.  

Esta hipótese cronológica sai de todo fora da hipótese de Van Puyvelde (1962: 443) de 

identificação de Jorge Afonso com o pintor flamengo Hannekin Joris, aprendiz em 

Antuérpia em 1476 e ainda documentado na cidade como mestre em 1493. Nada aliás,  

no que é conhecido documentalmente, autoriza a pensar que fosse flamengo, para 

além da clara influência da pintura da Flandres que a obra que lhe é atribuída deixa 

pensar, e que torna francamente provável  uma directa aprendizagem aí. Dos 

documentos até agora revelados sai apenas um nome que lhe poderia ser ligado, o 

“Alfonsus de Spaengaert” tomado em 1486 como aprendiz pelo mestre pintor de 

Antuérpia Joos de Smidt (Figueiredo 1942: 124). Mas também neste caso a data da 

aprendizagem é pouco consentânea com o que conhecemos da carreira de Jorge 

Afonso.  

Se o pintor teve uma aprendizagem flamenga, e pensamos que sim embora não o 

possamos documentar, teria sido no final da década de 1490, muito provavelmente em 

Antuérpia, para onde se começava a mudar já a nação portuguesa.  Não sabemos se o 

seu retorno alguma coisa terá tido com a vinda para Portugal de Francisco Henriques, 
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mas a história dos dois pintores é de certa forma paralela no início do século. São os 

dois pintores preferidos de D. Manuel e são os únicos que o rei escolhe para a carreira 

de oficial de armas. Não muito depois de ter chegado a Portugal, Henriques casou com 

uma irmã de Jorge Afonso de quem, em 1518, à altura da sua morte, tem já alguns 

filhos, incluindo uma filha em idade de casar-se. Isto é, teria pelo menos catorze anos. 

Casar-se-à com Garcia Fernandes, num casamento arranjado por Jorge Afonso para 

manter a continuidade da oficina de Henriques.  Garcia Fernandes trabalhara aliás com 

Francisco Henriques nas obras da relação de Lisboa e antes disso trabalhara também 

na oficina de Jorge Afonso, onde muito provavelmente se formara. De acordo com as 

necessidades da encomenda régia, as duas maiores oficinas manuelinas eram pois 

capazes de trocar oficiais e funcionar em associação, colaboração que também se 

manifesta quando se trata de manter estável o quadro de concorrência e o 

funcionamento desses mesmos ateliês, conforme se demonstra pela documentação 

ligada à demanda de Garcia Fernandes em 1540.  

 A primeira obra que conhecemos em que Henriques  pode ter colaborado é  o retábulo 

da Sé de Viseu cujo início data dos primeiros anos do século XVI. Já se especulou que 

relacionado também com esta obra pode estar a fixação de Vasco Fernandes em 

Viseu, onde aparece referenciado pela primeira vez em 1501. A colaboração do Grão 

Vasco com Henriques tem sido defendida por Dalila Rodrigues (sobretudo 2001 e 

2007), convincentemente fundada nalgumas continuidades entre certo modelos de 

Viseu e Lamego, mas não é improvável que Fernandes tenha tido aprendizagem em 

Lisboa, com cujas oficinas tinha contactos. Refira-se que o promotor do retábulo de 

Viseu, a quem já nos referimos, o bispo D. Fernão Gonçalves de Miranda, era de uma 

família lisboeta e homem importante no Paço com D. João II e D. Manuel. A sua família 
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tinha capela própria na igreja lisboeta de S. Cristovão20 (curiosamente no largo onde 

vivia Francisco Henriques).  Vasco Fernandes está em 1515 em Lisboa onde 

testemunha o encampamento de umas casas de Jorge Afonso em 3 de Março, pelo 

que é claro que os dois se conheciam proximamente.  Na década de 1530 Vasco 

Fernandes trabalhará a par com os pintores de Lisboa Garcia Fernandes e Cristovão 

de Figueiredo, dividindo empreitadas na cidade de Coimbra. 

Não é aliás o único caso de relacionamento entre pintores de Viseu e de Lisboa. O 

pintor Fernão de Trosilhos, morador na freguesia da Sé, em Lisboa, casou em 

segundas núpcias com a viúva do carpinteiro Fernando Afonso, e veio a receber 

dívidas dele por pimenta, no valor de 62.305 reais, a serem pagos pelo Almoxarifado 

de Viseu, pelo que certamente deveria ter lá interesses (Viterbo, 1903:150). Gaspar 

Vaz, que em 1514 era dado como trabalhando em casa de Jorge Afonso e no ano 

seguinte como seu criado, fez carreira em Viseu, a partir de 1520,  sendo responsável  

por uma série de  retábulos no convento de São João de Tarouca, ainda bastante 

influenciados por Jorge Afonso. Estas pinturas foram avaliados por Cristovão de 

Figueiredo,  que assim substituiu Jorge Afonso a quem a tarefa competia.  

Como podemos começar  a ver, as relações profissionais e familiares entre os 

principais mestres, pintores e carpinteiros, que trabalhavam nas grandes obras 

manuelinas, eram muito estreitas. No que toca a Jorge Afonso e aos que lhe eram mais 

próximos há dois conjuntos de documentos que são particularmente elucidativos - o 

que se relaciona com as suas casas e o que resulta de uma petição feita por Garcia 

Fernandes. 
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 Jorge Cardoso, Agiológio Lusitano, Tomo II, Lisboa: na Officina de Henrique Valente de Oliveira, 1657, 
pp. 769-70 
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A documentação  sobre as casas de Jorge Afonso, que foram sendo ampliadas, 

separadas, organizadas e remodeladas ao longo da vida do pintor, fornece-nos três 

tipos de informação. Em primeiro lugar sobre a sua família. Era casado com uma Maria 

Lopes (Viterbo 1903:65, de quem não sabemos mais nada e que apenas aparece 

documentada numa encampação feita em 3 de Março de 1515 de um chão pertencente 

ao mosteiro de S. Domingos, pelo qual pagava apenas seiscentos reais de foro, pelo 

que talvez não fosse muito grande. Jorge Afonso e a mulher tinham  a propriedade 

aforada em três vidas de que eram a segunda, aos frades de São Domingos e, naquele 

documento renunciam ao aforamento “por não haver mister ho dito chaão nem 

nececidade dele”. Esse chão ficava atrás da igreja de S. Domingos, em frente à ermida 

de Santa Maria da Escada, confinando com a rua, com a cerca do mosteiro, com 

outras “casas e chão” de Jorge Afonso e “com casas novas do dito mosteiro que ora 

sam de gregorio lopez jenrro do dito Jorge afonso”. O documento, aparentemente 

marginal, tem alguns aspectos interessantes para a biografia do pintor. É o único, como 

dissemos, em que a sua mulher Maria Lopes é nomeada e está presente dando o seu 

consentimento (outorga)  para a transacção e, por outro lado, ao contrário do que se 

passa com as outras “casas” de Jorge Afonso, em que ele é sempre o primeiro 

tomador (a primeira vida) do foro, aqui é a segunda (ao qual chaão he segunda 

pessoa). E não havendo referência expressa à sua compra nem ao proprietário da 

primeira vida, podemos supor que a propriedade foi por ele recebida por herança 

paterna, ou do seu sogro, sendo mais provável esta última hipótese, que explicaria 

então a necessidade da presença de Maria Lopes neste negócio. Assim sendo, a 

instalação de Jorge Afonso nas suas casas de S. Domingos esteve provavelmente 

relacionada com a anterior morada nesse local do seu sogro, cujo nome não 

conhecemos. Em 1515, por seu turno, casada a sua filha com Gregório Lopes e 
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ocupando o casal “as casas novas” do mesmo mosteiro de S. Domingos, Jorge Afonso 

que já alargara em muito as suas moradas, não tem necessidade da velha casa do 

sogro, entretanto falecido, e devolve o foro aos padres dominicanos. 

As casas foram logo aforadas ao Doutor Gonçalo Vaz21 num acto testemunhado pelos 

intervenientes, alguns criados do doutor, Gonçalo Correia, que era então aio de D. Luís 

da Silveira e mais tarde será criado da duquesa de Sabóia, e ainda “vasco fernandez 

pintor morador em ujseu e gaspar vaaz creado do dito Jorge afonso” (Viterbo, 1903: 

65-66). 

As primeiras casas que Jorge Afonso aforou no local, para si próprio e em seis vidas, 

das quais ele era a primeira, foram “humaas casas terreas todas derrubadas e 

danefycadas e mais huns pardeeyros nas costas das ditas casas que ho dito mostejro 

ha e mais huns chãos junto com o dito moesteiro que todo estaa mjstiquo e estaa de 

fronte de Santa Maria da Escada” (Viterbo, 1903: 17).O foro a pagar por essas casas 

“derrubadas” era bastante alto (1700 rs e dois capões ou mais 100 rs.), certamente 

devido à extensão da área e à bondade da localização, mas também pela possibilidade 

que o contrato dá a Jorge Afonso de poder vir a trespassar parcialmente o foro, 

ganhando com isso uma importante mais valia. O prazo de seis vidas em que é feito o 

aforamento também era bastante vantajoso para o pintor. Só na passagem da terceira 

para a quarta via o aforamento subiria em um terço da verba.  

Jorge Afonso foi a primeira das vidas do foro e deixou-o em herança, por testamento, a 

ao seu filho António Jorge. Era provavelmente o primeiro filho varão. Antes deveria ter 

                                                      
21

 Este Doutor Gonçalo Vaz foi por certo um importante personagem na corte de D. João III. Recebia 50.000 
rs. de tença “por los servizos que hizo”.  Uma filha sua casou com o licenciado António Dias, um amigo e 
colaborador do embaixador espanhol e conselheiro de Carlos V, Lopo Hurtado de Mendonça. Em 21 de 
Dezembro de 1545 era já falecido e o príncipe Filipe, então regente de Castela, pediu a D. João III que 
passasse para o genro a tença que detinha (ANTT/ Corpo Cronológico, Primeira Parte, Maço 77, doc. 56). 
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nascido Isabel Jorge, que se casou com Gregório Lopes, e teve ainda um filho mais 

novo, Jerónimo Jorge, que executou o testamento do pai por andar António na Índia. 

Pela cronologia é possível que este António Jorge fosse um dos capitães de navio que 

defenderam o rei de Cota no Ceilão, sob o comando de Afonso Pereira de Lacerda, em 

155522. Do filho mais novo não conhecemos qualquer ocupação ou profissão, nada 

indica que tenha sido pintor, pelo que a transferência da oficina de Jorge Afonso se 

terá dado para o seu genro Gregório Lopes. Na altura da demarcação das casas em 

1561, Isabel Jorge era já falecida, pois não é referida em parte alguma. Gregório Lopes 

morreu em 1550. A única neta de Jorge Afonso referida então é Grimanesa Lopes, 

“filha de Greguorio Lopes que não he casada” e que devia continuar a morar nas casas 

dos seus pais, pois, como os outros vizinhos, foi “apreguada” para estar presente nas 

confrontações23. 

Estas confrontações dão-nos outra dimensão da prosperidade da vida de Jorge 

Afonso. Com efeito, as “casas derrubadas” aforadas em 1504 tinham-se transformado, 

segundo as palavras do próprio Jorge Afonso no seu testamento de 1540, nuns 

“assentos que valem muyto dinheiro”.  

As casas situavam-se “detrás da capela mor”  de São Domingos, do outro lado da rua e 

iam até quase à muralha fernandina do lado da Mouraria (“ate o Muro que vai das 

                                                      
22

 Diogo do Couto, Da Asia de Diogo do Couto. Dos Feitos, que os Portuguezes fizeram na Conquista, e 
Descubrimento das Terras, e Mares do Oriente, Década Sétima, Parte Primeira, Lisboa, na Regia Officina 
Typografica, 1782, (liv. III, cap. V) pp. 212-213. 
Existe na época um caso de dupla homonímia. Em 21 de Outubro de 1557 um António Jorge é nomeado  
porteiro da fazenda da cidade de Lisboa por morte de Jorge Afonso que tinha o ofício (ANTT, Chancelaria 
de Dom Sebastião, Lº 18, fl. 321 vº). Como há várias referência ao Jorge Afonso porteiro da fazenda na 
chancelaria manuelina, o qual não se pode confundir com o pintor, também aqui nos parece mais provável 
que tenha sido substituído no cargo por um seu filho, curiosamente com o mesmo nome do filho do pintor 
seu homónimo. O documento de 1561 em que são medidas as casas que foram de Jorge Afonso refere 
várias vezes a propósito de António Jorge que “andava na Índia”, razão pela qual o irmão mais novo era seu 
procurador. 
23

 É curioso que não apareça na documentação o pintor Cristovão Lopes, filho de Gregório Lopes e seu 
sucessor, em 1550, no cargo de pintor régio. 
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Portas de Santo Antão ate os canos da mouraria”), localizando-se, como se pode ver 

pelo excerto que publicamos da planta de João Nunes Tinoco, de 1650 (fig. 3), desde o  

fim da Rua dos Canos, até onde será aberto o postigo de Santo Antão, na actual 

calçada do Garcia. Em rigor, a totalidade da propriedade não chegava às muralhas, 

mas ficava antes, paralela a elas, num troço da travessa das Parreiras.  Era pois uma 

área enorme limitada assim a norte, a nascente pela “rua dos canos da mouraria”, a 

poente pela “Rua que vay pera o chão de dom Anrique e Rua das Parreiras”, troço que 

corresponde à actual Calçada do Garcia, a sul pela “Rua detrás de S. Domingos”, 

actual rua Barros Queirós. O Dom Anrique referido  era D. Henrique de Noronha, filho 

do 3º marquês de Vila Real. 

A fachada principal, de quase dezassete metros, dava para esta rua, virada para a 

capela-mor de  S. Domingos, mas a de maior dimensão, com mais de 25 metros, 

voltava para a Rua dos Canos da Mouraria. Esta rua, assim chamada por receber as 

águas que vinham a céu aberto (mais tarde encanadas subterraneamente) do 

regueirão de Arroios, chamou-se depois Silva e Albuquerque e deixou de existir nas 

demolições que envolveram parte do Martim Moniz e o arco e palácio dos Marqueses 

do Alegrete. Era paralela ao início da Rua Nova da Palma, mais ou menos no 

quarteirão do Hotel Mundial. A Rua Nova da Palma (ou inicialmente Rua da Porta 

Nova) constituiu uma iniciativa dos frades de S. Vicente de Fora para rentabilizar parte 

da sua horta e foi aberta  depois de 1554, afectando uma larga porção das casas que 

tinham sido de Jorge Afonso. Ia das traseiras de S. Domingos até ao Jogo da Pela, 
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abrindo um novo postigo nas muralhas fernandinas. O Tombo Municipal de 1573 dá a 

abertura deste postigo como recente (“que agora se abriu”)24. 

Ao todo, a habitação tinha 53 divisões (e são cinquoenta e tres casas afora o pateo e 

chão que estaa ha entrada), algumas grandes, um pátio com um poço de bocal 

lavrado, um grande quintal de mais de 250 metros quadrados com tanques de água, 

fontes, muitas árvores, laranjeiras grandes e pequenas e parreiras. Tinha cozinhas e 

uma zona de dois fornos com uma grande casa para lenha, fornos esses de “poia”, isto 

é, que coziam para o público a troco de um pagamento em dinheiro ou pão (a poia). A 

maior parte da habitação era sobradada, excepto na parte norte em que se compunha 

de casas térreas que, no entanto, pela subida do terreno se situavam ao nível do 

primeiro piso das restantes moradas. Em 1565 ainda vivia nestas casas o seu filho 

mais novo, Jerónimo Jorge, personagem a quem nunca é referida ocupação ou 

profissão. Talvez a não tivesse, mas não lhe faltavam rendimentos, pois os seus bens  

foram avaliados em 200 000 reais25. 

Com extraordinária felicidade podemos constatar que, apesar dos cataclismos da zona, 

grande parte da moradia original quinhentista ainda existe, muito transformada, claro, 

mas com inúmeros espaços claramente reconhecíveis. De facto, numa altura em que 

com base na documentação discutíamos  as casas e a sua localização com o nosso 

colega e amigo Anísio Franco, alguns aspectos da descrição do local e do interior 

tornaram-se comparáveis com a actual sede da Liga de Amigos dos Castelos, 

associação cujo secretariado se instala numa propriedade camarária com entrada para 

                                                      
24

 Veja-se a este propósito A. Vieira da Silva, A Cerca Fernandina de Lisboa, vol. I, Lisboa, 1948, pp. 57 e 
59-60 e notas 75 e 80.  
25

 “Rua que vay atras de San Dominguos... Jeronimo Jorge em cassas suas avaliado en dozentos mill rs 
pagara ~i IIIIC rs” , Livro do Lançamento e Serviço que a Cidade de Lixª Fez a El Rei Noso Sõr o anno de 
1565, 3º vol., Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1948, p. 181. 
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o nº 20 da Rua Barros Queirós. Obtida a necessária autorização visitámos as 

instalações acompanhados também por Celina Bastos e pudemos verificar, nalguns 

casos com medidas, a relação entre a propriedade descrita nos documentos e o que 

ainda se pode encontrar, quer nas demarcações exteriores, quer interiores. A parte dos 

fornos, as portas exteriores e sobretudo o pátio rectangular, virado a S. Domingos, com 

as suas cinco portas correspondendo a outras tantas oficinas, de “sete varas e uma 

sesma” por “seis varas e meia”, são zonas que podem ser claramente reconhecíveis.  

Provavelmente algumas salas interiores também o poderão ser, mas só um 

levantamento exaustivo o pode mostrar. Era uma habitação que espelha bem a riqueza 

que Jorge Afonso construiu ao longo da vida e ainda hoje são casas imponentes e 

extremamente aprazíveis, quer no resguardo deste pátio, quer sobretudo na parte dos 

quintais, então cheios de lagos, fontes, laranjeiras e vinhedos, dando justiça à opinião 

de Jorge Afonso no testamento, de que “valem muito dinheiro por estarem no luogar 

onde estão”, tão próximas do Rossio, que Francisco Manuel de Melo, um século 

depois, considerava “a melhor parte de Lisboa”26.  

E não era esta a única  propriedade de Jorge Afonso. “Uns bens” que lhe são avaliados 

em 30 mil reais na freguesia e julgado da Charneca, em 1526, mostram que o pintor 

tinha também, como acontecia com alguns seus pares, uma propriedade agrícola, cujo 

teor não é especificado, nos arredores de Lisboa (Correia 1928: 2). 

Um último motivo de interesse informativo nesta documentação de transacções de 

casas é termos alguma ideia da rede social do pintor através das testemunhas nos 

seus negócios. Infelizmente a maior parte dos documentos estão inseridos na 

avaliação de casas feita em 1561 e apenas extratam os contratos antigos, omitindo a 

                                                      
26

 Francisco Manuel de Melo,  A Visita das Fontes: Apólogo Dialogal Terceiro, Edição Fac-similada e Leitura 
do Autógrafo (1657). Edição de Giacinto Manupella, Universidade de Coimbra, 1962, p. 29. 
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referência às testemunhas, mas no contrato de encampação do foro que Jorge Afonso 

e a mulher passam em 1515 ao Doutor Gonçalo Vaz, como já referimos,  nomeiam-se 

“Vasco Fernandes pintor em vjseu e gaspar vaaz creado do dito Jorge Afonso”  

(Viterbo, 1903:66) e nas compras de casas de Gregório Lopes em 1514 testemunham 

“pero vaaz e grasya fernandez e gaspaar vaaz todos pintores que lauram em cassa do 

dito jorge afomso” (Reis Santos 1947: 255). No que toca a entendermos melhor as 

relações pessoais entre artistas na época de Jorge Afonso, o documento fundamental, 

e um dos mais importantes para a história da pintura antiga portuguesa é a petição, ou 

melhor as várias petições, que Garcia Fernandes vai fazendo para tentar obter de D. 

João III  uma compensação pelo não cumprimento de uma promessa feita por D. 

Manuel.  

O essencial da informação factual sobre o problema pode resumir-se do seguinte 

modo.  Francisco Henriques trabalhava com uma larga companhia, em que se incluía 

também Garcia Fernandes, Cristovão de Figueiredo e sete ou oito oficiais flamengos, 

para além de alguns escravos, numa obra importantíssima para D. Manuel, o tecto ou 

coruchéu do Limoeiro onde funcionaria o Tribunal da Relação, a principal instância 

jurídica de apelação.  Na criação da imagem real como supremo instrumento de justiça 

a obra teria um papel fundamental  e não deveria andar muito longe de outros tribunais  

inteiramente decorados com modelos da justiça de raiz bíblica ou mitológica, de que o 

exemplo mais completo é talvez a Huldigungssaal de Goslar.  O programa era por certo 

inovador, sem grandes precedentes entre nós, e o rei demorou muito a escolher a 

iconografia, o que atrasou o início dos trabalhos e apressou a sua execução de tal 

forma que os trabalhos continuaram, apesar da peste que grassou violentamente em 

Lisboa no Verão de 1518. Para além desta obra D. Manuel dera à oficina de Henriques 
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o trabalho de preparação da entrada que então deveria fazer em Lisboa com a sua 

terceira mulher, Dona Leonor, empreitada em que devido aos contornos políticos 

melindrosos do casamento, D. Manuel tinha especial empenho e pressa27. 

Uma das testemunhas na petição, o “batefolha cortesão” e escudeiro da casa real Inigo 

Lopes, “compadre e amigo de Garcia Fernandes”  relata ter avisado Francisco 

Henriques do perigo que corria (“braadou eemtam com elle por que se deyxava auy 

ficar em tam fforte tempo” , Viterbo, 1903:61), mas o pintor acedeu à vontade do rei, 

vindo a morrer de peste, com toda a sua companhia, os flamengos, que talvez 

vivessem com Henriques nas suas casas a S. Cristovão, e alguns escravos.  

Quando os flamengos morreram, colocaram-se dois problemas a D. Manuel. Por um 

lado o monarca tinha-se comprometido a salvaguardar o futuro da família de Henriques 

se ele viesse a falecer pela peste, o que implicava assegurar o sustento da viúva (por 

sinal irmã de Jorge Afonso) e das suas filhas. Por outro lado, a obra estava bastante 

atrasada, em parte devido às demoras do rei em aprovar o programa, e Henriques 

recebera já adiantamentos de dinheiro em montantes muito superiores à obra que 

estava executada. O próprio Garcia Fernandes  diz que “era muyto mays dynheyro 

reçebydo do que hera a hobra que tynha feita” (Viterbo 1903: 60) e que Henriques à 

data da sua morte” tinha já “reçebydo tanto dinheiro em parte do que avia daver da 

obra que se não achava quem a quisesse acabar pello que se della devia” (Viterbo, 

                                                      
27

 Apesar de a documentação publicada por Viterbo (1903:58) se referir expressamente a estes trabalhos  
(e asy nas bandeiras que então mandou fazer pera a entrada da rainha dona Lianor) a historiografia não 
tem dado ao facto importância, mas atendendo ao mal estar que este terceiro casamento de D. Manuel 
causou na corte é de supôr que a preparação das festividades tivesse uma grande urgência e importância 
para D. Manuel. Como se sabe a rainha só entrou em Lisboa em 1521, já grávida de Dona Maria, e as 
grandes festividades feitas então contaram com a organização de Gil Vicente, ocupando-se da parte 
plástica o escultor Pero de Frias  e os pintores Álvaro Pires, Martim Fernandes, Diogo Gomes, Fernão de 
Oliveira e Diogo de Contreiras. Sobre este assunto veja-se Caetano, 1995: 138-145. 
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1903:58), ou seja, ninguém achava proveitosa a tarefa de tomar a empreitada em 

mãos.  

Este problema era especificamente do foro de Jorge Afonso como vedor das obras de 

pintura reais. Cabia-lhe precisamente encontrar as soluções mais vantajosas para o rei 

quer do ponto de vista artístico quer económico. Além disso tinha obviamente interesse 

em resolver o caso de forma a assegurar condições de vida aceitáveis à sua irmã, 

viúva de Francisco Henriques, e às suas sobrinhas. Emboras as versões sejam 

ligeiramente diferentes, o que se percebe pelos depoimentos é que a viúva, Jorge 

Afonso e o batefolha Inigo Lopes, compadre e grande amigo de Francisco Henriques, 

como ele próprio se define, escreveram a Garcia Fernandes uma carta em que lhe 

propunham que casasse com uma filha de Henriques de modo a garantir a 

continuidade da oficina e a obrigação de sustentar a família do seu antigo mestre. Com 

essa continuidade oficinal cabia-lhe continuar e acabar a obra da Relação, apenas 

pelos valores que Henriques não tinha ainda recebido. O rei garantia assim um preço 

sem sobrecustas neste trabalho e livrava-se do encargo de prover os rendimentos à 

família do defunto pintor. Acedia o rei apenas em dar a Garcia Fernandes o ofício de 

Passavante Santarém que fora de Henriques, o que aliás era geralmente comum, nos 

casos de morte por peste, que quem ficasse na cidade tivesse a garantia de passagem 

dos ofícios para os seus herdeiros. 

A solução parecia contentar a todos já que Garcia Fernandes era reconhecidamente 

um bom artista. Nas próprias palavras de Jorge Afonso “hera muito bom offycial (...) e 

nelle poderya cobrar sua allteza outro Framcisco Amrriquez” (Viterbo, 1903:63), o que 

não era dizer pouco dado o reconhecimento que o rei tinha pelo pintor flamengo 

radicado entre nós, que o próprio Garcia Fernandes considerava ser “o melhor official 
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de pintura que naquelle tempo havia” (Viterbo, 1903: 58). Além disso trabalhava com 

Henriques em casa de quem ficou depois da morte deste, e era também da confiança 

de Jorge Afonso (sam amigos) pois provavelmente aprendera com ele e 

documentadamente tinha trabalhado na sua oficina. Inigo Lopes reserva para si 

próprio, no depoimento que fez, um papel importante nesta escolha. Diz ele que 

“dissera entam a ell Rey dom Manoel que samta grorya aja como ffycava o dito 

sopricamte em casa do dito Ffrancisco Amrriquez e que era muito bom offyçial e que 

sua allteza o devia o devya casar com huuma ffilha do dito Ffrancisco Amrriquez e nelle 

cobrarya ho que perdera”. D. Manuel deu como resposta que o caso deveria ser 

tratado com o vedor das obras reais, o influente Bartolomeu de Paiva, amo do Príncipe 

(e ell Rey lhe respomdera que lhe fallase nyso o amo), pelo que, reunidos a viúva de 

Henriques, Jorge Afonso e Inigo Lopes “ordenaram huma carta pera o dito senhor 

(Bartolomeu de Paiva) a quall elle testemunha ffez a menuta della de sua letra e ffoy 

dada ao dito senhor”. O próprio Inigo Lopes e Jorge Afonso “vymdo dEvora” trouxeram 

a resposta de Bartolomeu de Paiva em forma de uma carta dirigida a Garcia Fernandes 

em que lhe pedia que aceitasse o casamento com a filha de Henriques e o terminar a 

obra da Relação pelo preço que sobrasse. Garantia-lhe “ajuda de casamento”, ou seja 

um dote, mas quanto à nomeação para o cargo de passavante, apenas assumia uma 

proposta vaga: “quamto ao offyçyo darmas que pedia que ffycara vago por morte do 

dito Francisco Amrriquez que ao presente nom ffazya nada delle que se ouvesse de 

ffazer alguma cousa delle que emtam lho darya” (Viterbo, 1903: 61-2). 

Esta foi a causa das múltiplas petições de Garcia Fernandes que tomou como certo a 

obtenção do ofício, mas o incumprimento da promessa foi manifesto depois de D. 

Manuel ter provido em Passavante Santarém (o lugar que tinha Henriques) ao 
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iluminador António de Holanda. Na petição de 1540, publicada por Sousa Viterbo, 

pedia o lugar de selador fiel e pesador da alfândega de Lisboa, então vago, mas no 

mesmo documento se faz referência a outras petições anteriores, como uma 

endereçada ao escrivão e tesoureiro da Casa Real Fernão Álvares, que este teria 

perdido mas que Belchior Vicente, filho do célebre dramaturgo, assegura ter visto em 

casa do tesoureiro. As petições continuaram ainda. Numa última, cuja minuta ou 

resumo se encontra no Arquivo da Torre do Tombo, refere ter pedido também o ofício 

de vedor e examinar de pintura do reino, o que lhe negou o novo Provedor das Obras 

Reais Pero de Carvalho e tentava obter então o cargo de corrector das mercadorias de 

Goa 28. Também não conseguiu este mas a sua perseverança viria a conseguir-lhe, 

tardiamente, um ofício de armas como Passavante Cochim29, chegando ainda antes de 

1565 a Rey de Armas Índia30. 

                                                      
28

 “Diz garcia fernandez que em foro e conciencia lhe he v. a. obriguado a huum oficio darmas que 

foy de francisco anriquez seu sogro pera ele casar com huma sua filha e tomar sobre si a obra de 

pintura da Relação pero cujo Respeito lhe o tal oficio foy pormetido e a allem dele ajuda de 

casamento como tinha per seus papeis que lhe v. a. mandou dar a fernam dalvarez o anno de bc 

xxxxix pera lhe com elles fallar o que ele atee ora mais não fez antes lhe perdeo os ditos papeis em 

que tinha sua justiça caução. os quaes ele tornou a Reformar como milhor pode e v. a. o tornou a 

Remeter ao conde de portalegre que tam pouco o despachou /. despois  disto lhe pedio o officio de 

selador dalfandegua desta cidade que vagou e proueo dele João Gonzalves depois de aver mandado 

de v. a. e asi lhe pedio ora avalliador e eixssaminador de suas obras de pyntura com os x~ rs. de 

temça que vagaram per Jorge afonso tambem se escusou diso per pero carualho polo qual p. a . v. a. 

que aja Respeito a quanto tempo há que dura seu Requerimento com muita justiça e  elle ter noue 

filhos de sua molher sem lhe ser dado mais com ella que a esperança de lhe ser feito merce lha 

queira fazer do dito officio de coretor das mercadorias de goa em sua vida como o proueo a 

francisco fernandez seu Reposteiro per que a cidade há bom mister quanto nã avendo a ele mais que 

hum prouido. per v. a. (rasgão:lacuna)  a cidade do dito ofício que della foy (rasgão) que mandaua a 

cidade pedir que o criase v. a.  (rasgão) e o prouesse como o podraa ver per suas cartas (que es)tão 

em poder do secretario e fazerlhe há nisto muyta esmolla e merçe se lhe dar de sua fazenda cousa 

alguma e ele com isso Remedearaa parte de sua pobreza e. V. a. desemcareguara a conciencia 

delRey seu pay e sua – Que lhe faça do dito officio merce per a ajuda de casamento de huma de 

cinquo filha que tem”(ANTT/ Cartas Missivas, Maço 3 doc. 378). Publicado em Caetano 2010a:56. 
29

 ANTT, Chancelaria de D. João III, Lº 62, fl. 27. Vd. Caetano 2010a:56. 
30

 José Heliodoro da Cunha Rivara, Archivo Historico Oriental, fasc. 5. nº 2, Goa, 1865. p. 675. 
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Os aspectos biográficos do documento não nos importam agora muito, mas  há alguns 

elementos da polémica que convêm sublinhar. O primeiro é que era claro para Garcia 

Fernandes que um pintor do grupo dos mestres que se ocupavam regularmente das 

obras reais podia ter fundadas esperanças em conseguir alguns ofícios rendosos, 

situados na esfera do funcionalismo público, mesmo sem nenhuma ligação à actividade 

artística. O segundo é que podemos ver em toda a petição o funcionamento a máquina 

régia  criada para as suas obras. O pintor régio e examinador e vedor das obras reais, 

Jorge Afonso, em conjunto com o batefolha de ouro real, gizam uma estratégia de 

manutenção da oficina do pintor preferido do rei e de continuidade da obras régias que 

este deixara e apresentam-na ao topo da sua hierarquia, isto é, ao vedor das obras 

reais, que formaliza a proposta a Garcia Fernandes nos termos encontrados 

anteriormente. 

Por fim, em todo o documento, vemos como, quer na crise de 1518 aberta pela morte 

de Henriques e dos outros flamengos, quer na petição de 1540, o núcleo essencial de 

solidariedades entre estes homens ligados à encomenda régia e directa ou 

indirectamente dependentes da sua vedoria de obras se mantinha extremamente 

sólido, unidos pelos benefícios económicos e sociais, mas também pela experiência 

oficinal comum, pelos laços de parentesco e pela amizade. No processo de Garcia 

Fernandes, Belchior Vicente,  o filho de Gil Vicente,  depõe porque o pai lhe contara o 

trabalho dos pintores na relação, Inigo Lopes, o bate folha era amigo de Garcia 

Fernandes e este era compadre de um filho seu. Cristovão de Figueiredo e Fernandes 

era, segundo aquele “compadres, amigos e companheiros” e as suas mulheres eram 

primas, dado que eram ambas filhas de irmãs de Jorge Afonso. Este também se define 

como “amigo” de Fernandes, casado com uma sobrinha sua. 
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Exemplo de união deste grupo é a ajuda que é dada a Fernandes no finalizar da obra 

da Relação de Lisboa onde colaboram com ele Cristovão de Figueiredo e Gregório 

Lopes, um grupo de três pintores que voltaremos a ver reunidos em 1534 nos retábulos 

que o infante Dom Fernando mandou fazer para o Convento de Ferreirim, nos 

arredores de Lamego. Daqui se vê uma continuada prática de trabalho em comum, 

muito provavelmente nascida na oficina de Jorge Afonso. Esta solidariedade não era 

extensível para fora deste grupo, como se prova pelo incidente ocorrido por volta de 

1519 quando estes pintores que acabavam a obra da Relação tiveram que dividir o 

espaço de umas tercenas com André Gonçalves que aí pintava um retábulo de São 

Gião. O vedor das Obras Reais, Bartolomeu de Paiva, é forçado a intervir pedindo ao 

almoxarife da Casa das Índias para colocar André Gonçalves noutra tercena junto com 

o carpinteiro dos painéis, deixando livre o espaço para os três companheiros da 

Relação (Viterbo, 1903: 86). 

No centro destas relações familiares, de amizade e de trabalho estava precisamente 

Jorge Afonso. Talvez fosse filho de Fernando Afonso, pintor privilegiado da geração 

anterior ou até, considerando a sua tendência para inverter o nome dos filhos, de 

Afonso Gomes, o importante pintor de Lisboa entre os séculos XV e XVI, mas são 

apenas suposições e o nome poderia mesmo vir de outra linhagem dado que o seu 

irmão, carpinteiro das obras reais se chamava Afonso Gonçalves. Iniciarão juntos os 

trabalhos do retábulo da Conceição em 1519. Uma irmã sua casou com Francisco 

Henriques, unindo assim os dois melhores pintores a actuar em Portugal e as mais 

importantes oficinas. uma filha desta irmã casou com Garcia Fernandes, pintor já antes 

dado como oficial de Jorge Afonso, como também o fora de Henriques. Com ele 

trabalhará o genro de Jorge Afonso, Gregório Lopes e Cristovão de Figueiredo, seu 
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amigo. Outra irmã casou com o carpinteiro dos Paços Reais de Coimbra, Pedro Anes, 

e uma filha desta relação viria a casar com Cristovão de Figueiredo, sendo por 

isso,segundo as suas próprias palavras, a sua esposa e a de Garcia Fernandes 

primas, filhas de duas irmãs. Outra filha da mesma relação  viria a casar com o escultor 

francês João de Ruão. Pedro Anes  é referido em 1518 como “mestre de carpintaria 

dos Paços de Coimbra”, cidade onde residia em casas aforadas ao Convento de Santa 

Cruz,  e depois de 1524 como “mestre de todas as obras reais de carpintaria, excepto 

da Ribeira” (Viterbo 1899: 33-39). Nesta qualidade, o seu relacionamento com o grupo 

de pintores que temos estado a referir é muito estreito. A sua tença de 6.000 reais, em 

1524, é recebida pelo seu genro Cristovão de Figueiredo (ANTT/Corpo Cronológico, I 

parte, maço 117, doc. 97) e a de 1527 é recebida por Gregório Lopes (ANTT/Corpo 

Cronológico, II parte, maço 141, doc. 82)31. E quando em 1531 Garcia Fernandes 

pintou o célebre tríptico da Aparição de Cristo à Virgem para o Mosteiro de Santa Clara 

de Coimbra, hoje no Museu Nacional de Machado de Castro (invº 2515, 2516 e 2517) 

foi Pedro Anes que lhe forneceu a madeira de suporte (ANTT, CC/ Parte I / maço 

45/doc. 92). 

Vale a pena relembrar aqui que Jorge Afonso tinha outro irmão também carpinteiro, 

Afonso Gonçalves, mestre de carpintaria real e personagem importante das obras 

manuelinas. Em 1513 fora nomeado mestre de carpintaria das tercenas com tença de 

12.000 reais, que era superior à de Jorge Afonso como examinador e vedor das obras 

de pintura (Viterbo 1899: 444-445).  Em 1519 encarregou-se de fazer a parte de 

marcenaria de um  retábulo da Conceição para Lisboa, obra que entregou ao seu irmão 

Jorge Afonso para este pintar, em Julho de 1521.   

                                                      
31

 Ambos os documentos publicados por Viterbo 1899:36-7. 
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Estes dois irmãos, Afonso Gonçalves e Jorge Afonso, ambos mestres das obras reais 

nas suas modalidades, casaram as suas duas irmãs com dois mestres que poderiam 

ser, nos seus ofícios, os maiores concorrentes - Pedro Anes, carpinteiro, e Francisco 

Henriques,  pintor, dado extremamente sintomático da forma como as estratégias 

familiares serviam a limitação da concorrência e a manutenção dentro do mesmo grupo  

do rendoso acesso à burocracia e às empreitadas régias. 

No caso de Jorge Afonso, que agora nos interessa particularmente, vale ainda a pena 

recordar que Gregório Lopes foi seu genro, morava em casas contíguas e trabalhou na 

sua oficina, e que Garcia Fernandes, Pero Vaz e Gaspar Vaz também aprenderam ou 

trabalharam no seu ateliê. Além disso Jorge Leal, que aparece ligado a Gregório 

Lopes, também aparece em obras indicado por Jorge Afonso, e Vasco Fernandes, o 

importante mestre de Viseu, também se menciona em documentos das suas casas.  

Cristovão de Figueiredo, que morava na rua de Santa Justa, comprou em 1521, o foro 

de dois chãos do mosteiro de São Vicente, colados às casas de Jorge Afonso. Não 

sabemos a sua intenção, pois o pintor não saiu das suas casas e acabou por ceder o 

aforamento de um dos chão ao pintor Cristovão Lopes e outro a um Francisco Lopes 

“almoxarife das obras del Rey”, mas por certo se relacionava com a vantagem de estar 

perto da grande oficina do pintor régio e sublinha a relação entre os dois homens32. 

Em conclusão, podemos dizer que a oficina de Jorge Afonso é, pela documentação 

existente, tão central do ponto de vista artístico, como a sua figura foi charneira entre 

os seus pares. E foi a um pintor com esta teia de relações que D. Manuel nomeou em 

1508 “examinador e vedor de todas as obras de pintura que pera nos ou pera obra que 

                                                      
32

 AN/TT, Cónegos Regulares de São Vicente de Fora, Lisboa, Lº 29, fl. 106 vº-107. Neste documento de 3 
de Agosto de 1521, Figueiredo é referido como “pintor da Rajnha Dona Lianor” 
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nos ouuermos de pagar fizerem por alguns outros oficiaes do seu ofycio” (Viterbo 

1903:12), o que lhe dava, entre os pintores, um imenso poder para controlar o acesso à 

encomenda régia, os seus preços e as suas condições. O cargo era novo e não voltou 

a existir depois da morte do pintor. De facto criou uma nova e não repetida situação na 

pintura portuguesa, como aqui tentaremos demonstrar. 
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4. Uma carreira na corte: pintor régio e oficial de armas 

 

 

 

 

Em 9 de Agosto de 1508 D. Manuel nomeou “novamente” Jorge Afonso como seu 

pintor e “examinador e vedor de todas as obras de pyntura”. A palavra “novamente” 

tinha aqui uma dupla razão de ser: o pintor era pela primeira vez nomeado para o 

cargo, mas este mesmo era em si uma novidade, isto é, não existia antes de Jorge 

Afonso tomar conta dele, e não existirá depois, acrescente-se. Jorge Afonso foi, tanto 

quanto sabemos, o único “examinador e vedor de todas as obras de pyntura” que 

existiu em Portugal. O documento de nomeação, mais um dos elementos essenciais 

para a história da arte portuguesa publicados por Sousa Viterbo, está incorporado na 

confirmação feita por D. João III em 9  de Dezembro de 1529 (Viterbo, 1903:11-12). 

Começa, de acordo com o formulário habitual nas nomeações, a justificar a escolha 

pela qualidade da solução “sabendo nos quam sofyciente officiall he Jorge Afonso 

pymtor pera todas as cousas que a nosso seruiço cumprirem, e que em todas as 

cousas de que ho encarregarmos nos ha asy de bem servir e como sempre fez”. Esta 

relação já havida com o pintor em trabalhos régios é reforçada na justificação: “e allem 

dello avemdo respeito aos serviços que delle temos recebydos e ao diamte esperamos 

receber”. A novidade do documento está nas atribuições que são logo a seguir 

especificadas:  “temos por bem e o filhamos ora novamente por noso pymtor e 
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queremos que elle seja examinador e veador de todas as obras de pymtura que se 

pera nos ou pera obra que nos ouvermos de pagar fizerem por alguns outros oficiaes 

de seu oficio e asy nas que se ouuerem de avaliar seja ele por nosa parte avaliador”. 

No final do documento após ter prestado juramento sobre os Santos Evangelhos na 

chancelaria régia, é mandado para “que bem e verdadeiramente e como deve obre e 

use do dito oficio de examinador e veador e avaliador, guardando a nos nosso serviço 

e ao povo seu direito”. A repetição desta fórmula no juramento mostra que não era 

tanto a condição de pintor régio, como a de examinador e vedor das obras de pintura 

reais, que estava em causa. Aliás, D. Manuel continuou a nomear alguns artistas como 

“seus pintores”, o último dos quais foi Gregório Lopes, precisamente o genro de Jorge 

Afonso, tomado como pintor régio  em 1521 e confirmado no cargo por D. João III no 

ano seguinte. 

A função de Jorge Afonso valia-lhe 10.000 reais de tença anual, pagos pela Casa da 

Mina, verba essa que não incluía os pagamentos decorrentes dos trabalhos 

específicos, mesmo no exercício das funções, que deveriam ser pagos à parte: “ “e 

allem delles ( os 10.000 rs. de tença) quamdo quer que ho dito Jorge Afomso for 

chamado per noso mandado ou emviado algumas partes e nyso perder alguns dias, 

quamdo quer que tall acontecer nos lhe faremos por yso aquella merce que justa for e 

nos bem parecer”. 

O cargo mostra uma necessidade régia, em função do aumento projectado das 

empreitadas de pintura que D. Manuel tinha em vista a curto prazo. A criação de 

vedorias em si mesmo é uma necessidade burocrática decorrente do aumento de 

importância económica ou da complexificação de uma determinada área onde se exige 

uma protecção mais intensa e especializada dos interesses públicos. Neste caso, a 
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vedoria foi particularmente inovadora porque criava uma espécie de acessoria 

especializada para a pintura ao vedor das Obras Reais, que era o influentíssimo “amo” 

do príncipe, Bartolomeu de Paiva, numa altura em que se percebe uma íntima relação 

financeira entre as Obras Reais e a Casa da Mina (depois das Índias), num processo 

muito mais lesto e autónomo do que a dependência da tesouraria real. As vedorias 

especializadas (além desta apenas conhecemos o caso da carpintaria) criavam uma 

estrutura vertical que podia ser utilizada em várias obras e assim se sobrepunha à 

estrutura normal (horizontal) em que um vedor (normalmente um nobre ou um 

burocrata, mas não um artista) tomava conta de apenas uma obra, ou conjuntos de 

obras ligadas, como fortificações próximas, articulando os seus gastos com o 

almoxarife das mesmas. Por outro lado, a examinação de obras dependia normalmente 

da estrutura mesteiral, que nomeava anualmente os seus próprios juízes e 

examinadores. O novo cargo criado substituía, para as obras régias ou em que que o 

erário régio contribuísse, o exame ou avaliação corporativa por um especialista 

nomeado directamente pelo rei, num cargo vitalício, na dependência do vedor das 

obras reais, ao tempo, como dissemos, Bartolomeu de Paiva.  

A criação  da vedoria e examinadoria de pintura em Portugal é praticamente 

contemporânea, ou mesmo ligeiramente anterior, à sua criação em Espanha. Não se 

sabe exactamente quando foi nomeado por Fernando o Católico o pintor Fernando del 

Rincón de Figueiroa, mas conhece-se um memorial não datado em que pede a 

confirmação do cargo ao imperador Carlos V, documento da máxima importância por 

resumir os motivos que levaram o Rey Católico à criação do cargo e ao seu provimento  

em Fernando del Rincón: “porque la devoción de los fieles se augmentase con la 

buena y perfecta obra de los retablos en la Iglesia de Dios y no se diese lugar a las 
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descomposturas e abusos que los de poco saber en esta Corte y otos cobdiciosos y sin 

consciencia cada dia hazían en deservicio de Dios... con los colores contrahechos...  

(y) precios desaforados...” (Dominguez Casas 1993:132-3). Torna-se claro, por este 

texto do país vizinho, cuja situação não seria muito diferente da portuguesa, que a 

crescente complexidade do mercado artístico resultante do aumento da procura de 

retábulos foi a causa fundamental da necessidade do poder central em ter um 

profissional especializado, competente e de confiança, para zelar pela qualidade e pela 

justeza dos preços praticados na encomenda régia, com maior confiança do que a 

examinação gremial, isto é, através da criação de uma vedoria própria.  Pela mesma 

altura (mas aqui sabemos concretamente a data de 1513), Filipe Bigarny foi nomeado 

para um cargo semelhante, mas no tocante à talha e à escultura. O documento 

especifica que “tenga cargo de tasar los precios que por tales obras se han de dar, y 

los que no fueren como deben los haga emendar e remediar”. Permitia-se-lhe mesmo 

“imponer las penas que le pareciere”, acentuando o carácter jurídico oficial da vedoria 

(Rio de la Hoz, 2001:117). No caso português, Jorge Afonso parece ter acumulado 

ambas as funções, pois vêmo-lo a intervir em visitações de marcenaria e problemas 

com escultores. 

Merece a pena olhar para o percurso de Bigarny (c. 1470-1542) em comparação com o 

de Jorge Afonso, pois para além da similitude do cargo e da concordância cronológica 

entre os dois homens, ambos dirigiram vastíssimas oficinas em que colaboraram 

muitos outros artistas relevantes. O percurso de Bigarny está  muito melhor 

documentado e a análise da sua oficina permite ver que esta funcionava como uma 

grande empresa com funções definidas que, para certas obras, abdicava até da 

presença do mestre, conquanto desenvolvesse na mesma os seus modelos e os 
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mesmos métodos de trabalho. Bigarny chegou a ter problemas legais derivados deste 

afastamento entre o ateliê e a sua figura tutelar e,  como demonstrou Isabel del Río de 

la Hoz, este problema agudizou-se com o exercício do cargo de examinador, que o 

levava a intervir com autoridade num mercado em que também participava, ganhando 

com isso vantagens concorrenciais, mas também inúmeros problemas resultantes de 

conflitos com colegas, oficiais e encomendadores33. Não temos notícias de conflitos 

com Jorge Afonso, mas é evidente que o exercício do cargo de vedor e a inserção no 

sistema de controle das obras reais criou à sua oficina e aos pintores que lhe estavam 

mais próximos uma situação quase hegemónica no mercado artístico português, pelo 

menos nas suas maiores obras. 

É provável que a criação da vedoria para as obras reais de pintura se devesse a uma 

vontade do próprio Bartolomeu de Paiva que a ela recorreu bastantes vezes e cuja 

acção mostra uma grande articulação com Jorge Afonso. Contrariamente, o seu 

sucessor, Pero de Carvalho, parece ter olhado com alguma desconfiança para a 

vedoria de pintura. Bartolomeu de Paiva morreu no início de 1536. O seu genro, 

Manuel de Sampayo, herdou-lhe o ofício de Camareiro e Guarda Roupa de D. João III, 

por mercê deste dada  em Évora em 30 de Março (ANTT, Chancelaria de D. João III. 

Doações, Lº 21, fl. 70 vº). Pero de Carvalho, na mesma data, ocupou o cargo de  

Provedor das Obras Reais (ANTT, Chancelaria de D. João III. Doações, Lº 21, fl. 68).  

Esta mudança parece ter  coincidido com um esgotamento não só da actividade de 

vedor de Jorge Afonso como mesmo da sua oficina. É por volta desta data que 

veremos evoluir artisticamente, em linguagens próprias e muito reconhecíveis, mestres 

que lhe foram muito próximos, como Garcia Fernandes ou Gregório Lopes, ao mesmo 

                                                      
33

 Veja-se a este propósito Río de la Hoz, 2001, sobretudo o capítulo  “1514-1523. Posición Social de Filipe 
Bigarny y los Tumultuosos Años”, pp. 119-154. 
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tempo que deixamos de todo de ter notícias da chamada para avaliações ou consultas 

de Jorge Afonso em qualquer matéria artística. Não menos interessante deste ponto de 

vista foi a recusa liminar e definitiva de Pero de Carvalho em conceder o cargo a 

Garcia Fernandes que o pediu expressamente após a morte de Jorge Afonso na 

Primavera de 154034 . De facto, mais ninguém foi provido no cargo que tinha Jorge 

Afonso, desaparecendo a figura da estrutura de obras reais onde agora pontuavam, 

mais do que artistas, homens da estrita confiança do rei como o próprio Pero de 

Carvalho ou Frei António de Lisboa, numa nova fase  do desenvolvimento artístico 

nacional que abandonava a estrutura manuelina, como substituía as suas formas 

artísticas. 

Conhecemos cinco situações em que Jorge Afonso assumiu estas suas funções. A 

primeira  surge quando, em 1512, depois da morte de Olivier de Gand, começa uma 

disputa entre Fernão Munhoz, que teria tomado a obra em parceria com o mestre 

Olivier, e a viúva deste último que entendia que, tendo sido a obra dada a seu marido, 

a oficina poderia acabar os trabalhos sob a direcção económica dela própria. Numa 

carta a Pero Vaz, datada de 2 de Dezembro de 1512,  D. Manuel pediu que se 

apurasse a competência de Fernão Munhoz para tomar conta da empreitada, que 

incluia o cadeiral, a marcenaria e as esculturas da charola, e mandou avaliar o que já 

estava feito e a parte que cabia. respectivamente,  à viúva de Olivier de Gand e a 

Fernão Munhoz, bem como que se apreciasse o modelo de uma cadeira do cadeiral 

que Munhoz fizera para aprovação. Nos termos da carta competia a Jorge Afonso, 

escolher em Lisboa os “dous ofiçiaes bõos e que ho  bem emtemdam e saibam sem 
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 “e asi lhe pedio ora avalliador e eixssaminador de suas obras de pyntura com os x~ rs. de temça 

que vagaram per Jorge afonso tambem se escusou diso per pero carualho” (ANTT, Cartas Missivas, 

Maço 3, doc. 378) 
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sospeita das partes”. As conclusões da avaliação deste oficiais devia ser dada por Pero 

Vaz a Jorge Afonso e com base nela se decidiria o que faltava pagar a cada parte e a 

continuação da obra (cf. Viterbo, 1903: 14-15). O próprio rei diz ter ele mesmo posto 

também por carta o problema directamente a Jorge Afonso, o que é de sublinhar, bem 

como o facto da avaliação não corresponder a um trabalho de pintura, actuando Jorge 

Afonso como um oficial da confiança régia para encontrar os especialistas adequados. 

Esta posição de charneira foi também a que lhe competiu no problema que já 

analisámos surgido com a morte de Francisco Henriques e da sua companhia 

flamenga, deixando por acabar as obras do Tribunal da Relação de Lisboa. Como 

vimos, Jorge Afonso encontrou com o bate folha de ouro Ynigo Lopes, com Cristovão 

de Figueiredo e com a viúva de Francisco Henriques, sua irmã, uma forma de continuar 

a oficina do seu cunhado, através do casamento de Garcia Fernandes, um seu antigo 

oficial, com uma filha de Francisco Henriques, ficando este encarregado de continuar 

os trabalhos apenas pelo valor que faltava receber. Tudo foi articulado com o Vedor 

das Obras Reais Bartolomeu de Paiva, que tratou de conseguir a aprovação régia. 

Todo o processo mostra em funcionamento a estrutura das Obras Reais, mas mostra 

igualmente como essa estrutura se confundia com a própria oficina de Jorge Afonso e 

com os pintores que gravitavam à volta dela. A obra seria completada por Garcia 

Fernandes com a ajuda de Cristovão de Figueiredo e do genro de Jorge Afonso, 

Gregório Lopes. Bartolomeu de Paiva continuou a intervir na direcção da obra 

recomendando ao almoxarife da Casa da Índia, Afonso Monteiro, que separasse estes 

pintores do pintor André Gonçalves que fazia também nas tercenas da Casa da Índia 

um retábulo para a igreja de S. Gião (Viterbo, 1903: 86) e, noutra carta, sem data mas 

por certo de 1518 ou 1519, lembrando-lhe a necessidade de corrigir as casas onde 
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pintavam por entrar nelas alguma chuva (“Na casa honde pintam os pintores da rrolaçã 

me dizem que choue allgumas goteyras e que podem fazer dano mandareis corejir” . 

ANTT, Núcleo Antigo, Cartas Missivas, Maço 1, doc. 225). É de crer mais uma vez que 

Jorge Afonso fosse a personagem que intermediava entre os pintores e Bartolomeu de 

Paiva. 

O contrato de pintura e douramento do coro da igreja de Santo António em Lisboa, com 

o pintor Bartolomeu Fernandes, em 2 de Agosto de 1518,  permite ver a estreita ligação  

existente entre  Jorge Afonso e o influente Bartolomeu de Paiva. Este contrato é um 

documento muitíssimo importante ao qual, a nosso ver, não se tem dado o devido 

valor, em parte por já não existir a obra, em parte por ser o único documento conhecido 

do pintor. A sua importância decorre essencialmente de três aspectos. O primeiro é o 

facto, pouco referido, de se tratar muito provavelmente de mais uma obra deixada 

incompleta pela grande oficina de Francisco Henriques desaparecida na peste de 

1518.  A igreja de Santo António sofreu uma enorme reforma manuelina e em 1513, 

Francisco Henriques, recém-regressado da Flandres com uma nova companhia de 

oficiais flamengos que a mando e expensas régias tinha ido recrutar em 1512, tomou a 

obra do retábulo da renovada igreja. Numa carta régia datada de 28 de Novembro de 

1513, D. Manuel mostrava aos Vereadores da Câmara de Lisboa o desagrado de 

Francisco Henriques por umas descargas de esterco e entulho que lhe haviam feito 

nas suas casas “abaixo do adro de Sam Christovam” e por não ter ainda recebido o 

suficiente  pelo começo da obra do retábulo de Santo António35. A obra do retábulo de 

Santo António era pois da responsabilidade de Francisco Henriques e, tomando como 

                                                      
35

 “Tambem nos dise que tinha necesidade de dinheiro pera a obra que faz no retavolo de Sant Antonio 
porque lhe nom tinham dado senom muito pouco e nos pedio desemos forma como ouvese o dito 
pagamento que lhe era devido” . Publicado em Documentos do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de 
Lisboa. Livros de Reis, vol. V, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1960, doc. 19, p. 21. 
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exemplo a sua anterior empreitada de S. Francisco de Évora, vemos como ele se 

encarregou não só da obra de pintura retabular mas também de todos os trabalhos de 

douramento e de estofo e pintura do cadeiral e das imagens esculpidas. Podemos 

supôr que o mesmo terá acontecido na igreja de Santo António, o que explicaria a data 

da empreitada contratada com Bartolomeu Fernandes, após a morte de Francisco 

Henriques e dos seus oficiais. 

Outro aspecto muitíssimo interessante do documento é a descrição das obras a 

efectuar.  Uma parte é o simples douramento das madeiras, tanto nas cadeiras como 

no peitoril, bem como as molduras e marcenaria à volta. Mas o contrato especifica 

também a pintura da abóbada com os seus artesões “bem feitos e bem aleuantados e 

os uãos sserram de azul fino e demtrro huma rrosa de pemtura e asy pimtarra o 

emtauollamento todo arredor de huma crraraboia e os campos azues de azull fino e 

adiamteirra do corro que he feito de laço sserra pimtada como rrequere o laço de timtas 

finas e o entauollamento da dita diamteirra do corro sserra de hum rromano ou 

craraboia o que mjlhor parreçer o qual ssera mujto bem feito e o arco de pedrraria 

ssera huma craraboia feita a olleo que diga com a do tecto da capella e os vãos desta 

craraboia sseram de vermelhom e escorreçido a rroxo terra aqual obra elle farra em 

toda perfeiçam e ssera emuernjzada e bem acabada” (Viterbo, 1903:55). Apesar do 

arrevesado da descrição percebe-se que estamos perante um trompe l’oeil 

arquitectónico (arco de pedraria), com arcos góticos (laçaria) abertos (craraboia) sobre 

fundos vermelhos escuros (vermelhom e escorreçido a rroxo), ou seja, um tipo de 

decoração que não andaria muito longe do efectuado nas abóbadas da Charola do 

Convento de Cristo em Tomar, de que à frente teremos ocasião de falar mais 

detalhadamente. 
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Bartolomeu Fernandes tinha quatro meses para terminar a obra, receberia por ela 

19.000 reais, em duas pagas, uma no início e outra no fim, e competia a Bartolomeu de 

Paiva, isto é às obras reais, o empréstimo da madeira para a instalação dos andaimes 

necessários. Testemunharam o documento Jorge Afonso,  o seu irmão Afonso 

Gonçalves e Francisco Martins, os dois últimos carpinteiros de marcenaria. Em 1 de 

Junho de 1519, não quatro mas dez meses depois, Jorge Afonso vistoriou a obra feita 

e acabada de Bartolomeu Fernandes e achou “que elle a tem feita e comprida 

ssegundo a forma do dito comtrato” (Viterbo, 1903:56). A demora da conclusão da obra 

deveu-se provavelmente a uma igual delonga no seu começo. De facto, o primeiro 

pagamento, que deveria ser prévio ao início da pintura, só foi efectuado em 30 de 

março de 1519 conforme se pode ver no recibo que o pintor assinou no caderno de 

contas do almoxarife Afonso Monteiro (ANTT, Corpo Cronológico, parte II, Maço 80, 

doc. 42, última folha não numerada). 

Um último aspecto interessantíssimo do documento é o facto do contrato ter sido 

redigido pelo próprio punho de Jorge Afonso. Não apenas diz expressamente tê-lo feito 

a mando de Bartolomeu de Paiva (“mandou o amoo a mym Jorge Afonso que fezesse 

este”), como é possível comprovar que a sua letra é exactamente a mesma que 

aparece em vários recibos conhecidos escritos e assinados pelo pintor. Jorge Afonso 

escrevia de forma muito correcta, com uma bonita e regular caligrafia gótica que 

denota instrução elevada e familiaridade com a escrita, mas de qualquer forma a 

situação não era normal num documento deste teor, em que por norma se recorria a 

um escrivão ou notário. Pensamos que talvez a especificidade das instruções técnicas 

a fornecer tivessem levado Bartolomeu de Paiva a recorrer aos serviços do seu vedor 

para a pintura. Qualquer que tivesse sido a razão, o documento mostra mais uma vez a 
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importância e a pluralidade de funções que Jorge Afonso exercia na estrutura da 

vedoria de obras manuelina. 

Não foi a única vez que Bartolomeu Fernandes colaborou com Jorge Afonso. Em Maio 

de 1521 Jorge Afonso teve de avaliar o douramento que o pintor Pero de Bruges, 

talvez um dos oficiais que viera com Francisco Henriques, tinha feito nos tirantes do 

baluarte do Paço da Ribeira. A matéria em questão era delicada e algo especializada, 

pois tratava-se de saber se o ouro dispendido na obra correspondia ao assentado nos 

livros do almoxarife Afonso Monteiro. Em face disso, Jorge Afonso decidiu “corrigir” a 

sua avaliação chamando dois artistas certamente mais especializados em pintura 

decorativa (”a meu rogo porque eu nam comfiey em mym soo”), que foram Fernão de 

Trosilhos e Bartolomeu Fernandes, acabando estes por concluir que a dimensão da 

pintura poderia bem levar os 5600 pães de ouro assentados, após o que se pagou a 

Pero de Brujes 11.000 reais de parte do seu trabalho (ANTT, Corpo Cronológico, II 

Parte, Maço 96, doc. 62, publicado por Senos, 2002, p. 243)36.  

A última empreitada conhecida  que documenta a actividade de vedor e examinador de 

Jorge Afonso é também a única de que restam pinturas. Trata-se do chamado “retábulo 

de São Bento” do Museu Nacional de Arte Antiga. Recapitulando o essencial da 

história destas quatro pinturas, que eram de facto cinco na sua origem, elas faziam 

originalmente parte de um retábulo da Confraria do Salvador que se situava no 

Convento de S. Francisco da Cidade de Lisboa, numa capela que veio depois a ser 

ocupada por uma Confraria de Nossa Senhora da Conceição. No início do século XVII, 

por intermediação do entalhador flamengo Estácio Matias, a Confraria, descontente por 

                                                      
36

 Refira-se como curiosidade que o forro desses tirantes ou vigas pintados e dourados por Pero de 

Bruges haviam sido feitos pelo irmão de Jorge Afonso, o carpinteiro de marcenaria Afonso 

Gonçalves. 
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o seu retábulo, apesar da excelente qualidade, não ter a devoção da Conceição que 

tomara a irmandade, vendeu as pinturas, ou antes, trocou-as por um retábulo por 

pintar, com os monges do novo convento de S. Bento da Saúde, casa nova e 

desprovida de ornamentos (vd. Gusmão, 1957). A história desse retábulo começa 

muito antes, e mais uma vez com Bartolomeu de Paiva. Em 8 de Setembro de 1518 

(ou 19?) Paiva escreveu uma longa carta ao almoxarife Afonso Monteiro sobre vários 

problemas de obras, em grande parte relacionadas com o convento lisboeta de S. 

Francisco da Cidade onde, a partir de 1517, se fizeram profundas reformas. A dado 

passo, referia a existência no convento de uma confraria do Salvador que estava “toda 

desfeita e nam ha hy nenhuum confrade”. Contudo os seus ornamentos estavam na 

posse de uma “velha que se chama Caterjna Rodriguez”, a quem D. Manuel já tinha 

escrito para que os entregasse a Afonso Monteiro, para este os vendesse e aplicasse o 

seu dinheiro “no coregjmento e repayro de huum retavollo do Sallvador”. Dos trabalhos 

a fazer na capela era este “ho pincjpall benefjcio” e o almoxarife devia mostrar o velho 

retábulo e guarda-pó a Jorge Afonso “e elle hordenará quem ho faça por pouco 

dinheiro” (Viterbo 1903: 291). 

Tratava-se, portanto, de corrigir um retábulo velho, por certo quatrocentista, cabendo a 

Jorge Afonso indicar um artistas que o fizesse bem e, como sempre era pedido, sem 

elevados custos para o erário régio. Talvez esta posição se devesse ao facto da posse 

da capela ser da Câmara, ou fosse uma hipótese transitória enquanto não era tomada 

por outra irmandade. De qualquer forma, talvez por intervenção de Jorge Afonso a 

quem não deveria agradar a manutenção de um retábulo muito diferente daqueles que 

promovia, cedo se passou para outra solução, executando-se um retábulo novo e de 

grande qualidade. Um recibo de Gregório Lopes, de 20.000 reais, passado a Afonso 
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Monteiro em 6 de Dezembro de 1520, a propósito do “retabulo que eu faco do 

sallvador” mostra como se optou cedo por fazer uma nova pintura para a qual foi 

escolhido o genro de Jorge Afonso (Carvalho 1999: 110). Contudo, a avaliação final só 

foi feita em 1525 por Jorge Afonso e Antão Leitão. Num primeiro documento, João do 

Porto escreveu a Jorge Afonso para que ele, acompanhado por Antão Leitão, fosse ao 

Mosteiro de S. Francisco avaliar “o retavolo e tavoas do altar do Salvador que pimtou 

Jorge Lleal e Gregorio Lopes cada cousa sobre sy e per vosos asinados nas costas 

deste ho recrareis pelo juramento que temdes em foro d  consciencia porquanto nom 

decrara o livro da conta de Afonso Monteiro que me El Rey Mandou tomar que esta 

obra foy avalada e tenho duvida nos pagamentos que nom acho bem decrarados e 

pera tudo he necesaria esta avaliaçã. De Sã Bemto oje xbiij de mayo de 1525. Voso 

Amigo J. do Porto”. Os avaliadores consideraram que a tábua central da “Piedade” 

valia até 20.000 reais, mas apenas a avaliavam pelos  16.000 rs que tinham dado por 

ela, o ouro do retábulo valeria 12 000 reais, o trabalho de douramento mais 6.000, e 

cada um dos quatro painéis laterais (os que subsistem no MNAA), 8.000 cada um, o 

que tudo fazia 66.000 reais, que se assentam como dados a Jorge Leal e Gregório 

Lopes (Gusmão, 1957: 14). 

Aparentemente passamos de uma obra que deveria ser um restauro de um velho 

retábulo para uma empreitada de Gregório Lopes, que se tornou um imponente 

conjunto devido a ele e a Jorge Leal. No meio destas mudanças, uma obra projectada 

em 1519, já adjudicada em 1520, só terá avaliação e acerto de contas em 1525, tempo 

excessivo para um retábulo de cinco painéis, por certo revelador de alguns problemas 

na sua execução que ainda nos escapam. Não é no entanto o aspecto artístico da 

obra, mas o papel de Jorge de Afonso no contexto do cargo que ocupava, que agora 
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nos interessa comentar um pouco mais.  Mais uma vez o pintor assume dois lados do 

ofício. É chamado por Bartolomeu de Paiva para indicar os pintores que deveriam 

encarregar-se da obra e no final é ele mesmo parte da avaliação, isto é, o cargo 

tornava-o ao mesmo tempo uma espécie de “consultor artístico” e também juiz e 

avaliador dos resultados dessa consulta, a bem do erário régio: de facto, a bem da 

obra régia em todos os seus aspectos, artísticos e ecnómico. João do Porto, 

funcionário da Casa da Índia encarregue de finalizar as contas do almoxarife Afonso 

Monteiro subscreve-se a Jorge Afonso como “voso amigo”, o que é mais uma prova do 

profundo envolvimento social do pintor na burocracia régia ligada às obras e à Casa da 

Índia que maioritariamente as pagava.  

Os dois pontos de novidade do documento estavam, o primeiro, no facto do outro 

avaliador, Antão Leitão, não ser uma escolha de Jorge Afonso, como anteriormente já 

tinhamos tido notícia, mas uma imposição da carta de João do Porto. Esta imposição 

deve ter decorrido do papel que a Câmara de Lisboa tinha na obra, pois a capela do 

Salvador de S. Francisco da Cidade era propriedade camarária (Gusmão, 1957:15 n. 

14). Antão Leitão vivia em Lisboa na rua da Correaria (Viterbo, 1903:97-99) e era, em 

1500, “sacador dos pintores”, cargo que repartia com Pero Vaz, que já encontramos 

em 1513 referido como trabalhando na oficina de Jorge Afonso (com Gaspar Vaz e 

Garcia Fernandes) e testemunhando o aforamento das casas de Gregório Lopes 

(Correia, 1928:88).   Sacadores, sanhoeiros ou porteiros, eram cargos corporativos, 

régios ou camarários que tinham por missão arrecadar os impostos junto de um 

determinado grupo profissional. No caso de Antão Leitão e Pero Vaz, eles estavam 

ligados à Câmara de Lisboa como sacadores e é bem provável que aquele fosse 

chamado a avaliar a obra de Gregório Lopes e Jorge Leal por via dessa sua ligação à 
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autarquia. Um segundo aspecto interessante é o facto da obra a avaliar ser feita por 

um genro de Jorge Afonso, o que mostra como a examinação e vedoria, enquanto 

cargo régio, não se pautava pelas mesmas normas que regiam o exame corporativo 

onde uma das maiores preocupações era afastar dos juízes e examinadores a 

avaliação de parentes próximos (vd. regimento em Viterbo 1911: 28-31). 

Outro cargo de competência técnica que Jorge Afonso exerceu foi o de recebedor do 

azul das minas de Aljustrel. O documento que o prova é tardio, de 1 de dezembro de 

1552, mais de doze anos depois da morte do pintor, e é a carta de quitação aos 

herdeiros das dívidas remanescentes por essa actividade. Refere no entanto que o 

pintor desempenhava o cargo desde 1521, ano em que se começou a extrair o minério 

de azurite com fins artísticos das minas de Aljustrel. A Carta de Quitação faz o acerto 

de contas no fim desta actividade e mostra que o pintor tinha em dívida das suas 

vendas 21.680 reais “que recebeo por venda d azul” e tinha de minério dois quintais, 

vinte e dois arráteis e três quartas e de cinzas (a parte mais inferior dessa moagem), 

duas arrobas, dezassete arráteis e três quartas. Que ele fazia a moagem do azul é 

claro, pois é referido um jaspe “de moer”, bem como certamente procedia à sua venda, 

pois nomeiam-se “três balanças com seus pesos”. O negócio fazia-se na dependência 

da vedoria de obras e parece que se destinava sobretudo às obras reais, segundo se 

entende do documento “o qual dinheiro, azul e cousas que asy recebeo despendeo e 

entregou per meus mandados e do vedor das minhas obras” (Viterbo, 1903: 15-6).   

A criação deste cargo, ainda por D. Manuel, representava a fase final da exploração 

mineira das pirites de Aljustrel para a produção do pigmento azul derivado da azurite. 

Na outra ponta inicial da cadeia esteve a nomeação,  a 3 de Abril do mesmo ano, de 

um pintor de Beja, Francisco das Aves, no cargo “dafynador do azull”, cargo que se 
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situava na dependência do recebedor, isto é, de Jorge Afonso, “para se haver de 

vemder e fazer delle proveito”. A tarefa era extraordinariamente bem paga. Francisco 

das Aves receberia “de mantimento” 24.000 rs. e dois moios de trigo, e tinha como 

incentivo para “ter razão de com mais vontade trabalhar na dita obra e fazer todo o 

possiuell pello dito azull sair bem afynado e apurado pera se melhor aver de comprar” 

um por cento do valor do minério extraído, ou um tostão nos dias em que trabalhasse 

na afinação e a sua percentagem não chegasse a esse valor (Viterbo, 1903: 34-35). 

Manuel Batoréo chamou a atenção para a possível identidade deste pintor com o  

Francisco das Aves  habilitado em 11 de Maio de 1529 com o hábito de Santiago, 

figura documentada no Algarve em 1533 e 1544, razão pela qual o mesmo autor lhe 

atribui uma participação em quatro pinturas da Igreja da Conceição de Tavira37. Valerá 

a pena recordarmos que o Hábito de Santiago estava pela Regra e Estatutos da Ordem 

vedado aos oficiais mecânicos, muito embora o genro de Jorge Afonso, o pintor régio 

Gregório Lopes também o tivesse obtido (Caetano 1997), pelo que a distinção é 

reveladora do estatuto social obtido por este pintor, em parte talvez também pelos 

rendosos mantimentos do cargo de afinador. 

Talvez a ida de Francisco das Aves para o Algarve tenha levado a oficina de Jorge 

Afonso a ocupar-se também da afinação, o que deixaria de ser feito na própria mina. 

Em rigor não o sabemos, mas a citação de instrumentos de moagem e a referência às 

cinzas assim parece indicar. A afinação consistia, como descreve Rócio Bruquetas 

Galán (2007:153) na escolha de pedaços do minério com boa cor, na sua moagem 

                                                      
37

 Manuel Batoréo, “Visitação, Natividade, Adoração dos Magos; Apresentação no Templo” in Tavira. 
Território e Poder, Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Câmara Municipal de Tavira, pp. 329-330. Veja-
se também na mesma obra o artigo de Vitor Serrão, “O Contexto Artístico de Tavira Quinhentista”,  
sobretudo a pag. 224 em que este autor publica o recibo de Francisco das Aves, em 27 de Novembro de 
1533, de 1500 reais referentes à pintura e estofo de uma imagem da Virgem pertencente à confraria do 
Espírito Santo de Tavira. 
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tosca, e na sua lavagem em água, sabão e goma arábica, para facilitar a separação de 

impurezas. Assim se conseguiam diferentes grãos  que obtinham preços diversos 

consoante o seu tamanho e pureza.  Os mais puros resultavam das primeiras 

extrações e os mais impuros, de cores acinzentadas, das seguintes. A este se 

chamava cinzas38. 

O problema da obtenção do pigmento azul foi sempre importante39, quer porque era 

muita a sua necessidade devido à ligação da cor à iconografia mariana, quer porque o 

melhor dos pigmentos utilizados para criar essa côr, o lapislazúli ou Lapis Armenium, 

era extremamente caro, por vezes equiparado ao preço do ouro. Esse valor excessivo 

levou a que, sempre que possível, se utilizasse a azurite como pigmento, o 

hidroxicarbonato de cobre, por vezes conhecido como “azul da Alemanha” por grande 

parte dele ser comercializado na Europa a partir das minas alemãs. Frequentemente, 

reservava-se o primeiro apenas para as mais nobres áreas da pintura, deixando o 

segundo para o uso comum. Por exemplo, no retábulo flamengo da catedral de Évora 

(Museu de Évora), as indicações de côr colocadas no desenho subjacente distinguiam 

entre o lápislazuli (marcado com um “b” ou “blau”) a utilizar-se nos mantos da Virgem, e 

a azurite (marcada com a palavra “azur”) em vestes azuis de outros personagens. O 

aumento da construção de retábulos trouxe novos problemas e novas necessidades, 

sobretudo porque a utilização do azul em largas áreas das marcenarias, nos guarda-

pó, nos fundos das fenestrações, nos interiores das edículas, representava um enorme 

aumento da área da sua utilização que não era possível preencher com o lapislazúli. 

Em Espanha houve, desde o século XV, pelo menos, exploração de azurite na serra de 

                                                      
38

 veja-se  Rutherford J. Gettens e George L. Stout, Painting Materials. A Short Encyclopaedia, New York: 
Dover Publications, Inc., 1966, p. 166. 
39

 Sobre a utilização do azul, bem como sobre a utilização dos vários pigmentos na pintura dos séculos XV 
e XVI, veja-se Billinge et al. 1997.  



 

75 

Córdova e também nas Astúrias e Leão e, no início do século XVI, causou um enorme 

alvoroço a descoberta de minas de grande qualidade nas Antilhas, ensaiado logo em 

1503 (Bruquetas Galán 2007). A exploração de Aljustrel, com a fiabilidade e a 

comercialização garantida por dois pintores, Francisco das Aves e Jorge Afonso, 

mostra como a pintura em Portugal se tinha tornado uma área importante mesmo em 

termos económicos, justificando o esforço feito na prospecção deste pigmento, com 

salários elevados a ele associados. No mesmo sentido poderíamos ler a inclusão de 

materiais de pintura nas pautas alfandegárias do Foral Manuelino de Lisboa. 

Não foi este o único caso de ligação de artista à exploração mineira. Manuel Batoréo 

publicou referências a um ourives ,Álvaro Pires, a quem em 1498 foi dada licença para 

prospectar no reino a “pedra hume”, “por isto ser cousa noua E atee ora nom foy 

achada” (Batoréo 2004: 173-4). Este historiador baseou-se nesta descoberta para 

identificar este ourives com o Álvaro Pires, documentado pintor manuelino, e iluminador 

da Leitura Nova, pela utilização da pedra hume na pintura.  De facto a sua utilização é 

mais vasta, e interessava, no tempo de D. Manuel, sobretudo à farmacopeia como 

cicatrizante. Há memória documental do seu fornecimento a muitos capitães de 

guarnições ultramarinas. Mas era também essencial na ourivesaria para a obtenção 

dos esmaltes amarelos e vermelhos, técnica que, como se sabe, foi de grande 

importância na ourivesaria manuelina40. De qualquer forma é mais um documento 

importante para o conhecimento da actividade económica de artistas portugueses na 

exploração de recursos naturais. 

                                                      
40

 Veja-se a este propósito A. da Rocha Peixoto,”As Filigranas” in Portugália, Tomo II, fasc. 1-4, 1905-1908, 
p. 550. Contrariamente ao que o documento publicado por Manuel Batoréo dá a entender, não era a 
primeira vez que se tentava a exploração da pedra de hume em Portugal. D. Diniz concedeu a sua 
exploração a Gil Soares, um mercador de Vila Nova de Gaia, em 1300, e Afonso V contratou  com o 
mercador florentino Jacoppo de Colle o privilégio exclusivo da sua exploração, em 1468. Veja-se Gama 
Barros, História da Administração Pública em Portugal, Tomo VI, Lisboa, s/ d. 125 e segs. 
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Rafael Moreira deu a conhecer outro documento em que Jorge Afonso surge como 

vendedor de materiais de pintura. Trata-se de uma nota de compra, datada de 5 de 

Novembro de 1513, em que o tesoureiro das obras do Convento de Cristo de Tomar 

paga a Jorge Afonso, pintor, 480 reais por “oito arrates de oleo e vermelhã e de zarcam 

per as grades da obra”, ao mesmo tempo que pagou a um Lourenço Çereijo 200 reais 

“por jr per as ditas tintas a Lixboa” (Moreira 1991a: 51). Independentemente das 

conclusões que o autor tira sobre a participação de Jorge Afonso nas decorações da 

Charola de Tomar, que nos ocuparão mais à frente, o documento mostra como a 

oficina de Jorge Afonso, em Lisboa, estava em condições de fornecer pigmentos e 

materiais de pintura e, muito provavelmente, comerciava regularmente estes produtos. 

Em 1514, segundo tem sido apontado,  Jorge Afonso recebeu o mais importante dos 

seus cargos, o de Arauto. Nesta data, Arauto Malaca. Não conhecemos o documento 

preciso da nomeação, mas é razoável o número de dados que temos sobre ela. No 

Arquivo da Torre do Tombo guarda-se a minuta não datada da cerimónia de imposição 

e baptismo da nomeação: 

dom Manuel etc. A quantos esta nosa carta virem fazemos saber que querendo nos fazer 

graça e merce a Jorge afonso nosso pymtor per o acharmos que elle he soficiente pera 

ser nosso arauto e tem as calidades que se Requerem pera no dito oficio nos saber bem 

seruir Temos por bem e pera esta presente carta o fazemos nosso arauto Mallaca e 

queremos e vos p. que daquy em diante use do dito ofício de nosso arauto e o terua com 

todollos autos asy de paz como da guerra em que damtyguidade sempre os arautos 

destes Reynos seruiram e use e que use de todas as honrras graças merces   privylegios 

e franquezas de que sempre usaram e que compryram aos arautos e como de direito lhe 

pertenceram e aja todas as partes e percallços dyreitos pertencentes  ao dito ofisio 
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darauto ordenados como sempre os ouueram os arautos e  e achar (?) se elle no direito o 

melhor podera ver  e de elle usam E que ele Jorge afomso nosso arauto Mallaca foy pe 

nos bautizado do nome do dito seu ofiçio com aqueles autos e solenydades e cyrymonias  

com que esta a ordenado per nosso Regymento que se ajam de bautizar e fez juramento 

dos santos avangelhos em nosa presença nas mãos de (espaço) Nosso Rey darmas 

(espaço) que em todo fara comprira e guardara fiel e verdadeiramente  todas as 

ogriguaçoins de seu oficio asy como lhe foram lydas e noteficadas em seu bautismo e 

sem nenhum falecimento como fiel e verdadeiro oficiall do dito oficio . lhe mandamos dar 

delle esta carta per nos asynada e asellada do nosso sello de chumbo pella qual 

mandamos que ho ajam daquy em diante per nosso arauto malaca e   o leixem servir e  

usar do dito officio em todo que o . e usar dos privilegios liberdades graças e merces 

franquezas ao dito officio hordenadas e de que sempre comvyram e usaram os ditos 

arautos e avera todos seus direitos interesses privilegios e percallços que dreytamente lhe 

pertencem sem .sem duvida nem embargo que lhes a ello seja posto per que asy ho 

mandamos. Dada em ...  (ANTT, Cartas Missivas, Maço 3, doc. 57, resumido em Ramos 

Coelho, Artes e Letras, Ano II, 1873, pp. 174-5) 

 

Infelizmente não é o documento definitivo, não está datado e não nomeia exactamente 

os intervenientes. Mas em 4 de Julho desse ano (1514), Dom Manuel mandou entregar 

a Jorge Afonso uma quantidade de peças de roupa cerimoniais feitas pelo alfaiate 

Henrique Machado, incluindo um “sayo ou Jaqueta de damasco alionado” e uma “capa 

framçesa de mangas muito largas de feição de balandram”41. Em 14 de Novembro do 

                                                      
41

 Arquivo Nacionais / Torre do Tombo, Manuscritos da Livraria 156, Receita e despesa do Thesoureiro de 
El Rey D. Manuel em varias obras, fl. 349 v. Luis Reis Santos (1966, p. 11) refere-se a este documento 
como sendo do Corpo Cronológico e estando junto com a doação do escudo de prata, que falamos em 
seguida. Trata-se de um lapso de Reis-Santos, que aliás possuía transcrição correcta de ambos os 
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mesmo ano D. Manuel ordenou a Ruy Leite que desse a Jorge Afonso um dos escudos 

de prata esmaltados com as armas reais que tinha para os arautos e, na mesma folha, 

Jorge Afonso assinou o recibo da entrega em 17 desse mês (ANTT,  CC/I/maço 16/ 

doc. 113, ref. Reis Santos, 1966:11).  

Não queremos enredar-nos nas discussões sobre o estatuto dos oficiais de armas e 

sobre as complicações que na sua história aconteceram durante o período manuelino. 

O Livro do Armeiro Mor ficou interrompido em 1509, e em 1512, com a criação do 

Cartório da Nobreza,  todo o sistema dos seus oficiais sofreu uma profunda 

remodelação. É desta altura a criação, ou a estabilização, pelo menos, da orgânica de 

três reis de armas (Portugal, Algarve e Índia), três arautos (Lisboa, Ceuta e Goa) e três 

passavantes (Santarém, Tavira e Cochim)42. Logo aqui encontramos uma discrepância 

na inexistência da arauto Malaca, mas sim Goa, dentro da estrutura dos ofícios. É certo 

que o documento que nomeia Jorge Afonso como Arauto Malaca é uma minuta, mas o 

facto não deixa de ser estranho. Em 1512 a principal cidade da Índia era Goa e era a 

ela que cumpria titular o Arauto desse reino.   

Se Jorge Afonso apenas tivesse recebido o cargo em 1514 não teria entrado para esta 

carreira directamente na altura da reforma, como aliás aconteceu com o seu cunhado 

Francisco Henriques. Em 2 de Julho de 1514 Henriques foi nomeado Passavante 

Santarém, substituindo no cargo Tristão de Miranda que, em 1512, havia sido aí 

colocado em vez do João de Cró43. Aparentemente, D. Manuel quis reforçar então a 

componente “artística” do cargo, certamente pela necessidade de realização de 

                                                                                                                                                                                
documentos com a respectiva cota, como se pode ver no seu Arquivo, à guarda da Biblioteca de Arte da 
Fundação Calouste Gulbenkian, Reservados, Fundo Luis Reis Santos, Caixa 66. 
42

 Veja-se, como síntese, Norton, 2002, p. 249. 
43

 Veja-se Norton 2002, tomo I, p. 301 e Carlos da Silva Lopes, “O retábulo Manuelino da Sé de Viseu e a 
sua Autoria”, in O Primeiro de Janeiro, 7 de Julho de 1974. 
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algumas obras de grande dimensão heráldica, como o tecto dos brasões da Sala de 

Sintra, ou a reformulação dos livros de nobreza. 

Contudo, o Marquês de São Paio, baseado na obra seiscentista de Pedro de Sousa, 

Rei de Armas Instruído44, afirma convictamente que D. Manuel fez com solenidade, em 

1512, o baptizado dos primeiros Oficiais de Armas, do recém criado Cartório da 

Nobreza, no Paço da Ribeira, com a seguinte distribuição: 

Rei de Armas Portugal - António Rodrigues 

Arauto Lisboa - Jorge Afonso 

Passavante Santarém - Tristão de Miranda 

Rei de Armas Algarve - Pero Fernandes 

Arauto Ceuta - Luis Fernandes 

Passavante Tavira - António de Holanda 

Rei de Armas Índia Martim Vaz 

Arauto Goa - Mestre Nicolau 

Passavante Cochim - João Menelau45 

 

A informação contradiz  em alguns pontos o que se tem tomado como certo.  Ou se 

trata de uma lista posterior à data de 1518 e então pode ser naturalmente explicada a 

inclusão de António de Holanda, e a presença de Jorge Afonso como Arauto Lisboa, 

para onde teria transitado, e a não indicação de Francisco Henriques que foi 

Passavante Santarém (mas não de Tristão de Miranda, que o antecedeu) ou, a ser a 

                                                      
44

 ANTT Manuscritos da Livraria Mss 1014, Rei de Armas Instruído de Pedro de Sousa 
com anotações de José Freire de Monterroio Mascarenhas 
45

 Marquês de São Paio, Do direito heráldico Português. Ensaio Histórico Juridico, Lisboa, 
1928, pp. 93-101 
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lista inicial dos oficiais de Armas depois da reforma manuelina de 1512, o que 

explicaria a presença de Tristão de Miranda como Passavante Santarém, teríamos de 

considerar que Jorge Afonso foi empossado de origem como Arauto Lisboa e também 

de recuar a estadia em Portugal de António de Holanda, o que aliás seria mais 

conforme com o que se sabe da constituição da sua família. Contudo,  a lista de Pedro 

de Sousa pode derivar de diferentes informações reunidas sem a devida cautela.  

Artur Norton levantou sobre este assunto uma outra possibilidade a ter em conta. Antes 

da criação do Cartório da Nobreza, em 1512, era mais comum a prática da nomeação 

de oficiais de armas para tarefas específicas ou situações diplomáticas particulares, 

vagando esses cargos após a conclusão da actividade que lhes estava na origem. 

Estas nomeações faziam com que em vez do sistema dos três reinos, com três oficiais 

cada, abundassem outros nomes de cidades e vilas ligadas aos oficiais de armas. 

Segundo Norton, “a concepção manuelina de organizar o Cartório de Nobreza com os 

seus nove membros hierquizados não limitava qualquer actuação governativa, nas 

nomeações de outros oficiais de Armas supranumerários” (Norton 2002: I, 273). O caso 

que chama como exemplo para ilustrar esta sua afirmação é precisamente o de Jorge 

Afonso: “em 1514 é conhecido o caso da nomeação do Arauto Malaca Jorge Afonso, já 

depois da citada organização ter sido criada (Regimento da Nobreza dos Reis de 

Armas, 1512). Sem dúvida, este Arauto Malaca ocupava já o cargo de Arauto Lisboa. 

Denominação que se considera incorrecta - Arauto Malaca - possivelmente por 

confusão com o cargo em que fora investido e baptizado, no cartório da Nobreza em 

1512. Deveria usar as duas designações, pois em 1515 é designado por Passavante  

Malaca, uma vez que era Arauto Lisboa” (Norton, 2002: I, 273).  

Ocorre-nos que movimentações diplomáticas, como a recepção da embaixada de 

Mateus, o enviado do Preste João, ou militares, como a expedição a Mamorra, 
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poderiam ter sido motivos para uma tomada “supranumerária” de um outro cargo de 

oficial de armas fora da esfera de competência do Arauto Lisboa. Em ambos os 

eventos Jorge Afonso participou como pintor. 

Em rigor sabemos pouco da evolução da carreira de oficial de armas de Jorge Afonso. 

O documento de avaliação das suas propriedades na Charneca anota à margem, em 

1526, que era Rey de Armas (Correia, 1924:2), mas nenhum outro documento o 

especifica directamente.  

Também carece de confirmação a possibilidade da atribuição a Jorge Afonso do 

escudo de armas que figura com o seu nome no fólio cxxbiij verso do Livro do Armeiro 

Mor atribuído a João de Cró ou de Croy (Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Casa 

Real, Cartório da Nobreza, Liv. 19)46. O Livro data de 1509, mas tem adições e a 

entrada de Jorge Afonso para oficial de armas parece estar ligada precisamente à 

criação do Cartório da Nobreza que resultou em parte da necessidade de corrigir este 

trabalho de João do Cró, mas a verdade é que nas chancelarias manuelinas apenas 

dois Jorge Afonso nos aparecem regularmente, o pintor, e o seu homónimo porteiro da 

Fazenda de D. Manuel, e a este também é dado um escudo de armas no Livro do 

Armeiro Mor, assentado no fólio cxbiij vº, com a indicação de “armas de Jorge Afonso 

da Fazenda”.  A obtenção de um brasão de armas para Jorge Afonso enquanto pintor 

seria uma excepcionalíssima ocorrência, mas não seria tão pouco usual na sua 

condição de Arauto. Durante a reforma destes ofícios, D. Manuel fez viajar pela 

Europa, em 1509,  os seus oficiais de armas e concedeu-lhes “a graça de poderem 

usar escudos de armas” (ANTT, Regimento da Nobreza dos Reis de Armas que 

mandou fazer o Senhor Rei D. Manuel que Deus Tem”, fl. 2v.-3. Citado por Norton, 
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 Edição fac-símile com introdução de António Machado de Faria, Lisboa: Academia Portuguesa de 
História, 1956. 
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2002: I-298). É provável pois que esta benesse se mantivesse e se estendesse para 

outros oficiais manuelinos que ocuparam as mesmas posições. 

As armas dadas a Jorge Afonso são um escudo partido: primeiro de ouro com uma 

águia de duas cabeças, estendida de negro, cortado de verde, com uma torre de prata 

lavrada iluminada de negro; segundo de prata com um leão de vermelho47 (Fig. 12).  

Dois retábulos lisboetas, ambos pintados por volta de 1520 dão especial relevância à 

representação dos Arautos no séquito dos Reis Magos (Fig. 13). Falamos do retábulo 

de S. Bento de Xabregas (Beato António) e do retábulo da Capela do Salvador do 

Convento de São Francisco da Cidade de Lisboa (Retábulo dito de S. Bento). Neste 

último, ao que tudo leva a crer de Jorge Leal e Gregório Lopes, já em execução em 

1520 e terminado antes de 1525, um grupo de figuras onde pontuam três retratos, 

separa os Magos em Adoração do séquito que faz esvoaçar três flâmulas , uma de 

fundo dourado com a águia imperial a vermelho, outra de prata e verde com estrelas e 

o sol, a última com um leão rompante, vermelho sobre fundo de prata.  As flâmulas a 

identificar o séquito dos Magos à semelhança dos cortejos principescos têm 

antecedentes conhecidos, a começar pelo tríptico da Adoração dos Magos de Hans 

Memling, do Museu do Prado e terminando nas várias derivações a partir da gravura 

de Martin Schongauer, mas no quadro do retábulo do Salvador de S. Francisco da 

Cidade as cores heráldicas e os motivos utilizados para simbolizar as três partes do 

mundo parecem repetir, nas cores, no leão e na águia os motivos das armas que são 

atribuídas a Jorge Afonso.  

A Adoração dos Magos do Beato António (MNAA invº 33 Pint) é o exemplo mais 

evidente que conhecemos em toda a pintura da transformação do tema da Adoração 

dos Reis ao Menino Jesus numa cerimónia cortesã.  Não faltam exemplos na arte 
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 Utilizamos a descrição de Anselmo Braamcamp Freire, Armaria Portuguesa, Lisboa, s/d, p. 5. 
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italiana do primeiro Renascimento, de Gentile da Fabriano a Botticelli, de Filipo Lippi 

aos frescos de Benozzo Gozolli na capela do Palazzo Medici Riccardi, da utilização do 

tema da Adoração dos Magos para a promoção dos faustos próprios dos 

encomendadores, na proliferação de figuras cortesãs, identificáveis, transformando 

com impudícia o tema sacro em profana publicidade, mas a pintura do MNAA é 

impressionante não pelo imenso panorama com que as representações italianas 

trataram o tema, mas antes pela sua redução. Num edifício arruinado e destelhado, 

como na divulgada gravura de Durer, estabelece-se uma íntima conferência entre a 

Virgem que exibe o Salvador na maior nudez essencial, sobre um pano branco, sem a 

presença de S. José, e o séquito de três reis que o homenageiam, ricamente vestidos e 

engalanados, o mais próximo com as feições que podemos atribuir a D. Manuel. Atrás 

dos três reis outros tantos jovens pagens transportam as ofertas em recipientes de 

requintada ourivesaria, correspondendo de certa forma às extravagantes jóias dos 

monarcas e às roupagens sumptuosas. Ao lado deles reconhecem-se os três arautos 

respectivos, identificados pelas suas tabardas com as armas das três partes do mundo 

- a águia bicéfala negra sobre um brocado vermelho, o leão rompante sobre a veste 

amarela, o sol raiante sobre a tabarda verde. Atrás, as flâmulas repetem a ligação 

heráldica. Poucas vezes se terá ido tão longe na transformação de um tema sagrado 

numa cerimónia de corte, mas esta é, verdadeiramente, uma característica da arte 

manuelina e, concretamente,  da pintura deste ciclo. Poderíamos reforçar que 

encontramos de novo semelhanças entre as cores e os símbolos escolhidos e as 

armas atribuídas supostamente ao pintor Jorge Afonso, mas já não é tanta suposição 

considerarmos que, ao mesmo tempo que a pintura portuguesa assumia nas suas 

representações um evidente mimetismo da encenação dos ritos do poder real, os dois 

principais pintores do tempo, Francisco Henriques e Jorge Afonso iniciaram cargos 
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importantes no Cartório da Nobreza, carreira que a morte ceifará a Henriques, mas que 

Jorge  Afonso assumirá de forma cada vez mais completa aos longos das décadas de 

1520 e 1530. 

É no quadro da relação destes pintores com esta carreira de armas que vale a pena 

retomar um problema antigo, mas algo esquecido (pelo menos pelos historiadores da 

arte):  o da participação de Jorge Afonso na grande obra heráldica do reinado de D. 

Manuel, a sala dos veados, ou dos brasões, do Paço de Sintra. 

A primeira vez que o nome de Jorge Afonso foi publicado ocorreu na lista de pintores 

que José da Cunha Taborda acrescentou à sua tradução de Prunetti, em 1815, mas a 

segunda passou mais despercebida. Deu-se em 1838, quando o Abade de Castro e 

Souza publicou a sua Descrição do Paço de Sintra48. Na pagina 20, depois de 

descrever o tecto da sala dos Brasões “onde reluzem delicadíssimos desenhos”,  dá-os 

como “feitos pelos insignes pintores, Duarte de Armas, Francisco Dansilha e Jorge 

Afonso, na sua primitiva, e depois retocados por Bento Coelho da Silveira”. 

A fama (e algum proveito) de que o Abade gozou como fonte pouco idónea na 

utilização livre que fazia dos documentos e fontes históricas, levou a que não se desse 

grande importância a esta informação. Parece evidente que o Abade se limitava a 

aventar como autores os artistas que conhecia ligados a Sintra e ao Paço, Danzilho, 

mestre de obras, Duarte de Armas pelas vistas do palácio no Livro das Fortalezas, e 

Jorge Afonso cuja nomeação para Vedor e Examinador das Obras de Pintura Reais, 

em 1508, que Castro deveria conhecer das Chancelarias, é precisamente dada no 

Paço de Sintra. Nada disto tem a ver com o tecto mas, numa conferência de 1996, 

Martim de Albuquerque veio a retomar esta hipótese com outros fundamentos, 
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 Abade A. D. de Castro e Sousa, Descripção do Palácio Real da Villa de Cintra, que ali teem os Snrs. Reis 
de Portugal, Lisboa: Typographia de A. S. Coelho, 1838. 
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enquadrando a sua feitura nas reformas gerais do reinado de D. Manuel, quer as mais 

específicas, de reforma do Cartório da Nobreza, que implicariam a utilização de um 

Oficial de Armas na sua concepção, quer as mais gerais de centralização do poder no 

rei, mostrando ao seu redor uma nobreza dele dependente. Como escreve Martim de 

Albuquerque “não estamos mais perante uma nobreza desafiadora do poder real, mas 

de uma nobreza agrupada em torno do rei e ao serviço dele enquanto representante do 

bem comum” (Albuquerque 2000:161). A legenda na sanca “Pois com esforços leais / 

serviços foram ganhadas / com estas e outras tais / devem de ser conservadas” 

expressa ao mesmo tempo essa ideia de serviço do rei e da necessidade da sua 

continuação para que a nobre condição permaneça.  

Anselmo Braamcamp Freire (1973: I, 23) demonstrou que as pinturas da sala dos 

brasões devem ter sido executadas entre 1517 e 1518, provavelmente no período da 

segunda viuvez de D. Manuel. As armas da rainha D. Maria não estão presentes, o que 

seria muito estranho de acontecer em vida da rainha, tanto mais que D. Manuel fez 

questão das incluir noutras obras onde seriam menos evidentes, como no tecto da 

Charola de Tomar ou no cadeiral de Santa Cruz de Coimbra. Não aparecem também 

as armas do Infante D. Carlos, nascido em 18 de Fevereiro de 1520, e a forma 

“fechada” como o tecto é programado fazem pensar de facto numa ideia de 

descendência completa, por certo prévia à mudança de ideias que fez o Venturoso 

ligar-se a Dona Leonor, prometida do príncipe seu filho. 

A data de 1518 coincide aliás com avultadas encomendas de madeira para o Paço de 

Sintra, documentadas em 2 de Setembro desse ano (ANTT, Corpo Cronológico, Parte 

III, Maço 6, doc. 112). A ser assim a empreitada é contemporânea das profundas 

reformas de reorganização heráldica que D. Manuel levou a cargo e coincidirá com o 
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início da organização do Livro da Perfeição das Armas, de António Godinho, executado 

entre 1516 e 1521, que segue em grande parte a mesma estrutura dos tectos de 

Sintra, conforme Braamcamp Freire tornou claro.  

De facto, já Damião de Góis ligara a construção do tecto de Sintra às reformas da 

armaria no tempo de D. Manuel. No último capítulo da Crónica do Felississimo... em 

que resume as grandes medidas políticas manuelinas, escreve que o rei “mandou ver 

todalas sepulturas do regno pera delas se notarem as armas, & insignias, & letreiros 

que nela havia, as quaes armas mandou nos Paços de Sintra pintar todolos esculos 

com suas cores, & timbres, em huma fermosa sala que pera isso mandou fazer, alem 

do que mandou fazer  hum livro muito bem illuminado, em que stão pintados hos 

mesmos scudos das linhagens da  da nobreza destes Regnos, E pera se melhor 

ordenar, & dar regimento ahos Reis darmas, heraus, & porsuiuãs mãdou às cortes do 

Emperador Maximiliano, Reis de França, & Inglaterra Antonio roiz Rei darmas Portugal 

bacharel em Leis, pera saber na verdade o modo que nisto estes Príncipes tinhão, com 

has quaes informações, & costume antiguo destes regnos, lhes deu regimento, & fez 

nota do modo em que se hão de fazer has cartas dos offícios de cada hum delles, ho 

que depois de ser ordenado fez em Lisboa nos Paços da ribeira hum auto publico 

muito solene, em que deu nome a todolos reis darmas, heraus, porsuivãs destes 

regnos a cada hum delles separadamente de sua provincia”49. 

Parece pois evidente que a contrução da Sala dos Brasões se deu no âmbito das 

reformas para as quaos foi criado o Cartório da Nobreza em 1512, onde, em “pública e 
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 Damião de Góis, Cronica do Felicíssimo Rei D. Manuel, ed. de J. M. Teixeira de Carvalho e David Lopes, 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1926, Parte IV, cap. Lxxxvi, p. 210. 
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solene” cerimónia foram baptizados os seus membros50, entre os quais Jorge Afonso 

como Arauto Lisboa. Mais tarde, em 1514, ter-se-lhe-à reunido, na mesma estrutura, 

como passavante Santarém, o seu cunhado Francisco Henriques, reforçando assim D. 

Manuel a presença dos artistas nesta estrutura que, ao fim e ao cabo, se destinava a 

criar um sistema visual de referencia social. Dentro deste quadro não parece crível que 

Jorge Afonso estivesse arredado da mais monumental obra de pintura de expressão 

heráldica, ele que reunia em si ambas as valência de autoridade heráldica, como 

Arauto, e de autoridade artística, como “vedor das obras de pintura reais” tendo quase 

sempre uma palavra a dizer sobre os artistas escolhidos para as obras reais. O facto 

do palácio ter disposto de pintores, expressamente a ele ligados, não inviabiliza esta 

hipótese, pois como é sabido, mesmo internacionalmente e para grandes mestes com 

Jan van Eyck ou Weyden, a ligação como pintor régio a um palácio ocupava os seus 

beneficiários sobretudo em obras de manutenção e efémeras decorações festivas, 

sendo as grandes empreitadas sempre encaradas fora da contratação destes cargos. 

O próprio caso de Jorge Afonso, enquanto pintor régio, é exemplar deste ponto de 

vista. As obras que lhe surgem documentadas incluem pequenas tarefas decorativas e 

efémeras como a prssível pintura de um relógio no Paço de Almeirim (Serrão 2002: 

106) ou das bandeiras para a embaixada ao Preste João51. 

É certo que os documentos que chegaram até nós são muito reduzidos. Da tença 

recebida de 10 000 rs. como examinador, apenas conhecemos dois pagamentos, um 

de 1516 (Viterbo 1906:6) e outro, muito tardio, de 1534 publicada por Pedro Flor (2009: 
                                                      
50

 Sobre esta cerimónia e a sua dignidade veja-se Manuel Severim de Faria, Notícias de Portugal, 3ª ed. , 
Lisboa: Officina de António Gomes, 1791, Tomo I, p. 256. NA p. 243 do mesmo livro, apoiado em Góis, 
Severim reforça a ideia da Sala dos Brasões do Paço de Sintra ter sido uma consequência das reformas da 
Armaria efectuadas por D. Manuel. 
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  Luis Reis Santos (1957: 129 publicou esta referência com a cota errada. No entanto no seu espólio na 
Biblioteca de Arte Gulbenkian, cx. 66, tinha transcrição dos documentos com a cota correcta, ANTT, Núcleo 
Antigo, Lº 788. Pedro Flor publicou a transcrição dos documentos (Flor 2009:74-5). 
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75). Esto último, recolhido de um livro de tenças, moradias e ordenados de D. João III 

de 1534, da Biblioteca da Ajuda (49/XII/14) é particularmente interessante, pois aí se 

afirma o que o pintor continua a receber os 10.000 rs. que lhe eram devidos, mas por 

“tença graciosa”. Isto é, o ordenado era dado “por graça” e não por remuneração, o que 

quer dizer que, em 1534, o pintor já não exercia de facto o cargo de examinador e 

vedor das obras de pintura reais que activamente tinha ocupado durante a vedoria de 

obras reais de Bartolomeu de Paiva, agora já velho e doente e na prática afastado 

também do cargo. Jorge Afonso mantém nominalmente o ofício, que aliás, como vimos, 

não terá continuidade, mas já não o exerce de facto. Falaremos mais à frente sobre 

este assunto, mas não podemos deixar desde já de notar a coincidência cronológica 

entre este abandono da actividade de Jorge Afonso e o advento de uma linguagem 

mais personalizada e livre em pintores que de perto lhe estavam ligados, como Garcia 

Fernandes ou o seu genro Gregório Lopes. 

Conhecemos muito mais recibos de Jorge Afonso respeitantes ao ofício de armas. 

Como arauto tinha direito não só a tença, como a vestiaria e a abono para manutenção 

de montada. De vestiaria recebia 4. ooo rs, às vezes em dinheiro, noutras em espécie. 

Pedro Flor publicou o recebimento de uma tença em espécie em 1516, referente ao 

ano anterior (Flor, 2009: 75) um documento curiosíssimo por juntar no mesmo assento 

as assinaturas de Jorge Afonso e de Francisco Henriques, seu cunhado, os dois 

melhores pintores portugueses do tempo. Luis Reis Santos (1957: 12) publicou a 

referência a outros dois recebimentos, dos anos de 1534 e 1535, ambos transferidos  

“em mercadoria”, o primeiro dos quais é também muito particular, pois, além de Jorge 

Afonso, assina-o o poeta e cronista Garcia de Resende (ANTT, Corpo Cronológico, 

Parte II, maço 191, nº 8, de 10 de junho de 1534 e idem, Parte II, maço 201, nº 87, de 1 
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de Junho de 1535). Pedro Flor  (2009:76) deu a conhecer ainda vários pagamentos de 

meio alqueire de cevada para ajuda da manutenção de montada recebidos entre Abril 

de 1516 e Julho de 1521, pagos em Almeirim, Évora e Lisboa, locais normais de 

deambulação da corte. O primeiro documento deste tipo que conhecemos data de 

1511 e faz parte de um livro de receita e despesa diária feita “com as cavalgaduras da 

casa real e com os oficiais da cevada que diariamente se lhe dava”. A folhas 7 (não 

numeradas), no “tytulo dos monteyros do cavallo del rey nosso Senhor que ham tres 

quartas de çevada por dya na çevadarya” aparece o pagamento a “J. afonso pyntor iii 

qtas” (ANTT, Corpo Cronológico/ Parte 2/ Maço 25 / doc. 255). O que é de notar, para 

além da data recuada, anterior à obtenção do cargo de arauto que justificaria a 

mantiaria, é a indicação do pintor dentro dos “monteyros do cavallo del Rey”, o que 

mostra outra actividade de Jorge Afonso na Corte, temporária, provavelmente, mas 

nem por isso menos reveladora da posição do pintor junto da burocracia régia.  Quer 

como pintor, quer como oficial de armas, é no quadro da grande máquina burocrática 

do Venturoso e como instrumento da sua política reformadora que temos de 

compreender a acção de Jorge Afonso. As duas principais vertentes da sua carreira 

não estavam aliás tão distantes, não só porque algum do trabalho como oficial de 

armas implicava um conjunto de actividades que  hoje classificaríamos como 

“artísticas” - execução de iluminuras, cartas de brasão, registos de monumentos e 

armas, etc - como, sobretudo,  os requisitos necessários para ambos os ofícios não 

eram assim tão díspares. Se recuarmos outra vez ao Livro dos Arautos que atrás 

utilizámos (Nascimento 1977: 156) para recolhermos as características que exigia para 

um bom Arauto o seu autor quatrocentista, e que eram uma  “grande capacidade de 

retenção, que sejam de grande engenho e ciência, e capazes de relatar tudo com a 

maior exactidão possível”, reconhecemos aí qualidades que facilmente poderíamos 
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transpor para um bom pintor, sobretudo do tempo de Jorge Afonso, onde precisamente 

a capacidade de representar com exactidão e narrar com fluência foram os factores 

distintivos que elevaram sobre as outras, as obras saídas da sua oficina e dos pintores 

que lhe estavam próximos. 
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5. A obra atribuída. Uma revisão bibliográfica. 

 

 

 

 

Não encontramos publicada nenhuma referência a Jorge Afonso antes de 1815, ano da 

edição em Lisboa da tradução das Regras da Arte da Pintura de Michael Angelo 

Prunetti, às quais o seu tradutor, José da Cunha Taborda, pintor do regente D. João, 

futuro D. João VI, juntou uma “memória dos mais famosos pintores portuguezas”52. 

Taborda não sabe muito sobre Jorge Afonso e refere-se apenas ao documento do 

Corpo Cronológico em que o rei manda  que Jorge Afonso encontre avaliadores para 

resolver a contenda entre Fernão Munhoz e a viúva de Olivier de Gand sobre o 

pagamento e a continuação da obra de marcenaria e imaginária da Charola de Tomar. 

O breve texto da memória é vago e algo equívoco, nem se depreendendo dele a obra 

de que se trata, pelo que podemos pensar que Taborda só indirectamente teve 

conhecimento do documento que utilizou. 

Em 1838, num folheto sobre o Paço de Sintra a que já fizemos referência, o Abade 

Castro e Souza deu Jorge Afonso como um dos autores do tecto da sala dos brasões. 

                                                      
52

 José da Cunha Taborda, Regras da Arte da Pintura, Com breves Reflexões Críticas sobre os caracteres 
distinctivos de suas Escolas, Vidas, e Quadros de seus mais célebres Professores. Escritas na Lingoa 
Italiana por Michael Angelo Prunetti. Dedicadas ao Excellentíssimo Senhor Marquez de Borba Fernando 
Maria Jozé de Sousa Coutinho CastelloBranco e Menezes, um dos Governadores do Reino, &c. &c. &.c, por 
José da Cunha Taborda, Pintor ao Serviço de S.A.R. o Principe Regente N. Senhor. Accresce Memoria dos 
mais famosos Pintores Portuguezes, e dos melhores Quadros seus que escrevia o Traductor., Lisboa: Na 
Impressão Régia, 1815, p. 168-9. 
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Não apresentou nenhum documento a prová-lo mas, como dissemos, talvez 

conhecesse a nomeação de 1508 para o cargo de examinador e vedor das obras reais, 

certidão passada em Sintra, pormenor que lhe pode ter fornecido um motivo para tal 

atribuição53. 

O conde Atanasius  Raczynski publicou, em 1846, os primeiros dados com verdadeiro 

interesse para a biografia do pintor, ambos devidos a comunicações do 2º visconde da 

Juromenha, João António de Lemos Pereira de Lacerda (1807-1887).  No primeiro 

apêndice à segunda carta, traduziu, a partir de uma carta do visconde, a célebre 

petição de 1540 de Garcia Fernandes, em que Jorge Afonso testemunhou, e que 

permanece como o último documento conhecido em vida do pintor (Raczynski 1846: 

212-4) Através de nova comunicação de Juromenha, no segundo apêndice à décima 

carta, acrescentou a notícia do documento de nomeação, por D. Manuel em 1508, de 

Jorge Afonso como examinador e vedor das obras reais de pintura (Raczynski 1846: 

222-3). Além destes dados, o conde polaco referiu-se e valorizou o conjunto de obras 

que hoje supomos estarem dentro da actividade de Jorge Afonso mas, sobre este 

aspecto, deter-nos-emos nos capítulos respectivos. 

Num breve artigo cheio de importantes revelações para a história da arte portuguesa, 

publicado na revista Artes & Letras em 1873,  Ramos Coelho trouxe mais informações 

biográficas do pintor ao conhecimento público. Revelou a minuta da nomeação para 

Arauto Malaca, um recibo da tença como examinador e vedor, e publicou a 

confirmação por D. João III neste cargo, em 1529.  O grande manancial documental, 

bem como a publicação diplomática dos documentos já conhecidos, deveram-se a 

Francisco Marques de Sousa Viterbo e ao seu monumental corpus documental Notícia 

                                                      
53

 Abade A. D. de Castro e Sousa, Descripção do Palácio Real da Villa de Cintra, que ali teem os Snrs. Reis 
de Portugal, Lisboa: Typographia de A. S. Coelho, 1838, p. 20. 
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de Alguns Pintores Porugueses e outros que, sendo estrangeiros, exerceram a sua arte 

em Portugal, 1ª série de 1903, 2ª de 1906 e 3ª, já póstuma, de 1910. Para o 

conhecimento de Jorge Afonso apenas as duas primeiras interessam, mas elas 

fornecem o essencial do conhecimento biográfico que ainda hoje temos do pintor, 

apenas pontualmente aumentado por Brito Rebelo (1903),   Braamcamp Freire (1926, 

2ª ed. 1973), Vergílio Correia (1921 e 1928), Luís Reis Santos (1966) e, mais 

recentemente, Rafael Moreira (1991) e Pedro Flôr (2009), com contribuições que já 

tivemos oportunidade de referir. Sousa Viterbo não apenas revelou vastíssima 

documentação, como foi o primeiro a perceber realmente o papel central de Jorge 

Afonso na corte manuelina, quer  pelos cargos que ocupou quer, sobretudo, pela teia 

de relações de parentesco e aprendizagem que foi criando e que incluíram os mais 

relevantes mestres da sua geração e da que se lhe seguiu, falando mesmo, a propósito 

da sua oficina, em “academia”, para melhor sublinhar esta influência. 

A contribuição dos escritores estrangeiros para a questão de Jorge Afonso não podia 

ser grande.  Justi ligou os quadros de Tomar a alguns de Setúbal, mas, 

essencialmente, o que notam Robinson, Justi e Bertaux é, para além da grande 

influência flamenga ( a “artisic invasion of the Spanish Peninsula”, de que fala 

Robinson, 1866:8), uma concentração das características própria que definem uma 

escola nacional nos reinados de D. Manuel e D. João II, e uma fundamental 

dependência do meio artístico da encomenda régia: “a pintura portuguesa tem um 

carácter central, pois a cultura nacional daquele tempo era uma criação do rei” (Justi, 

1915: 136). 

Émile Bertaux (1911 : 882) não tem dúvidas de que, nesse quadro geral, Jorge Afonso 

teve um papel importante, em que “parece ter sido um verdadeiro chefe de escola”, 
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mas na altura em que escreveu nem a ele nem aos seus discípulos conseguia ligar 

“com toda a certeza alguma das numerosas e notáveis obras que representam a 

escola de Lisboa ao longo de mais de meio século”. 

Não teve estas reticências José de Figueiredo. Em três textos da década de 1920, 

José de Figueiredo considerou que Jorge Afonso não poderia deixar de ser o pintor de 

S. Francico de  Évora.  Lendo um pouco à letra o formulário da carta de nomeação de 

Jorge Afonso, de 1508, em que o rei D. Manuel argumentava com  os “serviços que 

delle temos recebidos”, o Director do MNAA achava Jorge Afonso “qualquer cousa 

como o chefe máximo da arte do país nessa época” (Figueiredo, 1921:220), e 

questionou-se, naturalmente,  sobre que trabalhos poderiam ter estado na base do 

agradecimento régio, acabando por admitir que apenas S. Francisco de Évora podia 

corresponder a essa possibilidade. 

A ideia de Figueiredo opunha-se claramente a toda a documentação publicada, mas 

teve na época a a força que tinha o seu autor. Figueiredo não só a expressou em 

artigos (1921) , como a propagandeou por exposições (Sevilha 1929, Paris 1931) e, 

sobretudo, a publicitou em tabelas do Museu Nacional de Arte Antiga e na abertura da 

“Sala Jorge Afonso” no Museu Grão Vasco54, centrada no políptico da catedral de 

Viseu. Seguiam-no Virgílio Correia (1932), e Luciano Freire, este num pouco acertado 

artigo destinado a provar a “portugalidade” de Francisco Henriques, onde confundiu, 

mais do que esclareceu, as relações de parentesco entre artistas portugueses, em 

deficiente compreensão da documentação publicada por Viterbo e Prudêncio Garcia 

(Freire, 1922). 

                                                      
54

 cf. “A inauguração da Sala Jorge Afonso no Museu Grão Vasco - Uma palestra do Dr. José de Figueiredo” 
in Diário de Notícias, de 11 de Junho de 1928.  
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Reinaldo dos Santos esperou a morte de José de Figueiredo para, numa revisão da 

documentação publicada no século XIX por D. José Pessanha e Gabriel Pereira, 

concluir o que era óbvio, que o mestre de S. Francisco de Évora era Francisco 

Henriques e que haveria que procurar outro conjunto que correspondesse à 

personalidade artística de Jorge Afonso. Reinaldo propôs, “por exclusão de partes” 

admitirá mais tarde (1960), que deveriam pertencer a Jorge Afonso as grandes tábuas 

da Charola de Tomar e do retábulo de Palmela (1938). 

Se a clarificação da identidade de Francisco Henriques foi um elemento esclarecedor, 

a marcar um grande avanço no conhecimento da pintura manuelina, o fim da década 

de 1930 assistiu também a outros debates menos pacíficos. Por indicação de Luis Reis 

Santos, o novo director do Museu Nacional de Arte Antiga, João Couto, mandou 

proceder a um novo restauro da pintura “Aparição de Cristo à Virgem”, proveniente do  

coro do Convento da Madre de Deus, em que se incorporou uma tábua solta que 

ostenta a data de 1515, retirando umas antigas pranchas de ligação executadas por 

Luciano Freire (Couto 1940). Figueiredo dera este conjunto a Cristovão Lopes, pintor 

nascido em 1516, o que a nova data tornava obviamente impossível. A pintura, uma 

das mais importantes da arte portuguesa do século XVI na colecção do MNAA, que 

tivera honras de bilhete postal pelos Grupo de Amigos do Museu logo em 1913, não 

esteve tão pouco presente na exposição dos Primitivos Portugueses, de 1940. Cinco 

painéis deste conjunto, os dois triangulares (Ascensão e Adoração dos Magos), e a  

Anunciação,  a Adoração dos Magos  e a Assunção da Virgem figuraram na exposição, 

mas sob a designação de “Mestre da Madre de Deus”, e a datação do “2º quartel do 

século XVI”, excepto o último, datado, mais genericamente, de “1ª metade do século 

XVI” (Lisboa, 1940: nº 275, p. 43).  Enquanto as primeiras quatro tábuas foram 
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expostas na sala XI - juntamente com o Inferno, o retábulo dos Arcos, o retábulo de 

Setúbal e obras de Diogo de Contreiras e do Mestre de Abrantes - , a Assunção da 

Virgem foi exposta na galeria com obras de Garcia Fernandes, pinturas tardias de 

Gregório Lopes e quatro grandes painéis da série da Charola de Tomar.  

Vinte anos mais tarde, no volume da “Artis” que olharemos em seguida, Adriano de 

Gusmão confessaria como na altura da sua colaboração na obra de João Barreira 

(1950) ainda se ressentira “da visão fragmentada e imperfeita que a Exposição de 1940 

- útil a tantos outros títulos - nos proporcionara do retábulo da Madre de Deus” 

(Gusmão, 1960: 13, nota 12). 

 No roteiro da exposição nada é dito sobre a pertença ao mesmo conjunto da pintura 

Aparecimento de Cristo à Virgem, em que  o MNAA aceitara recolocar a tábua que a 

data de 1515,  e no comentário ao catálogo não publicado,  Maria José de Mendonça 

(s/d) tão pouco aflora  este problema, e retoma sem rebuço a tese de José de 

Figueiredo, que considerava o conjunto como tendo sido começado antes de 1550 e 

terminado depois de 1552. Reinaldo dos Santos, nos seus “Primitivos Portugueses” , 

obra de sucesso editada pela Academia Nacional de Belas Artes  que seria, na prática, 

o informal catálogo da exposição que não o teve de facto, apenas um pormenor da 

figura da Virgem na Assunção merece reprodução. E no texto, toda a série da Madre 

de Deus (bem como a parte da de Setúbal), é  dada a Gregório Lopes e datadas de 

1520-30 (Santos 1940: 33-34). Reynaldo manterá sempre a recusa em aceitar a data 

de 1515 e ainda em 1961 falará no retábulo como empreitada joanina (Santos 1961a).  

É de certa forma perturbador constatarmos que a reunião de quase três centenas de 

obras na exposição dos Primitivos Portugueses de 1940, a grande maioria postas pela 

primeira vez em confronto, e muitas delas restauradas propositadamente para o 
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certame, não só não introduziram de imediato novas interrogações e propostas para o 

debate artístico, como parece ter paralisado as dúvidas que se começavam a erguer 

sobre o edifício explicativo construído desde os tempos de Figueiredo. Exemplo disso é 

a longa crítica de Aarão de Lacerda no Ocidente, iniciada por uma extensa citação de 

Salazar, onde se refaz todo o balanço da historiografia da pintura até à exposição, sem 

que esta levante algum tipo de questões acerca das várias teses expostas (Lacerda, 

1940). 

O que se passou com o o retábulo da Madre de Deus é, para nós, um dos dados mais 

reveladores sobre a ausência de debate  nos anos da exposição de Quarenta. Apesar 

de João Couto ter concordado com a reposição da data de 1515 no painel da Madre de 

Deus, com uma rapidez pouco comum na forma muito cautelosa como sempre geriu o 

Museu, sempre muito arredado da influência das teorias dos críticos de arte, e de ter 

publicado sobre o assunto uma breve nota, nalguns pontos enigmática, no Boletim do 

Museu Nacional de Arte Antiga (Couto 1940), para um certo sector da historiografia de 

arte, ainda ligado a  José de Figueiredo, a única consequência desse facto, parece ter 

sido a saída dessa importante pintura do objecto da crítica. Juntamente com a 

reposição do nome de Francisco Henriques no universo de obras que Figueiredo 

identificara com Jorge Afonso, os anos do maior certame dedicado à pintura primitiva 

portuguesa, os da Exposição de 1940, foram os de um estranho ensombramento da 

obra e da figura do pintor régio de D. Manuel.  

Seria Jirmousky, ao que cremos, o primeiro a aceitar naturalmente o novo dado e a 

incorporar a datação do painel da Madre de Deus e do seu conjunto (Malkiel-Jirmousky 

1942:43). O próprio Luis-Reis Santos, autor da “descoberta”, apenas tratou numa nota 

esse dado novo, na publicação da sua colectânea de trabalhos (Reis Santos 1943: 
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278) e, em 1950, na colaboração na Enciclopédia Luso-Brasileira (sub-entrada “Mestre 

de 1515” e entrada “Jorge Afonso”) ainda não foi capaz de definir com clareza o 

conjunto de obras associável ao pintor de D. Manuel.  

A primeira história da arte nacional saída depois da grande exposição de 1940, sob a 

direcção de Aarão de Lacerda, entregou o capítulo dedicado à “pintura do século XVI” 

ao crítico Fernando Pamplona, algo estranhamente, pois o autor não tinha um passado 

visível na historiografia da pintura antiga, tendo até à data publicado exclusivamente 

sobre os séculos XIX e XX. O texto é confuso, desinteressante e desactualizado, 

repetindo sobre Jorge Afonso a possibilidade posta por Reynaldo dos Santos, de 

serem seus os painéis de Tomar com o argumento de que “temos de procurar a obra 

de Jorge Afonso entre os painéis de certa categoria dessa época não susceptíveis de 

serem atribuídas aos seus mais ilustres discípulos nem a Francisco Henriques” 

(Pamplona 1948:359).  A designação de Mestres de Ferreirim, resultante da 

documentação elucidativa sobre essa empreitada publicada por Virgilio Correia que 

demonstrava aí terem trabalhado Gregório Lopes, Cristovão de Figueiredo e Garcia 

Fernandes, tornou-se aqui um  grande buraco negro onde tudo coube, desde a série de 

S. Bento ao retábulo do Convento de Jesus de Setúbal, dos quadros de Santa Auta às 

pinturas da Misericórdia de Abrantes, do retábulo do Paraíso ao conjunto de Santos-o-

Novo,  num conceito esponjoso e vazio que, desafortunadamente, não deixou de fazer 

escola. 

Noutra publicação do mesmo teor, saída pouco depois -  a Arte Portuguesa dirigida por 

João Barreira -, dar-se-ia ao público a primeira síntese moderna sobre a pintura 

quinhentista portuguesa, nova pelo olhar crítico e distante das velhas polémicas, sólida 

de conhecimentos, e actualizada de noções estéticas e históricas de enquadramento 
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do facto artístico -  “Os Primitivos e a Renascença”, da responsabilidade de Adriano de 

Gusmão (Gusmão: 1950).  Mas, no seu conjunto, a obra não deixa ser reveladora das 

dúvidas e das díspares opiniões com que era encarada a obra de Jorge Afonso. 

Adriano de Gusmão faz aí eco e parece concordar com a ligação proposta 

recentemente nos artigos da enciclopédia Luso-Brasileira por Luís Reis Santos (cf. o 

sub-verbete “história da pintura portuguesa” na entrada “Pintura”) entre os painéis 

grandes da Charola de Tomar e o retábulo da Madre de Deus, ou “de 1515” , 

considerando a descoberta da data de 1515 “da maior importância, já porque fixa, não 

só a esse painel como provavelmente todo o conjunto, uma data muito anterior à que 

lhe era atribuída, já porque prova a existência, no terceiro lustro de Quinhentos, dum 

mestre completamente feito, senhor de uma apuradíssima técnica e comunicativa 

expressão.” (Gusmão 1950:242). E perguntava-se: “Será pois Jorge Afonso?” para 

prudentemente confessar a falta de provas dessa identidade dos mestres da Madre de 

Deus e de Tomar.  

No mesmo volume, assinando o capítulo seguinte,  sobre a pintura da segunda metade 

do século XVI e do século XVII,  Reynaldo dos Santos, falando do peso dos 

tradicionalistas na arte depois da viragem do meio do século XVI,  aqueles que 

prolongavam sem ruptura  a evolução dos Primitivos, afirmava, que “a obra mais 

importante e a melhor identificada dessa corrente é o Retábulo da Madre de Deus” 

(Santos 1950:259).  

A repartição das fotografias pelo volume era salomónica em relação a tão díspares 

opiniões. Um fragmento da Aparição de Cristo à Virgem (p. 239), a Ascensão (p. 240) e 

a Adoração dos Magos (p. 241) ilustram o texto de Adriano de Gusmão. Duas outras 

fotos, reproduziam a Adoração dos Pastores e a Entrega da Ordem a Santa Clara, 
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sintomaticamente ambas ainda anteriores ao seu restauro, ilustravam o texto de 

Reynaldo dos Santos (p. 264 e 265) como obras de “Cristovão Lopes” e datação 

“posterior a 1552”). Reynaldo dos Santos ainda voltou a reiterar esta ideia, quer na sua 

grande síntese Oito Séculos de Arte Portuguesa (...), quer num artigo publicado na 

revista da Academia de Belas-Artes em que ensaia  uma série de argumentos para  

manter o retábulo da Madre de Deus longe da data de 1515, reiterando a sua 

atribuição a Gregório Lopes e Cristovão Lopes, e retirando da proposta de 

reconstituição a Entrega dos Estatutos da Ordem  e a Aparição de Cristo à Virgem 

“porque as dimensões muito diferentes das do retábulo, tornam pouco verosímil 

integrá-los no conjunto” (Santos. 1961a: 9), estranho argumento para um grupo de 

pinturas que foi por várias vezes cortado e acrescentado, ao ponto de não se conhecer 

um único painel com dimensões seguramente originais. 

Nessa altura já poucos duvidavam que todo o conjunto da Madre de Deus correspondia 

à data de 1515. Foi contudo Martin Soria quem estabeleceu um corpus básico de Jorge 

Afonso e a sua cronologia relativa, datando os painéis grandes da Charola do 

Convento de Cristo de Tomar de cerca de 1510, aceitando para todo o conjunto da 

Madre de Deus a data de 1515, e  juntando-lhe, embora com a aceitação de uma 

participação mais activa de colaboradores, o retábulo do Convento de Jesus de 

Setúbal, que data de 1520 (Kubler e Soria, 1959: 328-40)55. Soria enquadrou a primeira 

geração de pintores lisboetas do século XVI  na Alta Renascença, numa cronologia 

internacional, esquiva aos nacionalismos que marcavam (e marcam?) boa parte da 

história da arte portuguesa. E, sobre Jorge Afonso, notou sobretudo o seu grande 

conhecimento da anatomia humana, a clareza das composições  e as cores vivas. “The 
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 O capítulo que nos interessa desta obra encontra-se na Terceira Parte, “Painting”,  sob  o nº 18, “Portugal 
and Brazil”, e, dentro deste o essencial está sobretudo no título “The High Renaissance”, pág. 328 e 
seguintes. Toda esta parte é da responsabilidade de Martin Soria.  
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total impression of the interior is calm and orderly, as befits a High Renaissance work” 

escreveu, a propósito da Aparição de Cristo à Virgem do conjunto da Madre de Deus 

(Kubler e Soria 1959:330). 

Martin Soria tornou-se, em pouco tempo, um historiador essencial da pintura 

portuguesa, e o seu desastroso desaparecimento privou a historiografia nacional de um 

dos seus olhares mais lúcidos. Mas na mesma década, a partir de 1954, surgiu outro 

elemento de avanço no estudo da nossa pintura - a “Nova Colecção de Arte 

Portuguesa” - uma série de álbuns lançada pelas edições “Artis” que tiveram a virtude 

de  “obrigar” os historiadores a um invulgar (entre nós) exercício crítico e monográfico, 

já que cada um dos números temáticos abrangeu isoladamente um só autor ou um só 

conjunto de obras. Lidos os breves textos no seu conjunto, é fácil depararmo-nos com 

repetições e contradições, até no mesmo autor, o que até certo ponto foi normal, pois a 

própria sequência dos volumes foi obrigando os historiadores a reverem propostas e 

“arrumos” de autorias. A obra dada a Jorge Afonso foi tratada em três volumes 

diferentes, por três distintos autores. No segundo volume da colecção (1954),  

Armando Vieira Santos escreveu sobre o retábulo do Convento de Jesus de Setúbal, 

não indo muito além do recenseamento de propostas e ideias expressas sobre os 

painéis de Rackzynski a Reinaldo dos Santos, João Couto e Luís Reis-Santos.  

Recorde-se que o retábulo tinha sido restaurado para a Exposição dos Primitivos 

Portugueses56 e fora o centro do recém-inaugurado Museu de Setúbal  (3 de Abril de 

1949). 

                                                      
56

 Falaremos sobre o assunto no respectivo capítulo, mas deve mencionar-se deste já o artigo de João 
Couto  em que apresenta este restauro e as transformações que o painel do “Calvário” tinha sofrido (Couto, 
1940a).  



 

103 

Noutro volume, Adriano de Gusmão tratou monograficamente o retábulo proveniente 

do antigo coro das freiras coletinas de Xabregas, sob o título de O Mestre da Madre de 

Deus. Foi um contributo essencial para o estudo de Jorge Afonso, não só pela aguda 

análise de cada uma das pinturas e a caracterização precisa do estilo do pintor, como, 

sobretudo, pela colocação do problema histórico na sua mais correcta perspectiva. 

Considera Gusmão que “o núcleo que verdadeiramente marca, sob o ponto de vista 

estilístico, uma viragem nítida do labor das nossas oficinas quinhentistas é o antigo 

retábulo da igreja da Madre de Deus de Lisboa” (Gusmão, 1960: 6). A independência 

deste núcleo em relação à obra conhecida de contemporâneos como Francisco 

Henriques e Cristovão de Figueiredo e a sua influência em conjuntos posteriores, que 

tornam o seu autor “o primeiro chefe de escola da nossa pintura quinhentista” (idem: 

12) permitem associar-lhe o nome do pintor régio de D. Manuel: “sem uma base 

documental, infelizmente, que consinta a sua definitiva identificação com Jorge Afonso, 

chefe de operosa e importante oficina de Lisboa, é essa todavia a que, pelo vincado 

sulco estilístico, formativo, oficinal, da obra da Madre de Deus, descortinável em todo o 

segundo quartel do século XVI, cada vez mais se nos impõe ao espírito” (Gusmão, 

1960:12). 

Adriano de Gusmão não seguiu porém a posição de Martin Sória quanto à reunião dos 

três núcleos básicos - as grandes tábuas de Tomar e os retábulos da Madre de Deus e 

de Setúbal - na obra de Jorge Afonso, e considerou mais uma vez que entre os painéis 

de Tomar  e os da Madre de Deus “há diferenças fundamentais, quer no sentimento da 

cor (o que é decisivo), quer no tratamento das figuras, dos panejamentos e dos fundos, 

que o pequeno número de anos a separá-las, um lustro se tanto, não poderá explicar” 

(Gusmão, 1960:11). 



 

104 

O volume da colecção dedicado a Jorge Afonso só saiu em 1966 (foi o nº 21) e deveu-

se a Luis Reis-Santos. O texto inventariou cuidadosamente (com uma única lacuna)  a 

documentação sobre Jorge Afonso, incluindo alguns documentos não publicados até 

aí, mas é claramente mais pobre na análise das obras do que o tinham sido Sória ou 

Gusmão. Aceita como de Jorge Afonso as três séries que temos vindo a enunciar mas, 

além de lhe juntar algumas obras dispersas, reúne também à sua obra o conjunto de 

quatro tábuas provenientes de São Bento da Saúde de Lisboa e que, como já vimos, 

pertenceram originalmente ao Convento de S. Francisco da Cidade. Aliás, o motivo 

escolhido para a capa é mesmo um pormenor da Visitação desta série de S. Bento ou 

S. Francisco. O invulgar da situação é que Adriano de Gusmão noutro livro da mesma 

colecção, o volume 10 dedicado aos Mestres Desconhecidos do Museu Nacional de 

Arte Antiga, saído em 1957, tinha já publicado o documento de avaliação destas tábuas 

em 18 de Maio de 1525, realizada precisamente por Jorge Afonso e Antão Leitão, 

documento que nomeia os pintores Jorge Leal e Gregório Lopes como seus autores. É 

precisamente este documento, publicado nove anos antes, que Reis Santos omite do 

rol documental do pintor, como aliás não coloca na bibliografia o trabalho de Gusmão 

que o divulga. Considerando o conjunto “delineado e parcialmente pintado” por Jorge 

Afonso, Reis Santos aproxima-se da opinião de Sória (Kubler e Sória, 1959: 339), que 

provavelmente não conheceu o texto de Gusmão antes de entregar a sua obra para 

publicação.  

Outra perplexidade que nos deixa a monografia de Luis Reis-Santos é o facto deste 

volume usar uma fotografia da Aparição de Cristo à Virgem anterior a 1940, isto é, 

anterior à destruição do primeiro restauro de Luciano Freire e à recolocação por 

Fernando Mardel, a mando de João Couto, da tábua “descoberta” precisamente por 
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Luís Reis-Santos, que datava este painel de 1515, designação que aliás lhe serviu, 

nomeadamente na Enciclopédia Luso-Brasileira para criar o “Mestre de 1515”, 

identificado com Jorge Afonso posteriormente. A colocação da data e a sua aceitação 

foram essenciais para “repensar” o problema Jorge Afonso, nomeadamente por Reis-

Santos, pelo que mais estranho se torna o lapso da utilização de uma fotografia 

anterior à reabilitação da pintura que se fez para incluir a tábua com essa data. 

A historiografia mais recente tem oscilado entre a aceitação do grupo tomarense no 

conjunto de obras atribuídas a Jorge Afonso ou não. Vitor Serrão e Pedro Dias em 

volume da História da Arte em Portugal das edições Alfa (Dias e Serrão 1986) seguem 

sem grandes alterações o corpus definido por  Sória e aumentado por Reis-Santos, 

com exclusão das tábuas do retábulo de S. Bento.  Em obra mais recente Vitor Serrão  

retoma Reynaldo dos Santos na atribuição das tábuas de Tomar a Jorge Afonso, 

embora um pouco depois  apresente  como lógica “a probabilidade de D. Manuel 

entregar a empresa da Charola às duas melhores oficinas lisboetas do tempo - Jorge 

Afonso-Francisco Henriques” ( Serrão 2002: 107). Aceita no entanto também como da 

mesma oficina, na sequência de Reis-Santos e Sória, os retábulos da Madre de Deus e 

do Convento de Jesus de Setúbal, não sendo muito claro contudo se aceita a data do 

primeiro (“onde a Aparição de Cristo à Virgem ostenta uma presumida data de 1515” 

Serrão, 2002:107), ou se a põe em causa como virá a fazer Manuel Batoréo (2011: 

132-3). 

Em dois estudos sequentes (1991 e 1992) Vitor Serrão tentou “arrumar” em “correntes” 

a pintura portuguesa da primeira metade do século XVI, integrando, quer Francisco 

Henriques quer Jorge Afonso numa “corrente realenga e cosmopolita, aberta (por via 

nórdica) às inovações renascentistas” (Serrão 1992: 214), mas entende-o sobretudo 
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como “um chefe de oficina cortesã”, mais ocupado com a burocracia da examinação e 

da encomenda, ou com as preparações para festas palacianas, do que propriamente 

da “pintura de cavalete”. No texto do ano anterior mostra-se convencido da descoberta 

de provas documentais sobre a atribuição das pinturas de Tomar (Serrão, 1991: 117), 

que no mesmo colóquio seriam divulgadas por Rafael Moreira, mas a documentação 

por este avançada (Moreira 1991a) revelou-se de facto pouco convincente, por si só, 

para justificar a autoria de tais obras ou as restantes consequências que o autor dela 

pretende tirar. 

Noutro volume da mesma História da Arte da Alfa, dedicado ao Renascimento e escrito 

por Dagoberto Markl e Fernando António Baptista Pereira,  assume-se uma separação 

entre as tábuas de Tomar e os outros dois conjuntos. Enquanto estes são enquadrados 

na obra de Jorge Afonso e sobre eles são ensaiadas hipóteses de reconstituição que 

veremos mais à frente, para os grandes painéis da Charola os autores aceitam uma 

autoria flamenga ressuscitando um pouco extemporaneamente a tradição de um pintor 

Dralia sepultado em Tomar como possível autor do conjunto (Markl e Pereira, :85-89). 

A tese não teve grande eco entre outros autores. Mesmo Fernando António Baptista 

Pereira considerou o grupo de Tomar dentro da obra de Jorge Afonso (Pereira 1997: 

168) e o próprio Dagoberto Markl, sem que deixasse de ter sobre esta atribuição 

bastantes dúvidas, desistiu da tentativa de recuperação da autoria por Dralia ou 

Draba57. Talvez o maior contributo do volume da Alfa, para o que agora nos interessa, 

tenham as  sido as discutidas reconstituições gráficas da arrumação dos painéis nos 

retábulos primitivos que os autores aí propõem, quer para o retábulo da Madre de 
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 Veja entrada do autor à Ascensão de Cristo de Tomar, cat. 21 do catálogo da exposição Francisco 
Henriques. Um pintor em Évora no tempo de D. Manuel I (Évora, 1997: 163-4) 
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Deus, quer para o retábulo de Setúbal, incluindo naquele todos os painéis do antigo 

coro de Xabregas, excepto, claro, os dois retratos régios. 

Em  1991  José Carlos da Cruz Teixeira apresentou na Universidade Nova de Lisboa 

como tese de doutoramento uma visão global da “Pintura Portuguesa do 

Renascimento” abrangendo quer o século XV quer o ciclo pictural da primeira metade 

do século XVI.  Infelizmente ainda inédito, este trabalho é um dos mais demorados 

estudos sobre a obra de Jorge Afonso, importante, nomeadamente, na demonstração 

dos pontos de confluência composicional e de desenho entre os núcleos de Tomar e 

da Madre de Deus.  Cruz Teixeira, que não deixa de enaltecer as suas qualidades de 

desenhador,  entende que, como pintor, Jorge Afonso não atingiu a “excelência” do seu 

cunhado Francisco Henriques, nem tão pouco “o esplendor” do seu amigo aparentado 

por afinidade Cristovão de Figueiredo (Teixeira 1991: 406) e classifica de “secos” os 

“processos de síntese” que lhe caracterizam a obra (idem: 409).  Essa “propensão para 

a síntese, de que nasce tanta da monumentalidade da sua poética, continuará no 

carácter esquemático de muitos relevos, no pouco interesse pelas texturas, na 

modelação larga dos volumes, sem acidentes que a luz saiba de algum modo valorizar, 

na densidade matérica e nas grandes superfícies de cor lisa, monótona, pesada, sem 

quaisquer rupturas ou indícios de variação tonal” (Teixeira, 1991: 411).  O autor chega 

a sugerir que o modo de utilização das tintas de Jorge Afonso “é mais o das têmperas, 

espesso, à pleine pâte, do que o do óleo” (idem: 4139), o que a meu ver é uma 

observação criticamente  incorrecta. As largas manchas de côr, de azuis e vermelhos, 

utilizadas por Jorge Afonso (e seguidas aliás por toda a pintura do seu aro até ao fim 

da década de 1520), nada têm de “densas”,  mas são construídas em camadas 

sucessivas que lhe dão a um tempo, como descreveu Adriano de Gusmão, “o tom 
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subido da  cor” e uma espécie de luminosidade que está presente mesmo na sombra, 

devido à transparência das tintas, até nos tons mais sombrios (Gusmão, 1960: 8-9). 

Também é difícil de aceitar a diferenciação, ou fractura, que Cruz Teixeira aponta,  

entre a pesquisa, no plano morfológico, de Jorge Afonso (entendendo a sua evolução 

nos três conjuntos de obras de Tomar, Xabregas e Setúbal),  e “a pesquisa flamenga 

da mais directa e autêntica identificação de cada coisa, de cada efeito, de cada 

fenómeno do real” (Teixeira 1991: 432), caracterização que tem mais sentido para a 

pintura da Flandres do século XV do que propriamente para os contemporâneos de 

Jorge Afonso, desde logo Metsys e os pintores de Antuérpia do seu tempo,  de quem a 

pintura de Jorge Afonso, técnica e esteticamente, a nosso ver deriva. Mas o trabalho 

do autor, a mais longa análise da obra do pintor (Teixeira 1991: 400-434), foi 

particularmente importante no acerto da explicação evolutiva da obra que lhe era 

atribuída,  e claro na compreensão das suas características compositivas bem como, 

finalmente, na colocação dessa obra no que chama “o tempo português”. Para Cruz 

Teixeira, a grande importância de Jorge Afonso “é a de uma poética que se vai 

gerando essencialmente de uma manifesta independência, de um profundo prazer da 

liberdade de recriar o real como ele neste tempo e neste lugar poderia acontecer” 

(Teixeira, 1991: 433). E a grande qualidade da sua arte é “a do extraordinário equilíbrio 

encontrado entre a grandeza, que tem muito de austero, do que lhe é dado dizer, e a 

adequação da linguagem que, investindo a totalidade dos meios, a análise e a síntese, 

o narrativo e o expressivo, sem envolver particulares mediações de crenças, de 

estéticas ou de saberes, sobretudo sem tender a remediar o mundo, cria essa grande 

poética da mais vitalista e sensorial imediatidade que é a expressão de maturidade da 

pintura portuguesa do Renascimento” (idem: 434). 
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Dalila Rodrigues, que foi responsável pelo capítulo dedicado à pintura da primeira 

metade do século XVI na História de Arte Portuguesa dirigida por Paulo Pereira 

(Rodrigues 1995) e mais tarde escreveu o volume dedicado à pintura entre 1450 e 

1550 numa colecção de “Arte Portuguesa” por si dirigida (Rodrigues 2009), não destoa 

muito do entendimento que nos últimos anos se criou em redor da personalidade deste 

mestre, aceitando os três núcleos de obras,  a sua cronologia, e o posicionamento do 

artista como “a expressão mais cabal da pintura cortesã do ciclo manuelino” (Rodrigues 

1995: 219), vendo nele também,  um “progressivo sentido de autonomia” da pintura 

portuguesa em relação à influência nórdica. 

Este “corpus” mais ou menos estabilizado teve nos últimos anos algumas propostas de 

acrescentamento.  Num artigo publicado em 1999, Sofia Lapa propôs a atribuição do 

painel do Pentecostes do retábulo da Sé do Funchal a Jorge Afonso, baseada nas 

similitudes de composição e de utilização dos mesmos modelos em certas figuras. Na 

mesma linha de comparação, a autora propõe também a atribuição a Jorge Afonso de 

outro Pentecostes pertencente às colecções do Museu Nacional de Arte Antiga (invº 34 

Pint), proveniente de um convento extinto ignorado, mas masculino (Lapa 1999: 68-70), 

dado por Reis-Santos, com unanimidade crítica posterior, ao Mestre da Lourinhã.  

Independentemente da pertinência da comparação, sobretudo considerando que só 

com o restauro em curso se poderá começar a tirar algumas conclusões sobre a 

pintura do retábulo do Funchal (dada normalmente a Francisco Henriques, ao Mestre 

da Lourinhã ou a uma combinação entre ambos), devemos considerar dois aspectos 

que merecem ser sublinhados e aos quais teremos de voltar. O primeiro é que as 

proximidades de composições de Jorge Afonso com pinturas do retábulo do Funchal 

não se ficam por este painel. A segunda é que a influência de figuras de Jorge Afonso, 
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nomeadamente em composições do Pentecostes tradicionalmente atribuídas a luso-

flamengos já tinha sido posta em evidência por Soria, em 1959, a propósito doutro 

painel do mesmo tema, então na colecção do Dr. Francisco Falcão e hoje pertença da 

Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Este grande painel 

(223 x 113 cm), que nos parece estilisticamente próximo de Francisco Henriques, foi 

considerado por Soria uma obra que combinava a arquitectura da “Anunciação” da 

Madre de Deus, com repetições exactas de tipos faciais, modelos de drapeado e 

posições anatómicas que podemos encontrar nos painéis de Tomar (Soria, 1959: 329). 

Manuel Batoréo (1994: 149-159) notou as evidentes ligações de composição e tipologia 

de figuras do retábulo de Setúbal e o Tríptico de Nossa Senhora do Pópulo, dado por 

Reynaldo dos Santos a Cristovão de Figueiredo, mas associado ao Mestre da Lourinhã 

por Luis Reis Santos numa opinião, mais recentemente, partilhada por Vitor Serrão 

(1995). Batoréo pôs em causa nesse texto, que viria depois a retomar (2003), a leitura 

destas pinturas como um tríptico, considerando serem parte do primitivo retábulo da 

igreja, baseando-se sobretudo nas fotografias publicadas por Malkiel-Jirmounsky 

(1957) em que é claro não existirem rebarbas e em que  as pinturas parecem ter sido 

cortadas, nalgumas zonas mesmo com algum desacerto. O problema não é central 

agora para nós, mas a tese foi retomada por Fernando António Baptista Pereira, que 

propôs mesmo a reconstituição de um retábulo de cinco pinturas em dois níveis 

(Pereira, 2001: 338 e segs). Para além deste conjunto, Fernando António Baptista 

Pereira juntou juntar ao corpus de Jorge Afonso as réplicas do desaparecido modelo de 

Ecce Homo que se encontram no Museu de Setúbal e na antiga colecção Lima de 

Freitas (idem: 335) e veio recentemente a repegar também na proposta de Luis Reis 

Santos, unindo ao grupo de obras do pintor o célebre Inferno do Museu Nacional de 
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Arte Antiga (invº 432 Pint.), admitindo que pudesse originariamente ter estado colocado 

por baixo do perdido grande painel do Juízo Final na Charola do Convento de Cristo de 

Tomar (Pereira, 2013: 42). Apesar desta última obra coordenada por este historiador e 

por Maria João Cândido, com um rol importante de colaborações (M. Batoréo, A. 

Jesus, Alice N. Alves, M. José Francisco, além dos editores), se centrar no retábulo do 

Convento de Jesus de Setúbal, nele é tratada toda a obra dada a Jorge Afonso, pelo 

que, nos núcleos respectivos que correspondem aos próximos capítulos desta 

dissertação, voltaremos necessariamente a confrontarmo-nos com este texto58. 

Se esta recente edição se foca no núcleo de Setúbal, também os outros dois principais 

núcleos foram objecto de recente revisitação historiográfica. Em 2004, por ocasião de 

uma campanha de conservação e restauro sobre dois painéis grandes da Charola do 

Convento de Cristo, Ana Isabel Seruya e Mário Pereira coordenaram uma publicação 

em que colaboraram um grande número de técnicos de várias áreas. O volume 

(Seruya e Pereira, 2004) é díspar no seu interesse e às vezes desacertado 

editorialmente na relação (ou falta dela) entre o que é escrito e o que é publicado como 

imagem. Do ponto de vista do entendimento do pintor segue quase sem alterações a 

análise de Cruz Teixeira, mas apresenta muito interesse na revisitação da história dos 

retábulos posterior à sua feitura, na análise da iconografia dos pormenores, e é 

fundamental na abordagem da técnica do pintor, embora seja aqui que se torna mais 

exasperante a contínua referência a dados que não são publicados e a redução de 

imagens, que tornam invisível boa parte do material reflectográfico disponibilizado.  

Como é normal, os dados são mais importantes para as duas obras directamente 

intervencionadas, a Ressurreição de Lázaro e o Baptismo de Cristo, e as observações 
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 À data em que escrevemos esta obra encontra-se ainda no prelo. Agradecemos profundamente a 
Fernando António Baptista Pereira o acesso a uma cópia já paginada da maqueta de edição da obra. 
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feitas ganharão importância quando se tiver mais dados doutros conjuntos 

semelhantes, mas o que é revelado, nomeadamente na utilização de moldes, na 

criação de reservas para os rostos e figuras, na utilização de processos simplificados e 

nem sempre comuns de aplicação de tintas e utilização de aglutinantes, dá-nos 

informações relevantes para o estudo do conjunto de Tomar e da pintura portuguesa 

manuelina. 

Em 2009, o Museu Nacional do Azulejo organizou uma exposição comemorativa dos 

500 anos da fundação do Mosteiro da Madre de Deus, onde está instalado. Embora 

seja o mosteiro donde provém mais pintura do início do século XVI, a exposição não 

tentou nenhuma visão de conjunto sobre o que poderia ter sido um “programa” inicial 

do convento fundado por Dona Leonor, nem tão pouco pôs o problema. Aliás, mesmo 

as propostas tentadas para a reconstituição dos espaços arquitectónicos se mostraram 

díspares e desapoiadas. Optou-se então por aproximações singulares a conjuntos que 

não deixam no entanto de ser elucidativas quanto aos seus pressupostos. No caso da 

pintura tradicionalmente atribuída a Jorge Afonso existente na Madre de Deus, o 

conjunto é separado entre as sete tábuas que se entende fazerem parte de um 

retábulo, com cenas da Vida da Virgem, que merece um breve artigo a José Alberto 

Seabra Carvalho (Lisboa 2009:  265-272), e a Entrega da Regra a Santa Clara, cuja 

entrada é feita por Alexandra Curvelo e Alexandre Pais (Lisboa 2009: cat. 27, pp. 

280283. A separação tinha sido feita por Adriano de Gusmão (1960), obra que aliás o 

texto sobre o retábulo segue explicitamente. Só que Gusmão,  para retirar o painel da 

Entrega da Regra do conjunto retabular,  baseou-se na convicção de que esta pintura 

não era da mesma autoria das restantes (Gusmão 1960: 13 nota 13). O historiador 

ficara com esta certeza depois de ouvir uma comunicação feita por João Couto numa 
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“reunião de estudo de conservadores” em 1957. Não conhecemos o texto desta 

comunicação de João Couto, que creio ter ficado inédita, mas pela breve nota no 

Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga59 parece ter sido uma apresentação de 

discussão dos problemas relacionados com os restauros dos últimos painéis do coro 

da Madre de Deus, isto é,  os retratos de D. João III e de Dona Catarina e este painel 

de Santa Clara e, cremos também, a Adoração dos Pastores, que é restaurada nesta 

época. Todos tinham repintes que os modificavam e a notícia dá conta dos problemas 

do seu restauro terem sido “largamente debatidos”. No catálogo da exposição da 

Madre de Deus, de 2009, mantém-se a divisão deste painel mas, ao contrário do que 

foi o fundamento de Gusmão, assume-se a mesma identidade para o pintor do quadro 

e do  conjunto mariano. 

Alexandra Curvelo e Alexandre Pais admitem que a Entrega da Regra tivesse feito 

parte de um retábulo da invocação de Santa Clara, que também incluiria dois painéis 

de Santos e Santas Franciscanas do MNAA (1822 Pint e 1823 Pint), habitualmente 

dados ao Mestre da Lourinhã, o que, a acontecer, seria mais uma ligação de trabalho 

entre estes dois mestres. A ideia desta pintura poder ser o retábulo da capela de Santa 

Clara já tinha sido avançada noutro estudo de José Alberto Seabra Carvalho, embora 

sem a adição dos dois painéis, mas antes funcionando como uma “pala” de altar 

(Carvalho 2002:55). 

Se o texto  deste autor em 2009 é  mais um ponto de situação das suas interrogações 

sobre a obra, apresenta a novidade da datação dendrocronológica da pintura da 

Assunção da Virgem, apontando para a possibilidade da sua execução depois de 

1498-1500, o que, como nota, reforça o sentido da data de 1515 reincorporada em 
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 “Sessões de Estudo de Conservadores” in Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, Volume III, nº 4, 
Lisboa, 1958, pp. 46-47. 



 

114 

1939 no painel da Aparição de Cristo à Virgem60. Quer neste texto, quer no anterior, de 

2002, Seabra Carvalho interrogou-se justamente sobre a possibilidade de uma igreja 

tão pequena, cuja capela-mor primitiva não ia além dos cinco metros de largura, poder 

albergar um retábulo desta dimensão. Chamando para a discussão um documento 

revelado por Reynaldo dos Santos (1939: 5) a propósito de uma doação de D. Manuel 

de “33 varas de pano pintado da Índia para um guarda-pó do retábulo da Madre de 

Deus”,  conclui, como fizera Reynaldo, que este retábulo só pode ser  o de Nossa 

Senhora das Dores de Quintin Metsys. Deve dizer-se, contudo, que a citação que faz 

de Reynaldo dos Santos  não se refere especificamente à capela-mor da igreja e, em 

rigor, nem sequer é tirada do documento régio que este publica, que não fala em 

retábulo nenhum, mas apenas em “trinta e tres varas de pano pintado da India dos 

baixos pera hum guarda poo da madre deos”. Tão pouco o recibo que está anexo ao 

documento nomeia a finalidade da doação, referindo-se apenas às mesmas “trinta e 

tres varas de pano da India pyntado pera oyto peças em que entraua hum pano de 

cambaya e outros de muitas cores”. Só o resumo (moderno) do documento menciona a 

palavra “retábulo” (ANTT, Corpo Cronológico, Parte I, Maço 13). 

São muitas as incógnitas a partir de informes tão pouco esclarecedores. E, se como 

escreve Seabra Carvalho, é preciso perguntar se esse retábulo caberia na diminuta 

capela-mor (Carvalho 2001: 55), também em questão de medidas, nos devemos 

questionar se quase quarenta metros de tecido não será pano a mais para reposteiros 

de um retábulo como o das Dores da Virgem. Talvez menos pertinente seja a outra 

pergunta que o autor faz, sobre o sentido de se encomendar um retábulo em 1515 “se 
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 Pelos mesmos anos o sítio do Instituto Português de Conservação e Restauro na internet apresentava  
um importante trabalho de Lídia Esteves, intitulado A Dendrocronologia Aplicada às Obras de Arte. Aí se 
apresentavam resultados de datação das pranchas de madeira de carvalho de vários painéis incluindo uma 
boa parte da série da Madre de Deus. A datação do painel da Aparição de Cristo à Virgem tinha uma data 
mais provável, a partir da qual poderia ser executada, de 1498 e o Pentecostes de 1500.  
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a tinta das pinturas de Metsys ainda estava fresca?”. Obviamente não se trata de 

concorrência retabular, mas a ligação iconográfica entre os dois conjuntos é óbvia à luz 

da literatura espiritual da época e, nomeadamente, como teremos ocasião de ver, da 

“Vita Christi” do Rudolfo o Cartuxo, cuja monumental edição foi uma das maiores obras 

culturais da velha rainha. Basta ver o que sobrou dos retábulos da Madre de Deus para 

compreender que não há muito sentido em pôr a questão numa base económica, ou  

de racionalidade de recursos no que tocava ao engrandecimento do cenóbio. 

Embora sem querer discutir a questão autoral, como expressamente diz, nos dois 

textos, Seabra Carvalho, mostra-se mais inclinado para ressuscitar o nome 

convencional de “mestre de 1515”, do que a aceitar a autoria de Jorge Afonso 

construída “segundo o delirante critério da ‘exclusão de partes’ que a historiografia 

portuguesa tem aplicado à mais importante figura portuguesa da pintura ‘manuelina” 

(Carvalho, 2002:55).  A questão, assim posta, simplifica talvez em demasia os termos 

essenciais do debate. Não se tratou, nem se trata, de juntar uma obra sem autor para a 

“encaixar” no registo documental importantíssimo de Jorge Afonso, mas, pelo contrário, 

usar essa informação factual que define claramente a importância do pintor, para 

entender que, no contexto do que se conhece da pintura primitiva (incluindo nesse 

conhecimento, claro está, as outras autorias comprovadas), se pode mostrar 

criticamente a existência de um conjunto homogéneo de obras, que apresentam numa 

enorme qualidade artística e técnica, foram executadas directamente para a mais 

elevada esfera da corte, e sobretudo evidenciam uma grande força de ressonância 

sobre outros conjuntos retabulares e sobre autores que podemos documentar na 

esfera de Jorge Afonso. Com os dados disponíveis, a figura deste autor aparece, 

assim, como a única hipótese lógica para a compreensão, no contexto da pintura 
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portuguesa, de obras como o grande retábulo da Madre de Deus, e essa hipótese é 

fundada e ganha sentido pela biografia do pintor, exactamente aquilo que desaparece 

na adopção de um desnecessário e burocrático nome convencional, “de 1515” ou 

qualquer outro, expediente que, aliás, poucas vezes deu frutos científicos que se 

vissem na historiografia nacional. Demonstrar essa hipótese é o que tentaremos fazer 

no que falta escrever desta dissertação. 
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6. As pinturas da Charola de Tomar. Os tectos e a obra mural. Os 

grandes painéis sobre madeira. Aspectos técnicos, artísticos e 

iconográficos.  

 

 

 

 

Para além da pedra trabalhada no detalhe da natureza ou na complexa geometria dos 

arcos, houve outro “manuelino”, o das “câmaras dobradas e pintadas” como dizia Gil 

Vicente, dos interiores luxuosos de tectos dourados, relevos de gesso, luzes coloridas de 

vitrais, tapeçarias, pinturas, madeiras esculpidas, policromadas, cobertas de ouro, de 

estandartes esvoaçantes, de panos mouriscos, de exotismo, de música e luxos que para 

sempre se perdeu. Em parte porque estava destinado à efemeridade da cerimónia e da 

festa, mas na maior parte porque o futuro o arrasou, o cobriu, o alterou, o substituiu, o 

destruiu e, finalmente o levou, em roubos vandálicos ou em centralismos de academias. 

Algumas salas dos Paços de Sintra, as capelas-mor das Sés de Coimbra e do Funchal, o 

coro de Santa Cruz de Coimbra, deixam-nos espreitar, com boa dose de imaginação, 

alguma coisa do que foram os faustosos interiores mandados construir por D. Manuel, 

mas, por certo, o sítio onde essa imaginação é menos necessária para nos sentirmos 

regressar aos tempos faustosos do Venturoso, rodeados do seu sentido de grandeza e 

ordem cósmica, é a charola do Convento de Cristo em Tomar.  Não bastaram as reformas 

renascentistas empreendidas pelo seu filho e sucessor, os restauros e repinturas, que 

começaram duas décadas depois da obra acabada e se prolongaram pelos séculos, a 

perda dos vitrais, a destruição de alguns dos grandes painéis, a retirada de quadros e 
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esculturas para o Museu Nacional de Belas-Artes, para que o lugar perdesse a grandeza 

e o “ar do tempo” que nos remetem para os ambiciosos projectos de D. Manuel. É justo 

recordar a vontade inquebrantável do conde de Tomar, António Bernardo Costa Cabral, 

para fazer regressar à Charola os grandes quadros que, na sequência da extinção das 

Ordens Religiosas, haviam sido retirados para S. Francisco de Lisboa. Foi na Academia, 

contudo, que receberam, entre 1865 e 1868, o primeiro restauro moderno, que reintegrou 

alguns fragmentos, refazendo o que faltava (por vezes com saborosas intervenções em 

que rostos de Rafael,  das Stanzie do Vaticano, foram chamados aos painéis), mas 

protegendo e tornando legível o conjunto das pinturas. É justo louvar também o esforço, 

posto que intermitente, mas sempre progressivo, do IPPC, IPPAR, IGESPAR e, agora, 

Direcção Geral do Património Cultural, que, no último quarto de século, foram restaurando 

faseadamente o monumento, pondo à vista os fantásticos tectos de arquitecturas fingidas, 

reabilitando os estuques, tratando de pinturas e esculturas e, finalmente, em breve,  

avançando para o tratamento, dificílimo, das pinturas parietais do tambor superior, com 

anjos da paixão na face interior e um programa da Vida da Virgem, na exterior, que, de 

tão encoberto por repintes, tem passado ao lado da historiografia da arte, mas é 

certamente  empreitada manuelina, denotando a mesma pose digna e monumental das 

figuras, a mesma composição austera, dos grandes painéis  em tábua que irei aqui 

abordar. 

A história da degradação e alteração do conjunto de Tomar começou cedo, quer por 

razões de conservação, quer porque a importância simbólica do monumento se foi 

alterando em diferentes conjunturas políticas e culturais. À reforma manuelina da Ordem, 

com um claro sentido imperial, seguiu-se a de D. João III e Frei António de Lisboa, 

iniciada menos de uma década depois da morte do Venturoso, que incluiu novas obras 

para a Charola com pinturas de Gregório Lopes em capelas colocadas sob os grandes 
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painéis retabulares. Antes já tinha havido pelo menos duas campanhas de restauros nos 

vitrais e nas tábuas, executados pelo especialista Reimão de Armas (1533-34), pelo pintor 

do convento Fernão Rodrigues, pelo escultor francês Francisco Lorete e por um vidreiro 

morador na Batalha. A intervenção deu-se “nos retavolos grandes e pequenos da charola” 

(o que indica que a campanha manuelina tinha também outros painéis, que seriam talvez 

substituídos pelos de Gregório Lopes), e alguns trabalhos foram profundos. Os grandes 

painéis tiveram de ser apeados e  tratados por Francisco Lorete que, além dos concertos, 

executou totalmente de novo uma das grandes tábuas, que não sabemos exactamente 

por quem viria a ser pintada. A documentação sobre esta empreitada, publicada por 

Vergílio Correia (1928: 76-79), demonstra, pela quantidade de tintas, ouro e materiais de 

pintura comprados para os trabalhos, que foram uma campanha grande, como aliás seria 

de esperar em tão amplo espaço, totalmente coberto de pinturas.  

Aparentemente ninguém da oficina régia lisboeta de Jorge Afonso ou dos seus 

colaboradores é chamado a estes trabalhos. um sintoma talvez da desintegração artística 

do ateliê, já nestes anos. 

Logo depois, ainda antes das campanhas de Gregório Lopes (1536-39), Fernão 

Rodrigues voltou a intervir na charola e noutras partes do convento acudindo aos efeitos 

de um abalo sísmíco. No volume publicado por ocasião da última campanha de 

conservação e restauro (Seruya e Pereira 2004:20-23) faz-se o recenseamento das várias 

intervenções conhecidas na charola, uma parte ocorrida com pinturas murais de 

Domingos Vieira Serrão e Simão de Abreu, já em contexto filipino (1592-98), depois com  

repintura completa do tecto com motivos heráldicos, mais tarde restaurados por iniciativa 

de D. Fernando II na década de 1880, e, felizmente, retirados um século mais tarde, na 

intervenção que devolveu à abóbada o esplendor da pintura manuelina, e por fim, a 
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“odisseia”, como disse Garcez Teixeira, das pinturas entre os restauros da Academia e o 

regresso definitivo a Tomar. 

Com perdas definitivas e ainda com uma parte das pinturas do tambor por libertar de 

repintes grosseiríssimos, a Charola oferece, mesmo assim, uma possibilidade ímpar de 

compreensão da obra manuelina nos seus aspectos decorativos e pictóricos (fig. 15).  

Os oito arcos do tambor central desdobram-se, através de mísulas que arrancam do seu 

ponto, em 16 tramos que descarregam nas paredes exteriores em meias colunas, de alto 

a baixo do alçado (fig. 16). Destes tramos, dois estão ocupados pelo grande arco de 

abertura para o corpo da igreja, que já existia mas foi alargado para estas dimensões  nas 

obras manuelinas por João de Castilho. As abóbadas são cobertas por pinturas que 

imitam arquitecturas, definidas a branco e preto sobre fundos vermelhos. Por vezes, no 

meio delas, são entrelaçadas cordas pintadas. Na  parte interior dos tramos desenham-se  

escudos de Portugal, esferas armilares, cabeças, pequenos monstros e anjos, e da parte 

exterior uma sucessão de elementos heráldicos em sequência: a esfera armilar, a Cruz de 

Cristo, os escudos de D. Manuel e da Rainha Dona Maria (figs. 17 e 18), falecida em 

1517, o que nos fornece um rigoroso terminus ante quem para a datação da empreitada. 

No centro destes tramos, abrem-se espaços circulares vazios, espécie de clarabóias, 

onde mais tarde se colocaram os elementos heráldicos quando, no século XVII, 

provavelmente, as arquitecturas fingidas e as laçarias das abóbadas foram tapadas com 

cal. Dois dos tramos, que correspondem à entrada, isto é, à abertura da charola para o 

corpo da igreja,  apresentam um desenho claramente diferente, com fundos verde 

escuros e arquitecturas mais esbranquiçadas, em redor das quais se enrolam árvores 

secas amarelas ou douradas, o que está relacionado com a sua posição de abertura à 

nave. Isto é, diferenciam-se do circuito dos panos da rotunda que são continuados pelos 
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ciclos pintados nas paredes, em cima directamente nos muros e, inferiormente, nas 

grandes tábuas. 

No estudo das amostras recolhidas, a Engª Isabel Ribeiro, do laboratório do então 

Instituto José de Figueiredo, mostrou tratar-se de uma pintura executada sobre a pedra, 

usando como aglutinante a cola de pele, ovo e por vezes goma arábica61. No mesmo 

relatório identificam-se dois processos técnicos maioritários. Em oito tramos a técnica 

utilizada foi a de uma camada cinzenta lançada sobre a pedra ou encolagem, que por 

vezes serve de camada cromática superficial. Sobre esta camada foram lançadas outras 

de forma a obter os efeitos de trompe l’oeil desejados. Noutros sete tramos, a 

arquitectura, o fundo e as imagens foram realizados em separado: “Nas zonas da 

arquitectura surge, sobre a pedra ou encolagem, uma camada cinzenta, que por vezes 

serve de camada final e sobre esta as camadas necessárias para obter os efeitos 

cromáticos desejados. Nas zonas de fundo aparece uma camada vermelha ou rosa, 

sendo esta seguida de outras”. Finalmente, mas apenas num dos tramos com coloração 

diferente, junto à pedra surge uma camada preta e só depois a intermédia e superfícial 

segundo o tom cromático62. Considerando a exiguidade das amostras em que se obteve 

este resultado, e o facto da obra ter sofrido restauros e repintes ao longo do tempo, 

consideramos mais prudente notarmos apenas que dois mestres, ou dois grupos de 

pintores, trabalharam na obra, com técnicas ligeiramente diferentes no processo de 

execução, mas respondendo a um programa comum que combina arquitecturas fingidas, 

elementos heráldicos e algumas figuras fantásticas ao gosto decorativo do tardo-gótico. 

Também os pigmentos encontrados revelam uma construção da pintura relativamente 

homogénea e contemporânea. A cor amarela é dada  pelo ocre amarelo, o branco por 
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  Estudo das Pinturas Murais da Abóbada da Charola do Convento de Cristo - Tomar, Instituto José de 
Figueiredo, Lisboa, 1995 (relatório policopiado), p. 35. 
62

 Idem, p. 5 e 6. 
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branco de chumbo, os castanhos por ocre e terra úmbria, o negro por carvão animal e o 

vermelho por ocre vermelho e vermelhão. As excepções são dois tramos (os de coloração 

diferente) em que não aparece o ocre vermelho, e onde o verde é obtido por resinato de 

cobre e verdigris63. 

A decoração ainda existente que conhecemos mais parecida com o tecto da Charola do 

Convento de Cristo de Tomar é a fachada e algumas paredes da célebre Capilla 

Mozárabe da Catedral de Toledo, mandada adaptar da antiga sala capitular pelo Cardeal 

Cisneros para a manutenção do rito moçárabe, transformação que foi levada a cabo pelo 

arquitecto Henrique Egas entre 1502 e 1510.  Também aí, ao lado da famosa porta de 

ferragens forjadas, na fachada, ou circundando as cenas de conquistas do Cardeal, no 

interior, um trompe l’oeil de arquitecturas góticas, imitando pedra sobre fundos vermelhos 

sombreados, suporta a apresentação dos brasões, neste caso envoltos, ao modo 

clássico, em coroas de louros. A obra não seria por certo desconhecida em Portugal dada 

a sua importância simbólica e o prestígio da figura de Cisneros64. 

Mas este género de decorações não era desconhecido em Portugal.  Conforme atrás já 

tivemos oportunidade de notar, é uma pintura deste tipo que Jorge Afonso descreve pelo 

seu próprio punho, ao redigir com Bartolomeu Fernandes o contrato para a finalização dos 

trabalhos na igreja de Santo António, onde Francisco Henriques tinha começado o 

retábulo da capela-mor em 1513. Depois da morte de Henriques (1518), a mando de 

Bartolomeu de Paiva, Jorge Afonso contratou com Bartolomeu Fernandes a execução da 

pintura do coro, assim descrito:  
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 Idem, p. 28. 
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 Em sondagens no Mosteiro de Guadalupe apareceram decorações deste mesmo tipo, curiosamente 
associadas também com o brasão do Cardeal Cisneros. Desconhecemos se estas  pinturas, que tivemos 
oportunidade de ver à mais de uma década, foram postas a descoberto. Também devemos recordar que o 
arquitecto da Capela do Cardeal, Henrique Egas, trabalhou com Olivier de Gand, que dirigiu, até à morte, a 
obra de marcenaria da Charola. 
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“ pimtarra o arco de pedrarria a saber toda a vista que sse debaixo ve a saber dourrara 

todos os cordoes trroçidos que correm derredor do dito corro pello emtauolamento e asy 

os trroçidos que correm derredor do dito corro pello emtauolamento e asy os trrocidos que 

correm per forra na diamteira do dito corro e asy dourrara todas as rrosas que debaixo do 

dito corro estam lauradas de madeirra as quaes estam omde cruzam as fazqujas e mais 

dourrara todos os verduguos que corre dos quadrros e os ditos quadrros sseram pintados 

de artesoes bem feitos e bem aleuamtados e os uãos sserram de azull fino e demtrro 

huma rrosa de pemtura e asy pimtarra o emtauolamento todo arredor de huma crraraboia 

e os campos azues de azull fino e adiamteirra do corro que he feito de laço ssera pimtada 

como rrequerre o laço de timtas finas e ho emtauollamento da dita diamteirra do corro 

sserra de hum rromano ou craraboia o que mjlhor parreçer o qual sserra mujto bem fejto e 

o arco de pedrraria ssera huma craraboia feita a olleo que diga com a do tecto da capella 

e os vãos desta craraboia seram de vermelhom e escorreçido a rroxo terra” (Viterbo, 

1903:55). 

 

Entendo que, quer nas cores, quer nos pormenores que são dados para a execução da 

pintura, de “arcos” ,“laços”, “clarabóias”, quer no colorido, com os vãos, a vermelhão, 

escurecidos nas sombras a terra roxa escura, a pintura aproxima-se do tipo de decoração 

da abóbada de Tomar e talvez não seja indiferente o papel que Jorge Afonso teve nesta 

encomenda. 

O tambor interior mostra uma pintura mural ainda não restaurada, mas com aspectos 

interessantes, como a introdução de elementos metálicos para criar relevos em algumas 

jóias. Toda ela é composta de anjos com símbolos do martírio, de feição claramente 

manuelina (fig. 19). Na parte externa do tambor, as paredes altas são ocupadas por 

janelas, que foram na época manuelina dotadas de vitrais figurativos, ao lado das quais 

as paredes são decoradas com gessos com motivos de granadas e putti segurando 

cantarus. Os tramos cegos apresentam um programa de pintura murária mostrando as 

Sete Dores da Virgem.  
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Numa campanha de restauro foram encontrados por técnicos da empresa Mural da 

História, no patamar da janelas que está sobre a capela de São Bernardo, alguns 

pequenos fragmentos de vitrais que, depois de pacientemente restaurados e 

reconstituídos, se tornaram objecto de uma recente dissertação de mestrado de Joana 

Maria Lopes Delgado (Delgado, 2010). Conseguem aí identificar-se alguns pormenores 

figurativos, muito semelhantes ao desenho de alguns pormenores do tecto, sobretudo dos 

dois tramos que apresentam uma coloração diferente. Num dos fragmentos reconstituídos 

observa-se uma cara de homem que parece unida a uns ramos de árvore. Noutro, 

ramagens de árvore seca combinam-se com elementos arquitectónicos. Pelo estilo, não 

oferece dúvidas a sua datação dentro das grandes obras decorativas da charola na 

segunda década do século XVI.  

Sabia-se já que as janelas do edifício tinham tido vitrais, até porque, como vimos, os 

restauros da década de 1530, conhecidos pela documentação publicada por Vergílio 

Correia, incluíram  o seu tratamento. Ainda existiam no século XVIII, e são referidos, em 

termos elogiosos, pelo tomarense Gaspar Leitão da Fonseca (Tomar, 1680-1759) na 

descrição de uma visita de D. João V, em 1714: “toda a paixão de Cristo se afigura por 

sua transparência com tal viveza como se ali o vidro servira de espelho a atenção”, 

escreve o cronista da viagem, em moldes que evocam o ambiente, mas que, 

convenhamos, são um tanto confusos na descrição65. Entende daí  Joana Delgado que os 

vitrais teriam uma iconografia da Paixão de Cristo. Não é impossível, mas os pequenos 

fragmentos remanescentes parecem apontar mais para um programa decorativo do tipo 

da abóbada, pelas similitudes que já vimos, e que, aliás, a própria autora do estudo 
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 Gaspar Leitão da Fonseca, Relação da Passagem que el Rey D. João o Quinto Nosso Senhor Fez pella 
Villa de Thomar com os Sereníssimos Senhores Infantes D. António e D. Manuel vindo de Nazareth no Mes 
de Abril de 1714, Biblioteca Nacional de Portugal, Colecção Pombalina nº 484, fls. 208v a 226. Esta relação 
foi divulgada e parcialmente transcrita por José Fernandes Pereira, D. João V em Tomar, in Claro.Escuro, 
nºs 2 e 3, Maio/Novembro de 1989, Lisboa: Quimera, pp. 61-65. Posteriormente foi publicada por Ernesto 
Jana (1191). 
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também convoca. Não é improvável talvez que o cronista se referisse apenas à beleza 

que a entrada da luz pelas janelas, adocicada pelo colorido dos vitrais, realçava nos 

grandes painéis de pintura onde estavam narrados passos da Paixão, tornando-os ainda 

mais evocativos da carga sentimental do drama do Gólgota. 

Os panos de parede cegos, nos tramos que as seis janelas não ocupam, estão 

preenchidos por grandes painéis de pintura mural, com cenas da Vida da Virgem e da 

Paixão de Cristo. No volume publicado pelo IPCR escreve-se que estas pinturas são 

“atribuíveis ao pintor-restaurador do Convento” (Seruya e Pereira, 2004: 20), mas não se 

adianta para isso nenhuma razão documental ou crítica. Creio que dificilmente essa 

hipótese será aceitável. Fernão Rodrigues, o pintor restaurador, deve ter iniciado a sua 

actividade nos anos de 1530, pois ainda pintava nos de 1570. É sempre muito difícil fazer 

juízos críticos, e ainda mais atribuições, sobre obras que estão completamente 

repintadas, mas algumas imagens, os tipos de composição e de rostos, a indumentária e 

armaria utilizadas e as arquitecturas dos edifícios representados fazem supôr que se 

trataria, originariamente, de um programa coevo do resto da empreitada (vejam-se as figs. 

21 a 23) e, talvez devidas às mesmas oficinas. Aliás, a decoração manuelina cobria por 

certo toda a Charola, e deve ter sido toda ela parte de uma grande empreitada, 

juntamente com as esculturas, a talha e o cadeiral. Em certas zonas, essa decoração 

original é visível debaixo das repinturas maneiristas e barrocas, e sondagens recentes 

mostram que sob as pinturas murais de Simão de Abreu se encontra a decoração original, 

de enrolamentos e folhagens a ouro sobre um fundo vermelho, de grande beleza, que 

aumentaria ainda mais o aspecto denso e luxuoso do conjunto criado por Dom Manuel 

(Fig. 24). 

Um aspecto particularmente interessante deste ciclo de pinturas, e que não depende do 

estado de conservação, é a sua iconografia. Já foi lido este ciclo como as Sete Dores da 
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Virgem, o que corresponde às pinturas originais apenas,  mas a sua leitura funciona como 

dois registos, um dedicado à Infância e outro à Paixão de Cristo. Sobre o arco que se 

abre para o corpo da igreja, dois painéis mais tardios representam A Prisão de Cristo e 

uma Alegoria da Eucaristia. Outro painel de Adão e Eva  foi colocado extemporaneamente 

pelo meio. Mas a série do mesmo ciclo compõe-se de sete cenas que representam, pela 

banda do Evangelho, Cristo a Caminho do Calvário, o Calvário, a Descida da Cruz e a 

Deposição no Túmulo, e, pelo lado da Epístola, seguindo a mesma ordem, a partir do arco 

da capela, a Circuncisão, a Fuga para o Egipto, e Menino entre os Doutores. Esta ordem 

é muito interessante, pois permite ver como o sentido de leitura não foi pensado como 

uma circunferência, isto é, desenhando uma volta perfeita na Charola, mas, como dois 

semí-círculos, com entrada por uma e outra banda, do corpo da igreja para o seu interior, 

correspondendo a duas sequências narrativas. Na Infância, à direita de quem entra, 

apresenta-se a sequência “Circuncisão - Fuga - Doutores”, na Paixão, à esquerda no 

mesmo sentido, mostra-se  - “Caminho do Calvário, Calvário, Descida da Cruz e 

Deposição no Túmulo”. Este sentido de leitura das pinturas superiores deve ter sido 

evidentemente mantido nos painéis inferiores, pelo que a ordem e o percurso que vimos 

deve poder ser transferido para toda a série primitiva dos doze grandes painéis.  

Destes doze painéis apenas restam seis: O Baptismo de Cristo (fig. 25), Cristo e o 

Centurião em Cafarnaum (fig. 26),  a Ressurreição de Lázaro (fig. 27), a Entrada de Cristo 

em Jerusalém (fig. 28), a Ressurreição (fig. 29) e a Ascensão (fig. 30), o primeiro dos 

quais com grandes perdas de pintura, e dois outros fragmentos, um maior, em que se 

percebe o Pentecostes (fig. 31) e outro, mais pequeno, com instrumentos de martírio ou 

de tortura, talvez do Juízo Final ou da Descida ao Limbo. Conhecemos no entanto pela 

descrição feita por um padre do convento a Cirílo Wolkmar Machado, e que este 

transcreve nas suas memórias, o tema, e cremos que a sequência, dos doze painéis que 
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compunham o ciclo das grandes tábuas: “doze paineis que terão 20 palmos de alto, e dez 

de largo, e representão o Baptismo de Jesu Christo; a Sinagoga; a Ressurreição de 

Lazaro; o Triunfo de Jerusalem; a Prizão; a Ressurreição; a Descida aos Infernos, a 

Ascensão; a Soledade de Nossa Senhora; os ; os Apostolos no Cenáculo; o Juízo Final, e 

a SS. Trindade” (Machado, 1823: 41).  

Vários autores puseram parcialmente em causa esta descrição do padre de Tomar 

informador de Cirilo Wolkmar, notando a falta de lógica na leitura. Dagoberto Markl66 

propôs  algumas correcções ao informante de Cirillo. A Sinagoga seriam afinal os 

Vendilhões no Templo, a Ressurreição de Lázaro a do filho da Viúva de Naim, a Prisão de 

Cristo deveria corresponder ao Cristo e o Centurião, a Soledade de Nossa Senhora 

corresponderia a uma Aparição de Cristo à Virgem, e um Pentecostes seria o tema 

designado como os Apóstolos no Cenáculo. Mais recentemente, Fernando António 

Baptista Pereira (2001: 350 e segs. e 2013: 20 e segs.) demonstrou que se tratava de 

facto da Ressurreição de Lázaro, como tinha afirmado o padre de Tomar, e entendeu que 

a Sinagoga deveria corresponder a uma das Tentações de Cristo, tendo o religioso caído 

no equívoco pela apresentação em primeiro plano de algum edifício que o levasse a erro. 

Para ambos os autores tratava-se de adequar a descrição reportada por Cirillo a uma 

sequência narrativa, “lógica”, do percurso do retábulo, ou melhor, da fiada de quadros no 

tambor do deambulatório. 

De facto, se aplicarmos à leitura destas tábuas a sequência narrativa que encontramos 

nas pinturas murais superiores, isto é, uma fiada lida pela direita até meio do tambor, e 

outra pela esquerda, vemos que as duas séries fazem sentido pela ordem exacta com 

que as descreveu Cirilo. O primeiro ciclo corresponde às seis primeiras pinturas 
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nomeadas - “Baptismo de Jesus Christo; a Sinagoga; a Ressurreição de Lazaro; o Triunfo 

de Jerusalem; a Prisão; a Ressurreição” -; e o segundo, novamente do arco de separação 

para o interior, às pinturas restantes descritas:  “a Descida aos Infernos, a Ascensão; a 

Soledade de Nossa Senhora; os Apóstolos no Cenáculo; o Juízo Final, e a SS. Trindade”. 

A Soledade de Nossa Senhora deve corresponde à Virgem das Dores, a Descida aos 

Infernos à Aparição de Cristo à Virgem com os resgatados do Limbo, o Cenáculo, ao 

Pentecostes, de que ainda resta um grande fragmento.  

Sobre o quadro descrito como “a Sinagoga” tem havido as maiores divergências, pois a 

sua interpretação não pode ser literal. Isto é, não existe nenhum tema que seja a 

representação de uma sinagoga, a não ser na sua versão alegórica como oposta da 

Igreja. Há contudo a referência bíblica às pregações de Cristo na Sinagoga de 

Cafarnaum, cidade onde se realizou o encontro entre Cristo e o Centurião, painel 

representado na série de Tomar e que tem sido outro dos pontos de interrogação dos 

historiadores por não constar da lista fornecida a Cirillo pelo padre tomarista. Os dois 

problemas talvez tenham apenas uma resposta. Como vimos,  a lista do Padre de Tomar 

não deve ser lida numa única sequência narrativa mas, tal como observamos para os 

painéis superiores, em duas, correspondendo a percursos de ambos os lados do 

deambulatório, pelo que a “Sinagoga”, corresponde ao segundo passo de um ciclo, o 

iniciado pelo Baptismo, exactamente a mesma situação que ocupa o painel de Cristo e o 

Centurião. Poderia este tema ser chamado a Sinagoga por um padre do convento nos 

finais do século XVIII ou inícios de Oitocentos? Creio que não seria impossível.  

Não era impossível, desde logo, pela posição das figuras, que o tema fosse confundido 

com Cristo e o endemoinhado, cujo exorcismo é descrito por Marcos (1: 23-26) na 

Sinagoga de Cafarnaum, logo depois do Baptismo. Esta foi a cidade onde mais tempo 

demorou a vida pública de Jesus e  onde aparece pregando continuamente na sinagoga. 
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Foi também nesta cidade que Mateus colocou o encontro de Cristo com o Centurião, que 

pretende ver curado o seu servo, terminando na célebre expressão ainda hoje usada na 

homilia: “Senhor, o meu criado jaz em casa doente de huma paralesia, e padece muito 

com ela. Respondeu-lhe então Jesus: Eu irei, e o curarei. E respondendo o Centurião, 

disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha morada: porém manda-o só com 

uma palavra, e o meu criado será salvo” (Mateus, 8:6-8).  

Lucas conta a história com um pouco mais de detalhe. O Centurião era estimado pelos 

judeus a quem dava a liberdade de culto, e quando chegou junto a Cristo estes pediram-

lhe a sua boa vontade: “é pessoa que merece que tu lhe faças este favor porque é amigo 

da nossa gente: e ele mesmo nos fundou uma Sinagoga” (Lucas, 7: 4-5).  Ou seja, o 

milagre é pedido a Cristo como retribuição da construção da Sinagoga pelo Centurião 

Romano, o que só por si pode ter sugestionado o padre a usar a designação “Sinagoga” 

para descrevê-lo. Em ambas as narrações, Jesus espanta-se com a fé do Centurião e diz, 

segundo Lucas: “em verdade vos afirmo, que nem em Israel tenho achado fé tamanha” 

(Lucas, 7: 9). Mateus (8: 10) usa quase as mesmas palavras, mas depois torna mais 

explícita essa mensagem, mostrando como os gentios podiam ser salvos pela fé, assim 

como os judeus se podiam perder pela falta dela: “Digo-vos porém, que virão muitos do 

Oriente, e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, e Isaac, e Jacob no Reino dos 

Ceos: mas que os filhos do Reino serão lançados nas trevas exteriores: ali haverá choro, 

e ranger de dentes. E então Jesus disse ao Centurião: Vai e faça-se segundo tu creste” 

(Mat. 8:11-13).  

A versão das escrituras que usamos não anda muito longe, cronologicamente, do Padre 

Tomarista de Cirilo67 e traduz o entendimento que este também poderia ter do tema 
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representado. Esta passagem de Mateus serve ao comentador para iniciar uma extensa 

nota, em que demonstra como “elles filhos do Reino, isto he, os de Nação Hebrea, serão 

excluidos da herança e lançados nas trevas exteriores do Inferno”. Este sentido anti-

semita, a par com a situação geográfica em Cafarnaum, onde Cristo pregara 

repetidamente na Sinagoga, e com o trecho de Lucas, que começa esta descrição pela 

recordação feita pelos rabinos a Cristo de que o Centurião lhes fundara a Sinagoga, são 

motivos suficientes para poder ter levado o padre tomarista a referir-se ao quadro como “a 

Sinagoga”. As pregações na Sinagoga de Cafarnaum são um momento essencial deste 

quadro de separação de Cristo em relação aos judeus. Após fazer na cidade tantos 

milagres e tantas pregações, Jesus não consegue a sua conversão e acaba por 

abandoná-la, em direcção a Jerusalém, predizendo a destruição de Cafarnaum, rico   

posto fronteiriço e militar. Os dois milagres de Jesus, com o Centurião e com Lázaro, 

representados entre o Baptismo e a Entrada em Jerusalém, demonstram que o tempo de 

Cafarnaum foi essencial na programação do ciclo de pinturas de Tomar, o que não era de 

estranhar no quadro da própria expulsão dos judeus portugueses a que então se assistia. 

Mas também noutro aspecto esta pintura é essencial na iconografia da Charola da Ordem  

de Cristo -  a condição de militar que o Centurião compara à missão de Jesus.  Segundo 

Mateus e Lucas, o Centurião não acha necessário que Cristo se desloque à sua morada, 

porque, como militar, ele sabe que apenas é preciso encarregar os seus soldados, sem 

necessidade de executar por si só os serviços (Mat. 8: 9; Lc. 7:8). Recorde-se que é 

precisamente durante este período que Jesus recruta os seus discípulos (a que aliás a 

pintura dá uma grande importância, num grupo de rostos representados com grande 

qualidade plástica e força expressiva) e, no contexto de Tomar, a analogia entre o 

comando militar e a cadeia de transmissão da fé, fazia todo o sentido num programa 
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iconográfico destinado à cabeça de uma  Ordem Religiosa Militar, como era, simbólica e 

factualmente, a Charola. 

A dimensão desse programa no período de D. Manuel como mestre da Ordem de Cristo, 

primeiro ainda Duque de Beja e depois Rei (alteração que os cronistas da ordem sempre 

consideraram menos importante do que a sua continuidade no mestrado68), foi enorme e 

abrangeu  uma importante reforma legislativa, a arquitectura conventual e das principais 

igrejas, e um programa simbólico estruturado cheio de referências messiânicas e de 

afirmação pessoal (Pereira, 1990 e 1997 e Leite 2003). O cume desta actividade deu-se 

nos anos de 1510 a 1521, altura em que a Ordem cresceu bastante - 408 novos 

cavaleiros, segundos os cálculos de Francis Dutra (1998:240).  Em Tomar, as obras da 

igreja decorreram entre 1510 e 1513, e certamente com bastante celeridade. Já em 1511 

estavam a ser encomendadas a Olivier de Gand esculturas para a Charola e o cadeiral do 

coro, que os franceses destruiriam e queimariam nas guerras napoleónicas. No início do 

ano seguinte (1 de Janeiro de 1512) D. Manuel duplicou os pagamentos ao Mestre Olivier, 

mas exigiu que se aumentasse o número de oficiais na obra, para sete ou oito em 

permanência. O rei tinha pressa nos trabalhos e o cadeiral estava de facto concluído em 

Novembro de 1514. Vale a pena recordarmos que, também em 1512, partiu Francisco 

Henriques para a Flandres com 11 quintais de pimenta na nau Santa Cruz, e de lá trouxe 

também os “sete ou oito” oficiais flamengos, que com ele viriam a morrer na obra da 

Relação de Lisboa, em 1518. Creio que esta iniciativa pode estar ligada também à falta de 

pintores competentes para a desmesurada dimensão das obras a que o rei se lançara e 

que não deixariam de lhe valer críticas dos seus vassalos. A maior de todas essas obras 

era então, pelo menos na parte decorativa, Tomar, e não é improvável que fosse esta a 
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causa directa da necessidade dos pintores flamengos que então chegavam (em 1513 

Francisco Henriques já estava de novo e Lisboa e tinha recebido a encomenda do 

retábulo da Igreja de Santo António). 

O chefe da empreitada de talha e escultura, Olivier de Gand, morreu por volta de 

Setembro de 1512 e, como  já vimos, Jorge Afonso foi chamado a ajudar a resolver a 

contenda entre a viúva de Gand e o seu parceiro Fernão Munhoz, sobre a direcção da 

obra que faltava executar e os pagamentos que faltava receber. Contrariamente ao que 

Rafael Moreira (1991a) e, com ele outros autores, viram no documento, não me parece 

que dele se possa inferir que Jorge Afonso estava em Tomar. Antes pelo contrário. O rei 

escreve ao vedor Pero Vaz, dizendo-lhe que sobre o assunto lhe envia também uma carta 

endereçada a Jorge Afonso, e que, se o vedor não tiver em Tomar oficiais competentes 

para fazerem as avaliações necessária, deve enviar a carta a Jorge Afonso, que o pintor 

os buscará “na cidade” (isto é, em Lisboa),  e “elle volos enviara” (Viterbo, 1903:15).  

As obras de pintura devem ter começado por estes anos, não antes de 1513, em que 

continuavam muitas obras de arquitectura, mas seguramente não muito depois. A 

empreitada foi enorme e como se viu é anterior a 1517, data da morte da rainha Dona 

Maria. Não há, no entanto, dados documentais sobre a sua execução, talvez pela 

concentração desses documentos num único livro de obras desaparecido.  Rafael Moreira 

(1991a: 51) publicou a notícia, datada de 5 de Novembro de 1513, de uma compra de 

tintas, zarcão para a pintura de grades que de Tomar foram buscar a Lisboa, à oficina de 

Jorge Afonso, o que é mais um elemento para a cronologia das obras, mas insuficiente 

para as conclusões autorais que pretendeu daí extrair.  

O conjunto de pinturas que nos restam, com a longa história de restauros, acrescentos e 

mutilações, que já aflorámos, é, pelas dimensões absolutamente notáveis, um caso à 

parte, e não só na história da nossa pintura. De certa maneira essa gigantesca dimensão, 
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em que as pinturas atingem os 4, 25 m, por uma largura que ronda os 2,65, torna-as 

pouco dadas a comparações, quer pela escala, quer porque a técnica utilizada para cobrir 

doze painéis com estas medidas não poderia ser, forçosamente, a de uma pintura de 

cerca de 80 x 120 cm como eram “normais” nos nossos retábulos, nem sequer a mesma 

de alguns grandes painéis, que abundam na pintura portuguesa, como as “pallas” laterais 

de S. Francisco de Évora, os quadros da Madre de Deus, os painéis centrais de Setúbal e 

outros. Quando Vitor Serrão (2002: 108) se lembra dos quadros do mestre de St. Gilles, a 

propósito de Tomar, e olhamos para as suas figuras recortadas, como que desligadas do 

fundo, vemos razoabilidade na comparação, mas quando, em face dos painéis de Tomar, 

no seu gigantismo, contemplamos, muito acima do nosso olhar, as enormes figuras no 

plano primeiro das pinturas, já temos mais dificuldade em trazer ao espírito os pequenos 

painéis de 60 cm de altura da vida de Saint Gilles da National Gallery de Londres. 

Também algumas das críticas que  têm sido feita à composição das pinturas, 

nomeadamente por J. Cruz Teixeira, centradas na relação das figuras com o fundo, na 

elevação das paisagens e no vazio criado nos planos intermédios, são mais justas 

quando observamos os quadros à nossa altura, ou por fotografia, do que quando os 

vemos no seu local de origem, onde os topos das pinturas estão a mais de sete metros do 

solo. A exposição do MNAA em 2010 (Lisboa, 2010) trouxe a este  Museu a Ascensão de 

Cristo, e a pintura, colocada na mais alta sala do Museu, mesmo assim, excedia toda a 

escala do edifício na sua observação. Impressionavam os grandes grupos de figuras, 

sobretudo o monumental desenho do apóstolo de chapéu em primeiro plano, mas nem o 

grande vazio central nem a posição dos pés de Cristo elevando-se pela abertura no céu, 

causavam uma boa impressão. Por vezes as figuras pareciam como que “coladas” ao 

fundo, recortadas como temos a impressão de ver no retábulo de Viseu, donde talvez 

tenha nascido a ideia de uma colaboração de Francisco Henriques mas, como 
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demonstrou Cruz Teixeira, essa capacidade de jogar com o plano monocromático e liso 

parece ter sido uma característica de Jorge Afonso (cf. Assunção da Virgem na Madre de 

Deus e em Setúbal). Vista na Charola, a impressão da pintura é completamente outra. 

Percebemos que o gigantismo das figuras de primeiro plano, e até a sua posição 

aparentemente carente de lógica, é o que torna possível o envolvimento do espectador na 

cena representada, como se nos colocássemos no círculo de pasmados espectadores da 

Ascensão. A altura a que o painel se encontra “anula” o espaço entre estas figuras de 

primeiro plano e Cristo desaparecendo entre as nuvens, e é relativamente óbvio que a 

criação do vazio é uma boa forma de resolver a articulação entre os dois elementos da 

pintura, o grupo dos discípulos e Cristo em Ascensão. O mesmo acontece com a 

colocação, nos topos, em plano muito alteado, da representação de cidades, com as suas 

torres fantásticas que lembram as gravuras de Reuwich na Peregrinatio in Terra Sanctam 

(1486) ou da Crónica de Nuremberga (1483) de Hartmann Schedel, onde Durer se iniciou 

(ambas com grande presença nas bibliotecas portuguesas, diga-se). Em quase todas as 

pinturas, o artista usa um povoamento de elementos simbólicos (animais, plantas) “à boca 

de cena”, constrói logo atrás um muro de monumentais figuras, deixa um espaço 

intermédio tratado com ligeireza, às vezes com liberdades de execução de pequenas 

cenas mais ou menos picarescas, e retoma os elementos da narrativa nos planos últimos, 

em representações da arquitectura. Uma excepção é o incompleto painel do Baptismo, 

onde as figuras se situam mais ao centro da representação, mas gozando do artifício de 

se espelharem para a base do quadro, nas escuras águas do rio. Não fossem as 

desastrosas perdas do painel e estaríamos perante uma das mais belas paisagens da 

pintura portuguesa do início de Quinhentos. 

O tamanho imenso dos painéis exigiu soluções técnicas e estéticas pouco comuns, que 

devem ser tomadas em conta na análise das obras. A construção do suporte, de mais de 
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quatro metros, é feita por tábuas de carvalho do Báltico, de espessura considerável, entre 

os 3,5 e os 4 cm, com mais ou menos 20 cm de lado, por vezes mais largas em baixo do 

que em cima. Miguel Garcia e Pedro Correia que trataram os suportes na última 

intervenção, avançam a constituição “original” das pinturas com dez fiadas de tábuas no 

sentido lateral (Seruya e Pereira, 2004:33-37). O sistema de aparelhamento das tábuas é 

o de aresta viva com uniões de taleiras quadradas travadas por quatro respigas. Estas 

taleiras são colocadas geralmente com grande regularidade, paralelas na mesma fiada, 

mas os fragmentos do Baptismo e do Pentecostes mostram mais irregularidade. Um dado 

particularmente interessante é o da solução encontrada no aparelhamento vertical, na 

sobreposição de pranchas, topo com topo, nesse sentido. A enorme altura dos painéis 

obrigou os marceneiros a utilizarem duas fiadas de pranchas na vertical. Para aumentar a 

solidez, o corte e a junção destas pranchas são desencontradas e unidas com empalmes, 

isto é, criando uma superfície de união mais ampla em que as duas tábuas se completam 

e consolidam a junção (vd. Seruya e Pereira, 2004: est. 3,14 e 18).  Neste aspecto da 

maior importância, foram encontrados nos painéis que ainda restam dois sistemas de 

encaixe completamente diferentes: um empalme em bisel, comum na maior parte das 

obras que chegaram até nós, e um modelo mais rebuscado e eficaz de união, com 

empalme “em duplo ganzepe”, criando uma união do tipo macho-fêmea (cf. idem, figs. 39 

e 40), que foi encontrado no Baptismo de Cristo, na Entrada em Jerusalém e no pequeno 

fragmento com instrumentos de tortura. Esta diferenciação mostra que, pelo menos na 

fase de construção dos suportes, estamos perante duas oficinas a trabalhar, seguindo 

preceitos gerais idênticos, mas com soluções técnicas muito diferentes em pontos 

essenciais. Trata-se de uma situação de organização da empreitada que não é invulgar 

em trabalhos de grandes dimensões e tivemos ocasião de encontrar também no grande 
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retábulo flamengo do Museu de Évora. A conclusão, no entanto, não pode ser transferida 

directamente para o estudo da pintura. 

Os dados do estudo que temos estado a seguir apontam para uma uniformidade na 

preparação dos suportes, quer no material (gesso), quer na aplicação, e também no 

desenho subjacente com a utilização de um meio líquido, executado a pincel, com uma 

diluição de carvão animal.  Em nenhum caso foram encontrados vestígios de 

transposições mecânicas de desenho, com a utilização de incisões ou cartões perfurados.  

Nas reflectografias  de infravermelhos (IRR) que pudemos fazer posteriormente, já 

dispondo da câmara Osiris, também não osdetectamos. No entanto, os autores do estudo 

do IPCR encontraram modelos semelhantes para a utilização em pés e na figura do burro, 

que os levou a propor a utilização de moldes.  

Também foram detectadas “reservas” (áreas não pintadas na mesma altura que a parte 

envolvente) à volta de algumas cabeças, o que parece indicar a diferenciação do trabalho 

nessas zonas mais exigentes, em relação a áreas maiores onde podiam ser utilizados, 

pela simplificação de processos, oficiais menos qualificados. Note-se, a este propósito, 

que nas sondagens de IRR a que procedemos, e que não abrangeram senão dois ou três 

exemplos em cada um dos painéis, encontrámos por uma vez “notações” escritas, não de 

cor, como é normal, mas de texturas dos tecidos que viriam a ser pintados. No braço 

direito do soldado central da Ressurreição podem ler-se a anotação “tafetá”, e no peito da 

mesma figura, sob o colete, a inscrição “brocado resarzido” (fig. 32 e 33). É difícil resistir à 

tentação de comparar a escrita com a caligrafia que conhecemos dos documentos 

autógrafos de Jorge Afonso, e é de facto muito semelhante, embora estejamos numa 

época ainda sem grande caracterização individual da escrita. Um dado mais palpável é a 

notação estar escrita em português, o que, independentemente das aprendizagens, ou da 
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presença dos artistas flamengos na oficina, nos dá uma segura indicação de que esta 

funcionava, no aspecto essencial do delineamento da composição, com portugueses. 

A informação do IPCR dá-nos outros dados sobre a técnica pictural: uma semelhança 

geral dos pigmentos utilizados,  a aplicação, a par do óleo geralmenteadoptado, de alguns 

ligantes proteicos (o que leva os autores a falarem em “têmpera gorda”, que não nos 

parece fazer  muito sentido para obras destas dimensão), e o uso de pigmentos, como o 

azul ultramarino, ou lacas como a cochonilha, em doses reduzidas. Não temos sobre isto 

o mesmo espanto que os autores, embora a popularização da cochonilha aconteça por 

estes anos com a vinda de insectos da América Central, já antes da sua descoberta nas 

Américas era utilizada a partir de importações menos usuais do Próximo Oriente. Para a 

análise do  lápis lazuli detectado numa zona de brancos, como o perizonium de Cristo, no 

Baptismo, seria útil a apresentação de cortes estratigráficos, mas  é provável que se trate 

de grãos muito pequenos, as chamadas “cinzas de azul”, consideravelmente mais baratas 

do que o azul ultramarino, ou mesmo do que a azurite de boa qualidade. A utilização de 

proteínas e lípidos está bastante vulgarizada na pintura flamenga, a par do óleo, de linho 

ou noz, como ligantes principais (cf. Bellinge et al. 1997: 41). Muito interessantes para a 

percepção da empreitada é a generalizada procura de uma simplicidade técnica, que 

infelizmente não foi possível comparar com outros núcleos de obras atribuídos a Jorge 

Afonso, mas que nos parece ser aqui maior. As amostras recolhidas detectaram 

sobreposições de uma a quatro camadas, obtidas pela mistura de poucos pigmentos (no 

máximo quatro), os tons escuros obtidos pela adição de carvão animal à cor base, 

mantendo-se na sombra o mesmo pigmento da luz com esta introdução. Plantas e 

pormenores foram pintados por último, muitos pormenores e figurinhas dos fundos são 

realizados sobre a paisagem já pintada e, nas zonas mais importantes (cabeças, mãos, 

pés), há preciosos acabamentos de luz com pequenos traços brancos. A par da 
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simplificação de processos, o grande respeito pelo desenho pré-estabelecido e a 

utilização constante de reservas, apontam para um trabalho de uma larga oficina, com 

uma hierarquia que se reflecte no escalonamento dos trabalhos. A simplificação é 

sobretudo notória nos panejamentos, com pregas simples, tubulares (que permitem uma 

uniformidade de cor, e um trabalho rápido, por vezes até empastado, cuja qualidade a 

análise de Cruz Teixeira várias vezes criticou), mas também nos processos expeditos do 

tratamento das folhagens e na uniformidade das largas zonas de céu. 

Foi também detectada uma alteração importante, já depois de executada a pintura, ou 

parte dela. Na Ressurreição de Lázaro, a figura do personagem que tapa o nariz com um 

pano foi colocada sobre uma figura de mulher, parcialmente pintada, e detectamos 

também mudanças na posição do escudo, no primeiro plano da Ressurreição, com o seu 

memorável “bodegón”, e no cão branco do Cristo e o Centurião. Nos dois últimos casos 

parece-nos que a alteração resulta de uma correcção posicional, provavelmente requerida  

por acertos de perspectiva depois dos quadros terem sido já elevados para o seu sítio. Já 

primeiro (fig. 41 e 42), é evidente que se pretendeu dar um maior destaque à figura que, 

pela memória do odor putrefacto que exalava já do corpo do ressuscitado, tornava mais 

assombroso o milagre de Cristo: “ele já cheira mal, porque é já de quatro dias”, lembrou 

Marta a Jesus  sobre o tempo que já levava o seu irmão de sepultado (Jo. 11: 39)69. 

Apesar da utilização de métodos que denunciam um trabalho colectivo, a análise feita 

pelo IPCR conclui por uma grande uniformidade do resultado final, o que talvez resulte de 

serem pintores habituados a trabalhar em equipa e certamente formados na mesma 

técnica. Mas, mesmo na concepção, vemos uma notória coerência de desenho, apesar de 

todas as cautelas que sobre este aspecto se deva ter, já porque não temos para análise 

mais de metade das obras, que se perderam, já porque a tomada de imagens não se 
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pode considerar totalmente satisfatória, quer a realizada por a campanha de restauros e 

publicada muito deficientemente, quer a que, em campanha nossa, a fotógrafa Sónia 

Costa efectuou já este ano. A qualidade do desenho é aqui mais perceptível, com a 

utilização da câmara Osíris, mas devido à impossibilidade de colocação da estrutura 

elevatória e da torre de andaimes próximos da pintura, fomos obrigados a realizar a 

tomada de imagens em de quadrados de cerca de um metro, e não de 40 cm, como 

fizemos para as pinturas da Madre de Deus, disso se ressentindo de alguma forma a 

qualidade da informação obtida. Nas sondagens feitas, o desenho é consistentemente 

homogéneo, sempre a pincel, com a mesma marcação cuidada e regular das sombras, 

um contorno definido com segurança e uma grande atenção aos detalhes. No Baptismo, 

vários arrependimentos dão conta da pesquisa por uma melhor posição das mãos de 

Cristo (fig. 34). Tanto no desenho como na pintura, esta figura lembra os nús de Adão, 

Eva e os Patriarcas na Aparição de Cristo à Virgem de 1515. O painel, enormemente 

danificado, é notável. O pintor reflectiu as figuras de Cristo e e de S. João na água do 

Jordão, aparecendo a imagem de Cristo, nessa forma reflexa, entre as rãs que saltam nas 

águas, peixes e uma serpente que se eleva para a figura de S. João, como presságio da 

sua próxima traição e martírio. A paisagem espraia-se com a serpentina de água de um 

azul transparente a modelar a progressão na distância. As rochas escarpam-se em 

arestas vivas, que não deixam de lembrar outras que encontraremos no Mestre da 

Lourinhã, mas também são os montes rochosos que vemos nas paisagens reduzidas do 

retábulo de Setúbal. No fundo da tábua o pintor não resistiu à colocação anedótica de 

pequenos animais esboçados: um elefante pasta absurdamente entre vacas. Se a pintura 

foi feita nos anos de 1513-14, por certo pôde ver em Lisboa o que seria enviado a Leão X. 

O Cristo e o Centurião, como vimos, era uma pintura extremamente importante na série, 

pela directa comparação que possibilitava entre a condição militar e a acção apostólica 
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(fig. 36). Por outro lado a história é contemporânea da escolha dos apóstolos e também 

por isso tinha a sua importância na sede dos cavaleiros de Cristo. Os discípulos situam-se 

junto ao Mestre, como o séquito do Centurião atrás deste. Se o grupo de jovens militares 

lembra bastante aqueles ajuntamentos de figuras cortesãs, exibindo os seus luxos em 

ricos tecidos, armas e jóias, que teve uma enorme fortuna na pintura portuguesa do 

tempo, já o conjunto dos apóstolos (com Pedro em destaque) mostra um tipo de 

agrupamento (fig.37), de rostos caracterizados, diversos nas posições (perfis, frontais, a 

três quartos), compactos mas ao mesmo tempo dispersos nos olhares, na direcção das 

cabeças, na atenção, que é uma maneira de compor que Jorge Afonso usou 

frequentemente em quadros de maior densidade de personagens (Pentecostes e 

Ascensão da Madre de Deus, o Calvário de Setúbal). Como já foi notado, os graciosos 

jovens cavaleiros do plano intermédio trazem também imediatamente à memória o 

colóquio dos pagens da Adoração dos Reis Magos do retábulo de Setúbal.  

O primeiro plano é, à semelhança dos outros painéis, inteiramente deixado para um 

exercício de reprodução fiel da natureza, com a exibição de objectos, pequenos animais e 

plantas que acentuam o simbolismo  escatológico ou regenerador da cena principal. 

Recentemente, Manuel Batoréo estudou estas representações no retábulo de Setúbal, em 

análise que pode facilmente ser transferível para Tomar (Batoréo: 2013). Nesta pintura 

ganha  particular  evidência, quer simbólica quer estética, pela beleza da representação,  

o grupo dos dois cães e do pequeno macaco vestido de casaco vermelho com capuz. 

Dagoberto Markl (Markl e Pereira 1986: 88-9) e Fernando António Baptista Pereira (2001 

e 2013: 23-24) leram a presença destes animais como uma alegoria do combate entre o 

vício e a virtude (cão escuro, cão branco). Vale a pena recordar nos evangelhos o capítulo 

anterior aquele em que Mateus descreve o encontro de Cristo e do Centurião, quando 

Jesus aconselha “ Não deis aos cães o que he santo: não lanceis aos porcos as vossas 
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pérolas” (Mat. 7:6), mensagem que podia ter, numa ordem militar de combate contra os 

infiéis, um sentido muito evidente de exortação bélica (fig. 35). 

O desenho que encontramos nos dois grupos de figuras também é reconhecível dentro do 

“estilo” que nos aparece nos outros dois núcleos de pinturas atribuídas a Jorge Afonso 

(fig. 38-39). Um desenho de contorno é completado por uma marcação de sombras, com 

traços paralelos regulares, por vezes curvando-se para acentuar a ideia de volume. Os 

cabelos são marcados com pinceladas mais grossas, curvas. As sombras densas dos 

olhos, do lábio inferior ou do pescoço, são marcadas por traços mais juntos, curtos, 

obscurecendo os pontos de maior sombra (figs. 38 e 39). Nas mãos,  vemos o mesmo 

traço de contorno e uma marcação de sombras, por vezes também elas próprias 

contornadas e preenchidas a tracejado, o que resulta numa secção quadrada dos dedos, 

muito característica e visível tanto no desenho como na pintura. As junções das falanges 

são muito marcadas, e as palmas das mãos, como os pés, sobretudo quando 

representados frontalmente, são desenhados a partir de pequenos traços curvos que 

criam a ideia de volume. A sombra nos dedos é feita por pequenos traços, que partem do 

contorno e se tornam mais finos para o interior, ao levantar da pincelada (fig. 40). As 

pregas nos tecidos também são marcadas pelo contorno e depois a zona de sombra 

preenchida dentro do espaço disponível por traços paralelos, por vezes muito próximos 

entre si se a sombra é muito densa. 

A Ressurreição de Lázaro (figs.  41 e 42), pintura em que as tábuas de ambas as 

extremidades laterais foram inteiramente pintadas no século XIX, apresenta muitos pontos 

de contacto com o painel anterior. As figuras distribuem-se em dois grupos -  os 

recebedores das graças e seus companheiros, à esquerda; Cristo e os discípulos à 

direita, com a figura de Jesus destacada, algo alteada, com os pés desenhados para 

corresponder à visão que o espectador pode ter ao olhar para um plano mais elevado.  
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O pintor usa quase sempre como modelo uma espécie de L que marca a composição, 

deixando um espaço superior, à esquerda ou à direita, mais livre para a paisagem. É 

assim no Baptismo, com a figura de São João a ocupar o eixo do L, e no Cristo e o 

Centurião, com o mesmo eixo a ser preenchido pela paisagem onde serpenteia um 

caminho povoado de personagens. Aqui, com a cidade alcandorada e o lado oposto livre 

para a paisagem e o céu; na Ressurreição, com o gigantesco penhasco que ocupa o lado 

direito fechando uma parte do painel. As excepções são a Entrada em Jerusalém, em que 

há a preocupação narrativa de mostrar não apenas a Entrada, mas o percurso de onde 

Cristo vem, deixando a cidade acastelada desenhada no cimo do penhasco;  e a 

Ascensão, onde o tema  exigia naturalmente uma centralidade da representação. Cremos 

que a razão fundamental para a adopção deste modo de composição foi a necessidade 

de elevar muito a linha do horizonte das pinturas, o que está relacionado não só com o 

seu grande formato, como sobretudo com a grande altura a que eram observadas. No 

retábulo de Setúbal, onde encontramos pintadas mais cenas de exterior, veremos repetir-

se este modelo compositivo dos fundos. Na cidade da Ressurreição de Lázaro, os 

edifícios são característicos não só desta série, mas de todo o ciclo dado a Jorge Afonso. 

O motivo renascentista do frontão em forma de concha, está presente nas “Anunciações” 

da Madre de Deus e de Setúbal, e os edifícios circulares, de torres com andares que se 

estreitam, telhados cónicos e frequentes ligações a pontes ou aquedutos, não só 

proliferam no agrupamento de obras dado a Jorge Afonso como passam para os seus 

alunos, nomeadamente para Garcia Fernandes, que usa frequentemente arquitecturas 

semelhantes. 

 Na Entrada de Cristo em Jerusalém, o grupo de seguidores de Cristo organiza-se da 

forma compacta que já referenciamos noutras pinturas do conjunto. O volume publicado 

pelo IPCR já citado notou aqui, na pintura das pernas e pés dos discípulos de Cristo, a 
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utilização do mesmo molde para a construção dos diversos elementos, resultando alguma 

confusão na sua identificação, o que nos recorda imediatamente o complexo jogo visual 

das pernas dos resgatados do Limbo na Aparição de Cristo à Virgem da Madre de Deus 

de Lisboa (fig. 43). A figura de Cristo e os rostos de alguns apóstolos também nos são 

familiares no relacionamento entre os dois conjuntos de pintura (fig 44 a 48).  

Do lado direito da pintura  traça-se um par de figuras de grande efeito. Um homem, à 

frente, estende o seu manto no chão para Cristo passar (fig. 49). Está bastante bem 

trabalhado, talvez pela presença em primeiro plano, e o desenho mostra-nos a 

preparação cuidada da dobragem dos tecidos em moldes que tem exacta 

correspondência noutros núcleos dados a Jorge Afonso. Fernando António Baptista 

Pereira, atendendo à seriedade e expressão da figura, notou aqui a “preocupação 

retratística”, pondo a hipótese de se tratar de “um dos teólogos da Ordem que 

acompanhou a elaboração da sofisticada iconografia do ciclo” (2013: 25). Atrás dessa 

figura representa-se uma  mulher no acto de despir a túnica para a colocar na terra na 

passagem do Salvador (fig. 50),  arrojada invenção na pintura portuguesa, muito pouco 

dada a captar o movimento dos seus personagens ou a surpreender a meio gestos e 

acções. O momento capta-a com os panos vermelhos cobrindo a cabeça e a veste 

puxada pelas mãos, algo rudes, numa espécie de massa de luzes e sombras em formas 

arredondadas. Uma outra figura que empunha um ramo de oliveira,  atrás desta mulher, 

mostra também características de retrato. Foi completamente refeita já depois de pintada, 

resultando talvez dos primeiros restauros do conjunto. Deste lado da pintura,um caminho 

entra pelas portas de Jerusalém. É uma área da pintura sobre a qual gostaríamos de ter 

mais dados. Uma observação de perto consegue perceber inúmeras alterações da pintura 

na zona da muralha (fig. 51) e dos personagens que nela são colocados: todos são 

postos sobre áreas já pintadas, e houve mudanças de decorações arquitectónicas de 
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locais de abertura de janelas e de portas e de toda a parte superior da cidade, onde foram 

pintados delicadamente telhados e torres de grande fantasia, tendo tudo foi coberto 

depois por uma camada de azul claro do céu. É difícil de saber, com os dados de que 

dispomos, se estas alterações se devem completamente a acertos finais realizados na 

campanha de pintura manuelina, ou se se devem às limpezas e renovações 

imediatamente posteriores feitas por Reimão de Armas e os seus colaboradores. Mas, 

muito do que aparece nesta área da pintura, como por exemplo o grupo compacto que se 

vê dentro da porta da cidade, aparenta acentuadas diferenças de tratamento em relação 

ao que encontramos, mesmo em figuras de fundo, noutros painéis. Também a casca da 

oliveira aqui pintada mostra, ao perto, um empastamento de todo estranho em outras 

situações semelhantes neste ou noutros núcleos do pintor, embora seja justo dizer que 

esse efeito se esbate por completo na observação à distância das pinturas.  Manuel 

Batoréo leu o nome de Pedro Afonso na bandeira colocada nas muralhas (2011: 125-

128), mas uma observação ao perto deixa muitas dúvidas sobre esta possibilidade de 

leitura (fig. 52). Antes parece apenas uma representação de letras na bordadura de uma 

bandeira, com cinco estrelas no campo, motivo utilizado também para expressar o 

orientalismo nalgumas flâmulas em Adorações dos Magos. 

A pintura, das que restam no conjunto, em que o artista parece ter posto todo o seu 

esforço e recursos de composição é a Ressurreição. Como escreveram Fernando António 

Baptista Pereira e José António Falcão, “a principal impressão colhida pelo espectador ao 

observar esta pintura é o sentido de majestosa espacialidade que a informa70. Os 

personagens estão aqui mais próximos do primeiro plano e o detalhe é mais procurado. 

Não apenas na “natureza-morta” que dispõe uma cabaça,  pão, rábano, pepino, ovos, 

alguns já abertos de que restam apenas cascas, sobre um escudo islâmico, mas também 
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na fantástica aljava do soldado da esquerda. Em, na representação destes militares, 

vestidos de armaduras e cobertos por fantásticas sedas granadinas, une-se um minucioso 

sentido da representação com um gosto decorativo pelo pormenor luxuoso que é muito 

comum em toda a obra de Jorge Afonso. A referência islâmica nas sedas e nos adereços 

militares traçam uma evidente ligação simbólica, historicamente incorrecta mas 

ideologicamente apelativa no contexto da vida coeva da Ordem de Cristo, dos carrascos 

de Cristo com o inimigo muçulmano. Podemos comparar estes tecidos (fig. 54) com 

muitos fragmentos ainda existentes e, particularmente, com um largo pano de finais do 

século XV  ou inícios do século XVI da Hispanic Society of America de Boston71. Além de 

um pequeno exemplo na Apanha do Maná, de S. Francisco de Évora, de Francisco 

Henriques, estes tecidos só aparecem na pintura portuguesa nesta obra de Tomar e no 

retábulo de Setúbal, que os usa de forma exuberante na Crucifixão, no Calvário e nos 

Martírio dos Franciscanos em Marrocos, também aqui aliados a uma espantosa 

reprodução de armas do Próximo Oriente islâmico, numa evidente ligação entre estas 

figuras  e os inimigos de Cristo. 

As representações dos quatro soldados são todas notáveis na caracterização dos 

adereços, nas posições rebuscadas, relaxando na guarda do túmulo, de porta de pedra 

selada (como em Setúbal e na Ressurreição do Espinheiro de Frei Carlos, ou ainda, na 

própria Charola, na Deposição no Túmulo pintada no muro do andar superior). Atrás abre-

se uma paisagem, com a embocadura de um rio de águas claras e uma cidade de 

movimentado porto, com alguns edifícios clássicos, torres medievais, uma alcáçova e um 

moinho claramente nórdico. Se a compararmos com a representação outras cidades que 

nos aparecem representadas  no grupo de pinturas ligado a Jorge Afonso, somos 
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forçados a reconhecer que há entre eles diferenças significativas, quer no desenho 

subjacente, aqui menos detalhado, quer na coloração geral, mais acinzentada aqui, de 

tonalidade geral mais amarelada em Setúbal, por exemplo. 

Domina a representação, como não podia deixar de ser, a figura de Cristo Ressuscitado, 

segurando a bandeira, que é uma dupla cruz, na extremidade da haste e na flâmula (fig 

55). Com a mão direita abençoa, o corpo exibe discretamente a chaga no peito, por entre 

a larga capa vermelha, esvoaçante, presa por um firmal rico. O modelo teve depois uma 

fortuna em toda a pintura portuguesa das duas décadas seguintes, mas poucas vezes 

encontramos uma preocupação de desenhar um efeito de perspectiva como o que aqui se 

impunha pela dimensão e colocação do painel. O pé de Cristo é levantado e visto em 

escorço, que foi cuidadosamente desenhado, como se pode observar na reflectografia de 

infravermelhos, para aumentar o efeito de uma visão axonométrica que projecta e eleva a 

figura do Ressuscitado (figs. 56 e 57). As nuvens, que Manuel Batoréo notou 

recentemente como parte essencial “da máquina teatral” (2013: 65), ajudam, com o 

fantástico colorido do céu e a sua projecção na paisagem, a tornar densa e misteriosa a 

atmosfera da representação. 

A Ascensão é a pintura sobre a qual mais dúvidas se tem colocado, acerca de uma 

possível colaboração no projecto de Tomar da oficina de Francisco Henriques. Não é o 

único elemento para o pensarmos. Se nos apresentassem isolados os rostos dos 

soldados da Ressurreição, também pensaríamos mais em Henriques ou no Mestre da 

Lourinhã, pela construção dos castanhos e cinzentos, que suavizam tanto as formas que 

já se entendeu como “sfumato”. Também aqui os rostos mais afastados mostram a 

mesma suave abordagem às anatomias que quase as desfoca, mas o que lembra mais 

Henriques é a conjugação dessa forma de tratar os rostos com a forte presença da cor 

nos tecidos, em grandes manchas monocromáticas contrastantes. Dagoberto Markl 
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chamou a atenção também para a relação entre a figura de S. João Evangelista, de 

costas para o espectador, e a forma como a mesma personagem é tratada no retábulo de 

Viseu72. Por outro lado achamos pertinentes as observações de Cruz Teixeira quando 

lembrou a repetição de modelos deste quadro em Setúbal e, sobretudo, quando 

comparou esta capacidade de  compor o vazio, de criar uma estrutura rígida com um 

enorme plano de cor  uniforme, com as “Assunções” da Madre de Deus e de Tomar e as 

suas relações entre a Virgem elevando-se e os observadores, de alguma forma 

semelhantes ao ensaiado neste painel, em que a cor plana isola e sustenta a figura 

principal (Teixeira, 1991: 420 e segs., sobretudo 428).  Infelizmente, como notou Dalila 

Rodrigues (2009: 85), o estudo do IPCR não contemplou a Ascensão, que pela sua 

dissonância poderia ser um elemento essencial de comparação. Os ensaios de 

reflectografia que tentámos quando a obra esteve na exposição de Lisboa (2010) também 

deram maus resultados por deficiências técnicas de abordagem da obra, pelo que não 

consideramos o problema encerrado. Por outro lado, se olharmos para o que resta do 

Pentecostes, e talvez mesmo por esse carácter fragmentário, surge-nos mais evidente a 

ligação a Jorge Afonso. Que outro pintor poderia no quadro português do tempo traçar o 

rosto  do discípulo de veste amarela senão ele? (fig. 58). 

Chegados a este ponto deveríamos poder assumir com segurança a autoria da série de 

Tomar a Jorge Afonso, mesmo considerando o carácter experimental da série, não tanto 

por o pintor estar numa fase inicial da sua carreira, que já não estaria com mais de 

década de trabalho, mas pela encomenda inusitada na dimensão, no programa e na 

peculiar colocação das obras. Poder-se-ia dizer, como propôs Dalila Rodrigues, que a 

série de Tomar “revela uma disparidade de soluções formais, que deverão ser não 

apenas associadas à participação de outros pintores, mas, essencialmente, a um pintor 
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que ensaia diferentes soluções” (Rodrigues 1995: 216). Muitos aspectos unem esta série 

ao resto da obra atribuída a Jorge Afonso, desde a concepção monumental das figuras, o 

jogo de cores puras em largas superfície, os tipos de rostos e uma boa parte do desenho 

reconhecível. Mas também formas peculiares de compor, com o predomínio das figuras 

alinhadas num plano que não é imediatamente primeiro, isto é, ligeiramente afastado da 

base da pintura,  e utilização de composições em L. Há mais de Jorge Afonso nestas 

pinturas, que certamente de qualquer outro autor reconhecível no panorama português. 

Podemos acrescentar detalhes que quase só nas suas obras acontecem, como o uso de 

frontões em concha, de armas orientalizantes, de sedas granadinas, de um extenso 

herbário exposto nos planos primeiros. Podemos relembrar ainda a escrita encontrada, 

em português, semelhante à sua grafia, anotando a particularidade dos tecidos nos 

soldados da Ressurreição. Podemos enfim, voltar a recordar a encomenda que Jorge 

Afonso faz a Bartolomeu Fernandes de decorações semelhantes às da Charola para o 

tecto de Santo António de Lisboa. Mas, por outro lado, encontramos porém tratamentos 

livres de fundos, aglomerações de tintas, alguns rostos tratados com contornos pouco 

definidos, e cidades desenhadas e pintadas de maneira diferente do usual nos outros 

conjuntos, e que nos lembram mais o trabalho dos mestres chamados “luso-flamengos”.  

Sobretudo, acima de tudo, há no acabamento das cores uma rudeza que se afasta de 

uma das qualidades essenciais que encontramos na Madre de Deus e em Setúbal, uma 

qualidade técnica enorme na utilização do óleo que, sem necessitar de grandes 

cambiantes, torna plásticas as superfícies, dá às figuras uma forte presença física e às 

superfícies pintadas uma enorme beleza e sentido decorativo. A que se deve a sua falta 

em Tomar? Com os dados que temos, parece ser claro que se simplificou o  processo de 

aplicação de tintas, com redução das suas camadas e com maior densidade ou 

espessura destas, o que influiu necessariamente nos resultados. Mas, com uma história 
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de restauros que começou logo em 1533, se repetiu ao longo dos séculos, e se 

multiplicou nos séculos XIX e XX, não terão as pinturas perdido muito das velaturas finas, 

dos acabamentos subtis, que lhe podiam dar outra qualidade final? 

Do ponto de vista histórico, qualquer que seja a presença de Jorge Afonso na obra, é 

muito difícil que dela ficasse alheado, quando a sua função era precisamente responder, 

no que à pintura dizia respeito, às desmesuradas ambições do seu rei e patrono, por 

meios próprios, ou gerindo os recursos dos pintores disponíveis no seu aro de influência. 

Este mesmo círculo, voltemos a recordar, alargava-se, na altura de início das obras de 

Tomar, pela chegada de novos flamengos, que ficando à espera que o rei resolvesse o 

programa iconográfico do imenso coruchéu do Tribunal da Relação de Lisboa, não 

ficariam por certo desocupados. 

Vale a pena retomar um pouco do enquadramento histórico do projecto de Tomar, antes 

de terminarmos este capítulo. A partir de 1498, ano em é jurado herdeiro de Castela ( 

primeiro ele próprio, depois o seu filho D. Miguel da Paz), D. Manuel inicia um conjunto de 

construções e empreendimentos artísticos de uma enorme componente simbólica que vão 

acompanhando e dando expressão a ambiciosos programas reformistas: a conclusão do 

palácio-convento de S. Francisco de Évora, a transformação, em Belém, da pequena 

ermida henriquina num grande convento Jerónimo, as reformas legislativas (Ordenações, 

Forais, Leitura Nova), a preocupação com as tumulações dos seus antecessores (as 

tenças para a Batalha datam de 1499) e a reforma da Ordem de Cristo, no ano em que se 

chegava a Calecute. D. Manuel intenta dar expressão ao testamento de D. Henrique e em 

1499 começa a preparar a reforma da Ordem. Por razões pessoais (a morte da rainha e 

do príncipe, o seu segundo casamento) e outras,  o Capítulo só reunirá em Tomar em 

1503, ano de arranque das grandes mudanças arquitectónicas, mas também início do 

grande projecto imperial manuelino, com a hipótese de conquista de Jerusalém e da 
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construção de um Império Ultramarino (cf. De Witte 1961 e Thomaz 1990). A Ordem de 

Cristo assumia um papel essencial neste projecto, primeiro como centro da expansão da 

fé para fora do universo tradicional cristão, isto é europeu, depois com a obtenção do 

Padroado Português do Oriente (veja-se sobretudo Silva 2002: p. 103 e segs.). Em 1513, 

a igreja da Conceição de Lisboa, antiga sinagoga cristianizada que a ordem obtivera na 

troca em que doara aos Jerónimos a capelinha de Belém, passa a ser, por bula de Leão 

X, o local de baptismo de negros e mouros. O rei faz-lhe uma série de doações de 

paramentos e alfaias e Jorge Afonso e o seu irmão Afonso Gonçalves serão chamados 

para a renovação do retábulo do altar-mor. O sonho imperial leva à tentativa de reforço 

das ligações com o Preste João das Índias e à recepção do embaixador etíope, entre 

1513 e 1515. Jorge Afonso colabora nos preparativos das embaixadas e recebe a 

nomeação especial de Arauto Malaca (a juntar à de Arauto Lisboa, que já tinha desde a 

reforma manuelina de 1512), o que lhe permitia ter um papel nas cerimónia do 

embaixador da Etiópia. Finalmente, no auge do sentimento de Cruzada no Oriente, de 

exaltação diplomática do Império (embaixada a Leão X em 1513), em Junho de 1514, 

pela bula Dum fidei constatiam eximae que devotiones o Papa concede à Ordem de 

Cristo os direitos de jurisdição eclesiástica e espiritual sobre todas as igrejas criadas no 

espaço de dois anos, ficando estas na dependência do vigário de Tomar, sendo os seus 

rendimentos aplicados para as despesas da Ordem de Cristo (Silva, 2002: 108). No 

mesmo ano, no mesmo mês, é instituído o bispado do Funchal, onde imediatamente se 

começará um retábulo cujos modelos composicionais, pelo menos, de várias das pinturas,  

não são de todo estranhos à oficina de Jorge Afonso. O projecto de identificação da 

Ordem de Cristo com os projectos imperiais manuelinos são evidentes, como é evidente 

que este processo tem uma expressão iconográfica, pictórica (para além de outras 

componentes artísticas que não nos cabe agora mencionar) em que Jorge Afonso 
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participa em todas as vertentes. Servir a Coroa era servir a Ordem e vice-versa, recorda 

Isabel Silva (2002:109), e o próprio D. Manuel, ao redigir em 1517 o seu primeiro 

testamento, não pode ser mais claro: “o Mestrado de Christo nunca sahira da coroa e do 

rey por quanto averiamos por couza muy prejudicial” 73. Só essa identificação justifica a 

inclusão dos brasões de Dona Maria na iconografia do tecto da charola de Tomar, e o 

ambiente cruzadístico dos frades de Tomar nesse tempo ajuda a compreender certas 

nuances mais belicistas do programa pictórico tomarense. Seria incompreensível, pelo 

que se conhece da intervenção de Jorge Afonso nos vários aspectos deste programa, que 

não fosse ele a personagem central  da intervenção na pintura da Charola, até porque, a 

única oficina que poderia, ao tempo, ser com a sua concorrencial (embora achemos que 

seria mais “complementar”), era a de Francisco Henriques, e para ele estava reservada a 

a outra grande intervenção simbólica manuelina nesses anos, com o enorme programa do 

Coruchéu do Limoeiro. A Jorge Afonso competiu quase certamente a direcção de Tomar. 

                                                      
73

 D. Antonio Caetano de Sousa, Provas da História Genealógica, II, 1. parte, p. 416. 
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7. O retábulo da Madre de Deus. Os restauros. O Processo criativo. Fontes 

iconográficas e análise artística. 

 

 

 

O Mosteiro da Madre de Deus em Xabregas foi fundado por  vontade da rainha Dona 

Leonor, em 1508, obteve a autorização para a instalação do Papa Julio II em 1509, e no 

mesmo ano foi  abençoado pelo arcebispo de Lisboa, D. Martinho da Costa. Veio a ser 

extinto em 1871 com a morte da última freira. Contrariamente ao que aconteceu com a 

maioria dos conventos, o seu riquíssimo espólio não deu entrada na Academia Real de 

Bellas Artes, e foi iniciado, no próprio ano da extinção, um ambicioso processo de 

restauro dirigido pelo arquitecto José Maria Nepomuceno (1836-1895), continuado por 

Liberato Telles (1843-1902), e que teve, em alguns aspectos, uma intervenção 

determinante de D. Fernando II74. A par do Mosteiro da Batalha foi o primeiro monumento 

escolhido para uma intervenção de “restauro historicista”, razão pela qual o seu espólio 

artístico permaneceu in loco, à excepção de alguns quadros que foram passando para o 

gabinete de D. Fernando, as colecções da Condessa d’Edla, do Engº Fidié, responsável 

pelos trabalhos, e que vieram mais tarde a aparecer nos mercados de arte, numa história 

ainda não de todo averiguada, mas que não cabe neste texto. Só depois da implantação 

da República, José de Figueiredo começou a incorporação no Museu Nacional de Arte 

                                                      
74

 Sobre estas obras há extensa bibliografia e notícias e críticas do tempo. Vejam-se as sínteses de João 
Paulo Martins, “A Arquitectura: da Fundação à Reinvenção Oitocentista” e de Teresa Campos e Paulo 
Henriques, “Entre a Obra Nova e a Conservação da Obra”, ambos os trabalhos in Igreja da Madre de Deus. 
História, Conservação e Restauro, Lisboa: Instituto Português de Museus, 2002. 
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Antiga de algumas pinturas da Madre de Deus. Algumas porém já tinha sido, pelo menos 

formalmente, transferidas do mosteiro75 para a oficina de restauro da Academia de Bellas-

Artes. Entre estas encontravam-se a maior parte das pinturas de que nos vamos ocupar.  

Dizemos “formalmente”, porque há toda uma série de indícios, mesmo de provas, que a 

maior parte dos quadros continuaram na Madre de Deus. Na descrição do côro-alto do 

mosteiro feita no Dicionário Histórico publicado por Esteves Pereira e Guilherme 

Rodrigues nas vésperas de implantação da República, escreve-se que “as paredes 

lateraes, e ainda por cima do relicario, são decoradas com quadros allusivos à Vida da 

Virgem. Entre elles figuram dois, que são principalmente dignos de menção por serem os 

retratos d’el-rei D. João III e da rainha D. Catharina, e que expressamente foram 

mandados pintar por aquelle monarcha  para serem offerecidos ás religiosas do mosteiro 

da Madre de Deus. Estes quadros são attribuidos ao grande pintor Albert Durer”76.  A 

atribuição interessa-nos menos por si própria, embora seja um indicador da importância 

em que as pinturas eram tidas, como pela circunstância dela evidenciar uma nítida 

                                                      
75

 AN/TT Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Lisboa, Convento da Madre de Deus de Xabregas, 
Cx. 1949. capilha 2, Processo nº 766 Lº 1º: “Ofício de entrega de quadros à Academia Real de belas-Artes 
de Lisboa para restauro. 1º quadro Um franciscano, um superior da Ordem e um bispo recebem os votos 
duma freira de joelhos com mais freiras, etiqueta nº 120; a. 1,955 x l 1,948. 2º painel com cenas da Paixão 
de Cristo. A. 1,96 x l 2,05. Etiqueta 121. remate (desenho de querena). 3º El rei D. João 3º em oração e S. 
João etiqueta nº 122. parte superior à esq. A.N. - 1564. 4º Rainha D. Catarina em Oração e Santa Catarina. 
Etiqueta 123. 1,985 x 2,03. 5º Adoração dos Pastores. Etiqueta 108. 1,67 x 2,03 m. 6º A Anunciação. A. 1, 
68 x l. 1,38. Etiqueta ilegível.7º Quadro de forma triangular. A Adoração dos reis Magos. 0,29x2,03x1,74. S/ 
etiqueta. 8º Igual. A Ascensão 1,735 x 2,10 x 0,26. 9º Outro painel que (hoje) representa “O Pentecostes” a. 
1,67 x 2,10. Etiqueta 109. 10º 2 fragmentos. Cristo aparecendo à Virgem  a. 2,110 x L. 1,112. Adão e Eva e 
+ 3 figs.  A. 2,10 x 0,4 x 0,455. 11º Painel em 1 tábua que parece ter servido em porta d’oratorio, representa 
S. Francisco e no reverso uma santa pintada a claro-escuro. alt 1,205 x larg. 0,355. etiqueta nº 72.12º Outra 
tabua como a antecedente tendo para um lado pintado Stº Antonio e no reverso uma santa a claro escuro 
com o lugar onte teve fechadura. A. 1,205 x l 0,355. Etiqueta nº 71. 13º Painel pintado com quatro tábuas 
soltas representando a Virgem, tendo um menino que aceita um fruto que um anjo lhe oferece. A. 1,41 x l. 
0,99. Etiqueta nº 79.14º Outro representando a Virgem, o menino e S. José descansando. l. 0,46 x Alt. ao 
centro 0,69. Em cima forma especial. 15º Outro painel representando a Apresentação no Templo. A. 1,20 x 
l. 0,78 m. 16º Outro representando S. João com o cordeiro. Alt. 1,42 m. Etiqueta nº 70. 17º Outro 
representando S. João com o cálix (2 taboas soltas). Alt. 1,42 x larg. 0,48 m. Etiqueta nº 73.Lisboa 23 de 
Junho de 1881. a)José Luiz Monteiro / José Ferreira Chaves.Está conforme. Secretaria do Asilo de D. Maria 
Pia.” 
76

 Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Portugall. Diccionario Historico, Chorographico, Biographico, 
Bibliographico, Heraldico, Numismatico e Artistico, vol. IV, Lisboa: João Romano Torres & Cia. - Editores, 
1909, p. 294. 
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separação entre os retratos dos reis, que Esteves Pereira sabia, pela cronologia, não 

poderem ser de Durer, e as tábuas da Vida da Virgem, que considerava obra do famoso 

pintor alemão. Mas José de Figueiredo não teve a mesma percepção e, de facto, a junção 

dos retratos régios no conjunto da Vida da Virgem, foi a principal razão que o levou a 

considerar o retábulo da Madre de Deus como acabado posteriormente a 1552, isto é, à 

vinda a Portugal de António Moro devendo, segundo este autor ter sido pintado por 

Gregório Lopes e acabado em grande parte pelo seu filho Cristovão (Sevilha, 1929). 

Outro dos documentos que nos fazem pensar que as obras não saíram de facto da Madre 

de Deus (pelo menos todas), é a série de fotografias, provavelmente de Catarino 

Cardoso, anteriores a 1938, que mostram algumas pinturas, ainda por restaurar, 

embebidas na marcenaria setecentista que forrava o coro da Madre de Deus (figs. 59 a 

61). Concordante com a imagem destas fotografias, e anterior a elas, porque mais 

completa está a informação de um caderno de apontamentos de Manuel Figueiredo, 

descrevendo cuidadosamente as obras de arte colocadas dentro do convento, que se 

guarda no Museu Nacional de Arte Antiga77 (figs. 62-64). Já então os dois painéis 

triangulares (Adoração dos Magos e Ascensão), bem como a Aparição de Cristo à 

Virgem,  não estavam colocados no coro.  

De facto, a julgar pelos verbetes do inventário do Museu Nacional de Arte Antiga, as 

obras que foram reunidas no retábulo de 1515 entraram no Museu muito espaçadamente, 

sendo-lhe atribuídos números de inventário muito separados, correspondendo a um 

período de incorporação entre 1912 e 1958, conforme se pode ver no quadro seguinte. 

 

                                                      
77

 Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga. Levantamento das obras da Igreja da Madre de 
Deus feito por Manuel de Figueiredo. Arquivo José de Figueiredo, Cx. 15, Doc. 3. 
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  retábulo 1515   

data inv. tema dimensão observações dos 
verbetes 

1912 1278 Assunção da Virgem 1640x1400 foi para a Igreja  
da Madre de Deus; a 
lápis: já regressou  
ao Museu 

1912 1279 Anunciação 1605x1295 
 

Veja-se Lº entradas 1  

s/d 1288 Ascensão de Cristo  rest. 496 

s/d 1289 Adoração dos Magos 1700x2050 a vermelho: Foi para a 
Igreja da Madre de 
Deus rest. 496 

1920 1632 Aparição de Cristo à Virgem 2030x2030 vd. relatório Freire 

 2095 S. Francisco dando os 
estatutos da ordem a 
Santa Clara 

  

1958 (?) a 
lápis 

2096 Adoração dos Pastores 1605x1245 Está na Madre de Deus 

1958 (?) a 
lápis 

2174 Pentecostes 1660x1900   

 

 

A historiografia da arte, porém, não tem sido unânime em aceitar que todos estes painéis 

fizessem parte de um só retábulo. José de Figueiredo (1924, Sevilha 1929) defendeu que 

sim. Não apenas estes, mas os retratos régios fariam parte de um retábulo começado por 

Gregório Lopes e acabado, já depois da morte deste (1550) pelo seu filho Cristovão 

Lopes. O retábulo das Sete Dores da Virgem de Quentin Metsys (hoje maioritariamente 

no MNAA) seria o altar da igreja manuelina, isto é de fundação de Dona Leonor, e este 

conjunto o altar-mor da nova capela-mor erigida por D. João III. Foi mais ou menos este 

também o pensamento também de Reynaldo dos Santos, mas veio a fixar-se (1961a) na 
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hipótese de um retábulo de seis tábuas, com as Alegrias da Virgem, datável de cerca de 

1540 e atribuível a Gregório Lopes com alguma intervenção do filho, enquanto as tábuas 

da Entrega da Regra a Santa Clara e da Aparição de Cristo à Virgem seriam, na sua 

opinião,  originárias de capelas dispersas pelo convento. Adriano de Gusmão (1960) veio 

a propor um retábulo de sete painéis, retirando do conjunto apenas a Entrega da Regra, já 

que João Couto, com base em exames radiográficos feitos antes do restauro da pintura, o 

convencera que esta não seria obra do mesmo pintor. A Aparição de Cristo à Virgem seria 

a tábua central do retábulo na proposta de Gusmão. Luis Reis Santos (1962) e, mais 

recentemente, Dagoberto Markl   e Fernando António Baptista Pereira (1986) e, depois 

este último isoladamente (2001 e 2006), integraram no conjunto os oito painéis. 

Recordando um documento revelado por Maria João Vilhena de Carvalho, José Alberto 

Seabra Carvalho pôs seriamente em causa que um retábulo desta amplitude pudesse 

caber na capela-mor da igreja (Carvalho 2009). 

A observação é pertinente. O documento revelado por Maria João (Carvalho 2002, nota 3) 

é de facto da maior importância para este problema. Trata-se do contrato para a execução 

da igreja do convento de Nossa Senhora da Roza, de Lisboa, feito entre Dona Joana de 

Ataíde e os pedreiros Rodrigo Afonso e Pero de Bruges,  datado de 1517, muito próximo 

da data do retábulo, em que se toma como modelo da igreja a construir a igreja do 

Convento da Madre de Deus: “huua Igreja que ha de ter de larguo trimta e tres palmos e 

de comprido çincoenta e sejs palmos porque tamto tem a da madre de deus que daquella 

grandesa a quer a dicta senhora, a quall Igreja tera huua capella de largura vymte palmos 

e de comprido vymte e huu palmos que sera a cabeçeira e sera tudo da altura da madre 

de deus e os altares seram  tamtos quantos tem a madre de deus e os altares teram seus 

degrãaos como tem os altares da madre de deus” (ANTT, Convento de Santa Joana, 

Caixa 1, Maço 2, nº 63). As dimensões seriam de facto mínimas, mas o retábulo não 
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necessitaria de estar na capela-mor. Como não aparece mencionado nas doações 

testamentárias da rainha o mais lógico, enquanto não aparecer prova em contrário, é que 

tenha sido pintado originariamente para o convento de Xabregas, até por razões 

iconográficas, que trataremos mais à frente. 

A questão da composição retabular não foi no entanto a única disputa da historiografia 

sobre este conjunto. A mais importante diz respeito à data de 1515 e à forma como essa 

datação está relacionada com os problemas de restauro da obra. Como ainda se 

consegue ver pelas fotografias mais antigas que publicamos (figs. 59-61 e 65-68), as 

pinturas foram cortadas e acrescentadas para se adaptarem a um espaço que não seria o 

original, e foram enormemente repintadas no fim do século XVI. Esses repintes cobriam 

profundamente algumas das pinturas. Aquelas onde esses repintes são mais visíveis,  por 

terem sido restauradas mais tarde e haver sobre elas mais documentação, são a Entrega 

da Regra a Santa Clara (fig. 65) e a  Adoração dos Pastores (fig. 66), mas também 

repintavam tábuas como a Assunção da Virgem ou o Pentecostes, onde aliás os 

restauros vieram a deixar, como memória, parcelas importantes do repinte, numa solução 

que só conseguiu tornar as pinturas objectos imprestáveis para a sua exposição (figs. 92 

e 95). Algumas tábuas foram intervencionadas por Luciano Freire e outras mais 

tardiamente (1940 e 1958) por Fernando Mardel. A todas os restauros modificaram a 

aparência que tinham,  mas apenas Luciano Freire se preocupou em justificar as suas 

opções. 

A parte mais discutida desse restauro diz respeito à inclusão na tábua Aparição de Cristo 

à Virgem, em 1939, de uma tábua solta que se provou ser deste painel, onde se pode ler 

a data de 1515.  É fácil de perceber a mudança que tal data provoca na forma como a 

história da pintura quinhentista portuguesa pode ser compreendida. Para José de 

Figueiredo e os que o seguiram, este conjunto, datável quase de meados do século 
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estava no fim do ciclo da grande fase da pintura nacional. A data de 1515 coloca-o 

exactamente no extremo oposto, como um dos momentos iniciais donde nascerão 

fórmulas que vão marcar todo esse ciclo. A alteração não é pequena! 

Daí que Reynaldo dos Santos continuasse até ao fim a pôr em causa essa data. Em 

1961, no fim do artigo que já referimos, depois de repetir a data provável, a seu ver, do 

retábulo como a de 1540, insurgia-se: “o que nada disto se coaduna é com o 1515 da 

tábua intercalada no painel da Aparição. Como aceitar esta data numa pintura joanina, 

pertencente a uma igreja que em 1515 não existia sequer? esta data é tão inverosímil 

como o mestre fundado nela... Que garantias temos da sua autenticidade como sendo 

realmente posta em 1515?” (Santos 1961a: 10). 

Apesar de alguns historiadores terem levantado suspeitas mais ou menos encobertas 

(Serrão, 2002: 107 e Batoréo 2011: 133), a maioria aceitou a inclusão da tábua com as 

consequência historiográficas daí resultantes, datação aliás tornada ainda mais plausível 

pelas observações de dendrocronologia efectuadas por Peter Klein e Lília Esteves. 

Contudo, o termo “inverosímil” talvez possa servir para qualificar a história da inclusão, ou 

da exclusão e inclusão, dessa tábua, com a data de 1515. A história não é fácil de contar, 

e quem nela participou nunca escreveu o suficiente para deixar tudo claro. 

Em 1940, o director do Museu Nacional de Arte Antiga publicou no Boletim do mesmo 

Museu, uma discreta nota dando conta da alteração da pintura (Couto 1940). Recordava o 

restauro efectuado por Luciano Freire, em que este “acrescentara” “tábuas que faltavam 

entre as duas cenas representadas na composição”, isto é, entre os patriarcas libertados 

do limbo, e a Aparição de Cristo à Virgem propriamente dita, para depois contar o 

episódio que motivou o novo restauro. “Quando da preparação da Exposição de 1940, 

reuniram-se no Museu alguns painéis entre os quais a Anunciação e a Adoração dos 

Pastores, vindas da Madre de Deus, as quais se verificou estarem acrescentadas com 
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várias tábuas”. Segundo João Couto “exactamente no painel que representa a 

“Anunciação” apareceu uma das tábuas que faziam parte do “Aparecimento de Cristo à 

Virgem” e, por sorte, o conservador tirocinante, Sr. Luiz Reis Santos, descobriu ali a data 

de 1515, inscrita dentro de um escudete amparado por um anjo”. Conclui Couto que, “este 

achado, muito importante para o estudo da evolução da Pintura em Portugal, testemunha 

também, como depois se dirá, o escrúpulo com que, em seus restauros, procedia o Prof. 

Luciano Freire” (Couto, 1940:130). Aparentemente João Couto iria voltar a este problema, 

mas de facto não voltou.  

Também Luis Reis Santos, probo articulista sempre pronto a dar nos jornais notícia das 

suas descobertas se ficou, a propósito deste caso, por uma breve nota final a uma 

colectânea de estudos que publicou em 1943: “não me refiro neste estudo ao Mestre de 

1515, porque só em 1940 me foi possível observar, como desejava, os painéis do côro 

alto da Igreja da Madre de Deus, em fragmentos de um dos quais encontrei a data que 

veio confirmar a minha suspeita desse núcleo quinhentista ser ainda da época manuelina” 

(Santos, 1943:278). 

Sobre o assunto temos ainda mais alguns documentos importantes. Em primeiro lugar a 

fotografia da obra depois da intervenção de Luciano Freire, imagem que foi uma das 

primeiras publicações em postal do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga 

(fig.67).  Nele vemos as duas cenas, separadas pelas duas colunas geminadas, sobre um 

duplo soco, servindo de testeira a uma parede onde se abre uma porta que cria a ligação, 

iconográficamente necessária, entre o grupo de Justos resgatados e o encontro de Cristo 

com a sua Mãe. Se compararmos esta imagem, que foi a do painel durante mais de duas 

décadas, com a sua imagem actual (fig. 71), podemos dar-nos conta das diferenças. 

Actualmente, o primeiro soco inclui o nicho “redescoberto” com o escudo com a data de 

1515 e desapareceu, quase totalmente a parede com a porta que se via anteriormente, 
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deixando as duas cenas totalmente separadas e a figura de Cristo com a impressão de 

quem acabou de trespassar o muro. A razão de tal corte deveu-se a não se ter querido, 

no restauro de 1940, aumentar a dimensão do painel, pelo que alguma coisa se cortou à 

construção “mais lógica”, visual e iconograficamente, de Luciano Freire. Apesar de se 

falar na “inclusão de uma tábua” a pintura continuou a medir 2m, 03 de largura, o mesmo 

que media antes desse restauro. Já na intervenção de Luciano Freire a pintura tinha 

“crescido” um bom bocado. As duas partes separadas em que veio para a oficina da 

Academia, como podemos ver pelo rol que atrás publicamos (cf. supra nota 75) mediam 

respectivamente 1,12 m e 0, 455 m, o que somado dá uma largura de 1,575 m, isto é,  

0,425 m menos, na largura, do que a obra veio a ficar depois da intervenção de Luciano 

Freire, que lhe deu o formato quadrado actual (2,030 x 2,030 m). Foi quase meio metro, a 

toda a altura, de pintura nova, um pouco menos da quarta parte do painel. 

Felizmente o restaurador escreveu sobre isto e o seu depoimento é importantíssimo. 

Relatou ele: “No quadro "Christo aparecendo á Virgem”, – obra de Gregorio Lopes em 

colaboração com seu filho Christovão Lopes, como opina o Dr. José de Figueiredo, 

opinião de que não discordo inteiramente, ainda que me vá inclinando mais para que seja 

exclusivamente deste ultimo, tão magnifica producção – painel que procede da igreja da 

Madre Deus, e que fez parte do grande politico que outrora ornára a capela mór da 

mesma igreja. Foi mutilado, em consequência de o terem querido aplicar a espaço mais 

restrito, no côro da mesma igreja, quando da grande transformação por que passou esse 

templo, no seculo XVIII. E era essa a maior avaria que o quadro sofrera. Estava é verdade 

muito sujo mas sem falta de tinta, dignas de nota. A mutilação não incidindo em parte 

importante do quadro, foi remediavel para o que concorreu a circunstancia de que, por 

acaso, conservassemos guardadas as tiras de madeira com pintura, restos evidentes de 

qualquer quadro quinhentista, que vieram pregadas como travejamento das taboas de 
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identica procedencia, onde estão retratados D. Catarina e D. João III, facto a que atraz me 

referi. Grande foi a satisfação ao reconhecer que, se tratava de restos dessa mutilação, 

embora estivessem longe de preencher a lacuna existente, mas porque ilucidavam com 

clareza acerca dos promenores da parte suprimida, que era de feição arquitetonica 

prespectivada. Esses fragmentos – os aproveitaveis lá ficaram imiscuidos nas tabuas 

agora adicionadas, trabalho interessante de carpinteria. Alem do trecho arquitectonico 

dessa zona do quadro, apenas a parte roçagante do manto do Christo tinha sido atingida 

pelo supracitado córte, pelo que teve de ser completada. A pintura portugueza atinge 

neste quadro, uma culminancia, que lamentavel foi que as circunstancias coartassem a 

continuação de tão brilhantes manifestações artisticas, e muito raras vezes, as 

circunstancias, consentiram que entre nós o sentimento artistico latente, se tornasse a 

manifestar de maneira condigna. Este quadro agora aumentado de formato, não póde 

voltar para o logar que ocupava, o que é providencial, pois além de fazer muita falta no 

museu e aí poder ser melhor apreciado, fica menos sujeito a avarias. Desenhei-lhe 

moldura apropriada à peça de tão alto valor e por todo o trabalho que o quadro me deu 

levei apenas dois mil escudos, uns cem mil reis fortes. Como se vê o Estado ainda 

encontra quem o sirva por esta forma. Pois não sei se o merece!” (Freire 2005)78. 

Ou seja, o acrescento de mais de 40 cm de pintura não incluiu apenas obra inventada, 

mas restos de tábuas encontradas noutras pinturas do grupo que elucidavam sobre a 

arquitectura a construir. Aparentemente, no entanto, não estava nessas tábuas da 

arquitectura o escudete com a data. 

Segundo João Couto, como vimos em cima, esse escudete estava colocado no painel da 

“Anunciação”. Só que esse painel é visível com razoável clareza numa das fotografia do 
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coro e lá se vê que a tábua que o acrescenta não se parece nada com o escudete com a 

data, antes apresenta Deus Pai e uma lua, ou sol em eclipse (fig. 68). Referindo-se a 

estas pinturas, em 2002, José Alberto Seabra Carvalho repetiu mais ou menos a 

informação de João Couto: “nos trabalhos preparatórios da exposição verificou-se que 

uma prancha de madeira acrescentada à parte superior da Anunciação pertencia afinal à 

zona intermédia do grande painel do Aparecimento de Cristo à Virgem e aí se inscrevia, 

nitidamente, a data de 1515” (Carvalho 2002: 55).  Mais recentemente porém, e dando-se 

conta talvez da imagem do coro, este autor corrigiu um pouco a sua versão: “a tábua 

central que recebe o escudete cronografado estava, no coro alto da Madre de Deus, 

disposta horizontalmente na parte superior da Anunciação e, repintada com uma figura de 

Deus-Pai, apócrifa à composição original” (Carvalho, 2009:269).  

Esta nova versão podia aparentar mais sentido. A tábua teria sido restaurada, descoberta 

aí a pintura antiga com o escudete com a data, e depois esta seria “achada” por Luis Reis 

Santos e reintegrada. Isto podia explicar como é que o que se vê no acrescento sobre a 

Anunciação, nas fotografias antigas do côro da madre de Deus é um “Deus-Pai” e como é 

que Couto escreveu que a tábua com a data foi encontrada na Anunciação. De facto a 

nova versão também não nos parece aceitável. Em 1940, não devia ser muito comum na 

oficina de Restauro de Pintura Antiga dedicarem-se fragmentos, muito menos ainda nas 

vésperas da exposição de 1940, quando não tinham mãos a medir com restauros.  Couto 

não fala em restauros nenhuns do fragmento e se assim fosse a “descoberta” seria do 

restaurador, ou do Museu, e não de Luis Reis Santos. Acresce que a tábua onde se 

inscreve a data abrange quase toda a toda a altura do painel, com cerca de dois metros, 

muito mais do que 130 cm que a Anunciação tem de largura (a tábua estava colocada na 

horizontal). Finalmente, esta nova versão é impossível porque uma fotografia do Museu 

de Arte Antiga mostra, a par, três tábuas soltas, uma que estava na Anunciação, com a 
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figura de Deus Pai, a seguir outra mais alta, com o escudo com a data e as colunas de 

pórfiro, que seria introduzida na Aparição de Cristo à Virgem e, finalmente, uma das 

tábuas retiradas da Adoração dos Pastores, sinal também de que esta sofreu uma 

amputação antes do restauro de 1958 (fig 69). Não era pois possível que a tábua da 

Anunciação fosse a encontrada, pelo que só podemos explicar o sucedido por um “lapso” 

de João Couto, ou, por exemplo, se a tábua se encontrasse pregada atrás da Anunciação. 

Contudo, também esta hipótese é pouco aceitável. Se não conhecia esta tábua original 

com o escudete e a data, como é que Luciano Freire poderia ter adivinhado a  

arquitectura que refez, repetindo no seu restauro exactamente o esquema arquitectónico 

de dois socos sobrepostos e depois duas colunas vermelhas geminadas com os mesmos 

capitéis compósitos que tem o fragmento original? Convenhamos que, sem guia, era 

impossível a repetição. E se Freire conhecia esta tábua, então porque não a incorporou, 

antes pareceu pretender refazê-la, excluindo apenas o seu dado mais importante, a data 

de 1515 (fig 70), que obrigava a rever todo o pensamento de José de Figueiredo sobre a 

cronologia dos “Primitivos Portugueses” ?  

São questões que ficam sem resposta, como também outra, de menor interesse histórico, 

mas que nem por isso deve deixar de ser aflorada. Sempre me causou alguma 

perplexidade nesta história foi a aparente rapidez com que João Couto tomou uma 

decisão tão grave, como desmantelar o restauro de Luciano Freire, para mandar refazê-lo 

por Fernando Mardel, incorporando nele uma data que, Couto sabia-o perfeitamente, 

tinha a maior das consequência para a história da pintura portuguesa. Isto, por uma 

“descoberta” quase casual de Reis Santos. Ora, nem Couto foi director que agisse por 

ímpetos, nem me parece que  tenha deixado muitas vezes moldar a sua acção, como 

director do MNAA, por ideias ou descobertas de historiadores exteriores ao Museu . 

Finalmente, Luis Reis Santos, posto que fosse um interessado e activo historiador, não 
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tinha ainda o essencial da sua obra publicada, nem era particularmente bem visto. Com 

um passado algo truculento, fizera, nos últimos anos da direcção de José de Figueiredo 

uma série de ataques públicos, em conferências e panfletos, quer à figura do seu director, 

quer à política de restauros do Museu, ou seja, a Luciano Freire, que dificilmente 

passariam sem deixar marca. Em 1934, depois do incêndio de Queluz, publicou no Jornal 

O Diabo de 28 de Outubro o texto   “Acuso José de Figueiredo”, que no ano seguinte fez 

sair em panfleto autónomo. Aí se lastima que o nosso património artístico esteja “entregue 

nas mãos de um alucinado, que dele põe e dispõe à sua vontade, sem dar satisfações 

públicas do que faz, julgando-se a suprema autoridade, e infelizmente com poderes e 

liberdades para fazer cumprir o que determina” (p. 4-5), acusa-se o Museu da maior 

desorganização em todos os aspectos e, entre outras necessidades, enumera-se a da 

“organização de oficinas de restauro, em todos os sectores, com técnicos competentes, 

para quem estes assuntos não sejam pretexto para experiências” (p. 8). A terminar, o 

desabafo, quase a ameaça: “quem sabe o que eu sei não pode ficar calado”. 

De facto não ficou. Mudado para o Porto, em 1935, onde se dizia nos “mentideros” que 

Aarão de Lacerda se preparava para deixar a Faculdade de Letras e substituir Figueiredo 

no Museu Nacional de Arte Antiga, Reis Santos preparou uma série de conferências que 

deveriam agitar as águas paradas dos museus nacionais. Numa nota de princípios de 

Março de 1935, João Couto, cada vez mais o responsável pelo Museu dadas as 

prolongadíssimas ausências de José de Figueiredo, escrevia nos seus papéis que “a 

actividade redobrou” e “dizem-se mil coisas” “desde que constou que Reis Santos ia fazer 

trez conferências obedecendo aos seguintes assuntos: 1º Organização dos Serviços do 

Museu. 2º Restauros de Luciano Freire. 3º Keil e as vendas de obras de arte para o 

estrangeiro” João Couto juntou estes apontamentos em 9 folhas numa capilha a que deu 

o título “um caso” e entre outras suspeitas estava a de que Reis Santos preparava um 
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livro denunciando negócios de obras de arte em que participariam Figueiredo e Luis 

Keil79. Não sabemos se o começou a fazer, mas as conferências no Porto deram algum 

brado. Em 16 de Março de 1937, Reis Santos sentiu-se na necessidade de escrever 

sobre elas a João Couto: “procurei-o quando estive em Lisboa, sem receio de o encontrar 

de algum modo melindrado, por estar convencido de que o Doutor Valadares lhe contou 

tudo o que se passou, de facto,  nas minhas últimas conferências”. A 18 de junho voltava 

a escrever-lhe: “disseram-me há dias que alguém tentou indispô-lo comigo, atribuindo-me 

intenções que eu não tenho e palavras que não proferi (...) nunca faria afirmações que 

fosse possível interpretar como sendo, de algum modo, desprimorozas para a sua pessoa 

moral e profissional”80. 

Das conferências do Porto apenas conhecemos o que chegou a letra de forma. Duas 

delas foram publicadas, pouco depois, no Boletim da Sociedade de Profilaxia Social, 

versando a primeira “a história da pintura em Portugal na primeira metade do século XVI e 

os processos de identificação” e a segunda a “documentação, conservação e restauro da 

pintura antiga” (Reis Santos 1939). Se houve a terceira, onde se propunha falar de 

escândalos dentro dos museus, não chegou a  ser impressa.  Aliás, Reis Santos não 

incluiu nenhum destes textos na sua colectânea de artigos publicada em 1943, e que 

saibamos, jamais os citou.  

Os restauros de Luciano Freire foram o principal motivo da segunda conferência, 

queixando-se o autor do “secretismo” com que foi feita a intervenção nos Painéis de São 

Vicente e das opções dos restauros com critérios “com que não posso concordar: quando 

falta alguma coisa num quadro antigo, inventa-se!” (p. 298). Mas o alvo de sempre é, 

obviamente, José de Figueiredo: “quem responde pelo que se tem cometido: pelos 
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desleixos - quadros abandonados; pelas inépcias - restauros mal feitos; e pelos crimes - 

vendas de pinturas preciosas para o estranjeiro, contra o preceituado na Lei?!” (idem). 

Após a morte de José de Figueiredo (18 de Dezembro de 1937), Reis-Santos  teve mais 

facilidades numa carreira oficial, o que coincidiu, diga-se, também com uma sua maior 

ligação ao regime. Sem possuir curso superior, conseguiu entrar na carreira dos Museus, 

ficando em Coimbra primeiro como Conservador, para depois, em 1951, ser nomeado 

Director do Museu Machado de Castro e, dois anos depois, Professor de História da Arte 

da Universidade. A sua carreira, muito ligada a Ricardo Espírito Santo e sempre com 

homenagens repetidas a Salazar, foi bem menos conflituosa nas últimas décadas de vida 

(morrerá em 1967), mas mesmo assim, é difícil aceitar que apenas uma descoberta sua 

levasse a uma pronta acção de João Couto, num assunto tão sensível, se o próprio 

director do MNAA não estivesse certo da origem do fragmento com a data de 1515. 

De resto o retábulo da Madre de Deus parece ter sido fadado para desgraças. Repintado 

em larga escala com grossos empastes no fim do século XVI; recortado e acrescentado 

na talha joanina no século XVIII, tornou-se, em quase todas as suas tábuas um caso de 

solução difícil para uma boa apresentação museológica capaz de respeitar ao mesmo 

tempo a veracidade histórica e o sentido estético da obra de arte. Na Adoração dos 

Pastores (fig. 66 e 79) retiraram-se três pranchas na parte direita do quadro, mais de 

setenta centímetros. A pintura tinha 2,03 m de largura quando entrou para restauro e tem 

actualmente 1,245 m. Isto é, a pintura tinha a largura das tábuas triangulares e ficou do 

tamanho da Anunciação. Se olharmos com atenção para a continuidade dos 

panejamentos dos pastores, o desenho da bota da figura ajoelhada, na fotografia anterior 

ao restauro, ficamos com muitas dúvidas sobre se tudo o que foi retirado seria um 

acrescento ou não. Mas este restauro foi já da competência de Mardel, menos dado do 

que Freire a deixar memória escrita das suas intervenções. 
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Deveu-se a Freire, no entanto, a iniciativa, que hoje nos parece muito discutível, de deixar 

junto à pintura original pranchas pintadas com uma intervenção posterior. Num longo 

parágrafo cheio de mágoa pelas críticas que lhe eram apontadas e protestando sempre o 

maior dos cuidados, Luciano Freire refere que procedendo ao levantamento total dos 

maus repintes da Assunção da Virgem, se deparou com a não existência de pintura nas 

últimas tábuas do lado esquerdo, o que lhe constituiu um dilema: “retirado esse 

acrescento ficava a composição desiquilibrada. Como documentação das tropelias a que 

os quadros estiveram sujeitos em determinadas epocas, não deixava o facto de ser 

curioso e elucidativo, por isso se adotou esse proposito, que poderá talvez não ser 

definitivo” (Freire, 2005). O problema é que o mesmo tratamento foi repetido, com uma 

área ainda maior, também no Pentecostes e hoje, com tantas mazelas, se torna difícil 

expor, ver e deixar ver, um retábulo absolutamente fundamental para o conhecimento da 

nossa pintura.  

Apesar exiguidade do espaço da igreja primitiva,  creio que as suas oito tábuas formam 

um todo iconograficamente coerente, cuja dispersão não me parece muito possível. A 

arrumação proposta por Fernando António tem legibilidade e lógica (1986, 2001 e 2013), 

no relacionamento dos temas quer horizontalmente quer na vertical. Com o grande painel 

central dedicado à Aparição de Cristo à Virgem (Fig. 71) e a Assunção de Nossa Senhora 

ao centro, no alto, cria-se um fortíssimo eixo triunfante, ao lado do qual, a Entrega da 

Ordem se pode articular com o Pentecostes, no sentido da obtenção divina da Graça e da 

missão apostólica, a Anunciação tem correspondência na Adoração dos Pastores e a 

Adoração dos Magos, primeira epifania e reconhecimento de Cristo pelos poderes da 

terra pode emparelhar com a Assunção, ou seja o abandono deste mundo e retorno ao 

Reino dos Céus. Para além do mais, o tema central é uma devoção essencial no Mosteiro 

e na piedade de Dona Leonor. A monumentalidade das figuras (e do conjunto) não parece 
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impeditiva de coadunar-se com a exiguidade do espaço da igreja, antes pelo contrário, as 

suas figuras em tamanho natural ganhavam certamente uma eficácia enorme num espaço 

exíguo, pela proximidade e por esse acrescento de veracidade que a escala real sempre 

proporciona, e que foi, aliás, muitas vezes utilizado na pintura nórdica. 

Também a presença do retábulo em conjunto com outras pinturas do mosteiro, como o 

retábulo das Dores da Virgem, ou o Tríptico da Descida da Cruz, que podem ser datados 

com proximidade ao conjunto de Jorge Afonso, não constituem um impedimento à 

existência na igreja deste conjunto, pois a sua iconografia é profundamente associável.  

Vale a pena recordarmos aqui esse monumento de espiritualidade, não só de Dona 

Leonor, mas de toda a dinastia de Avis, que é a Vita Christi de Rudolfo o Cartuxo, 

magnificamente impressa em quatro tomos por Nicolau da Saxonia e Valentim Fernandes 

da Morávia em Lisboa, em 1495, a expensas de Dona Leonor, um dos maiores 

monumentos de toda a história tipográfica portuguesa. Começada a traduzir, 

provavelmente, pelo próprio rei D. Duarte, mandada terminar pela infanta dona Isabel, 

mulher do Infante Dom Pedro, editada por Dona Leonor, a obra une a espiritualidade da 

casa real no século XV e início do século XVI e esteve certamente presente no espírito de 

Dona Leonor na delineação do programa iconográfico do seu mosteiro.  

O capítulo XX (fls cxviij e segs.) do tomo IV da Vita Christi é exactamente dedicado ao 

tema da Aparição de Cristo à Virgem (“de como o senhor apareçeo a sua madre”) e 

consta de uma longa meditação e de uma oração final. Começa exactamente por situar o 

tempo quando as três Marias foram visitar o túmulo de Cristo e  “a Senhora ficou em casa 

em choro e oração”, ou seja, a Virgem das Dores, que já encontramos em Tomar sob a 

designação de Soledade de nossa Senhora (designação vulgar em Espanha ainda hoje), 

precisamente como cena antecedente à Descida de Cristo ao Limbo, que seria também 

uma Aparição a Nossa Senhora. Ou seja, na verdade a Virgem das Dores representa uma 
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reprodução em imagem relacionada com esta meditação da Virgem, antes da Aparição de 

Cristo. Os temas das oferendas dos Magos, da Presença do Espírito Santo, da 

Anunciação, passam pelo capítulo relacionado com o tema central do retábulo, como no 

conjunto se situam em seu redor. A oração final do capítulo condensa e ritualiza a 

meditação a que o tema se oferecia: “ Maria madre de deos e gloriosa consolladora e 

verdadeira de todolos desconsollados, por aquelle grande prazer  que ouuestes per que 

foste consollada quando conhoçeste o teu filho jesu xpo. ao terceiro dia auer resurgido 

dos mortos e elle ser immortal e impasiuel. tu sey minha confortador da minha alma em 

presença do teu vnigenito filho. no dia do juizo postumeiro quando eu auerey de ressurgir 

com a alma e com o corpo e ey de dar razom de todos os meus feitos e obra. Tu senhora 

tem por bem seres em minha ajuda em guysa que eu per ty possa escapar da sentença 

da dapenaçom perpetua. E per ti eu possa percalçar e auer com todollos samctos a bem 

aventurança da gloria. Amen”.  

O tema, aliás, tinha um  profundo enraizamento na piedade franciscana, baseando-se no 

Espelho da Vida Bem-aventurada de Nosso Senhor Jesus Cristo,  obra do final do século 

XII, que corria como obra de São Boaventura, e que Ludolfo o Cartuxo precisamente 

condensa no capítulo que nomeamos (Breckenridge 1957: 17). No modo franciscano do 

Rosário, a Aparição de Cristo à Virgem encerra a meditação sobre a Paixão e a 

ressurreição e introduz as Alegrias. Segundo Ruperto de Deutz, as palavras com que 

Cristo se anunciou foram “victoriam suam annuntiavit” (idem: 28), criando uma relação 

directa com a Anunciação, que no retábulo devia estar ao lado deste painel. 

A tristeza, ou “Soledade da Virgem”, na sua meditação vinha da consciência da perdição 

dos justos que não conheceram o Baptismo, o que conforma o tema, tal como é 

apresentado, numa imagem intrinsecamente triunfante, sinalizando não só a vitória de 

Cristo sobre a sua própria morte, mas sobre o Mundo dos Mortos, não só um esperança 
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no futuro, mas uma possibilidade de redenção do passado. Esta versão, a mais comum 

no mundo hispânico, e que teve uma certa fortuna em Portugal a partir desta construção 

(Frei Carlos, Garcia Fernandes, Gregório Lopes), poder-se-ia chamar com propriedade 

“Cristo Apresenta os Redimidos à Virgem”, pois é nessa vitória, que contempla ao mesmo 

tempo a sua força e a capacidade da Virgem como intermediadora, que se centra a cena 

(idem: 31). Foi precisamente esta ligação que os desventurosos restauros da peça, 

deixando Cristo e a Virgem num compartimento e os “redimidos do Limbo” fora da casa, 

interromperam. 

Apesar de todos os percalços da obra, creio que é talvez a mais conseguida das obras de 

Jorge Afonso, a par com o Calvário de Setúbal. A capacidade de monumentalizar as 

figuras, de transmitir uma grandeza e solenidade à representação, são notáveis, bem 

como a capacidade de inserção das figuras no espaço interior, o que, como notou Adriano 

de Gusmão, parece ser mais fácil ao pintor do que colocá-las na paisagem (1960: 8). 

Não sabemos o que terá levado Jorge Afonso a datar esta pintura, dentro do pequeno 

escudo assimétrico, comum como viu Gusmão, à tradição germânica, mas também um 

escudo característico dos torneios, cujo relato era a tradição do Arauto. Jorge Afonso 

recebera um escudo destes em prata, no final do ano anterior, mas é difícil saber se 

correspondeu a um apelo sentimental do artista, ou antes de a datação se valeu a um 

pedido da encomendadora para referenciar o fim de uma campanha e, talvez, o termo do 

seu programa de obras na igreja. O certo é que, tanto quanto sabemos, Jorge Afonso não 

o tornou a fazer, ao contrário do seu aluno e colaborador Garcia Fernandes, que o fará 

continuadamente nos anos de 1530. 

A quantidade de corpos representados serve ao pintor para um notável exercício de 

desenho do nú, quer no risco detectável pelo infravermelho (fig. 74 e 75), quer no 

tratamento plástico das camadas cromáticas. É inevitável comparar a sua qualidade com 
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as obras que vimos em Tomar, mas estas pinturas, enormes também eram vista numa 

profunda intimidade, quase na mesma escala, e olhos nos olhos, enquanto a situação das 

peças de Tomar criava nelas uma necessária distância e envolvimento no gigantesco todo 

decorativo da Charola, razão porque se a sua datação é quase a mesma, a sua situação 

é completamente diferente. 

A Anunciação (fig. 77 e segs.) é um excelente exemplo capacidade de Jorge Afonso em 

projectar os espaços interiores, e também na complexidade das suas imagens, que já 

vimos na série de Tomar. Só uma nova linguagem, aberta e interessada na captação da 

realidade, mas também tecnicamente apta para conseguir a sua reprodução eficaz 

poderia construir uma imagem como esta. Não só pelos adereços, a estante, o livro, a 

jarra, a esteira, que já se disse africana, também pela construção do espaço, convincente, 

pese o absurdo da sua repartição no andar superior, mas sobretudo pela capacidade de 

usar a luz, a sua diluição sobre os objectos, a sua diferente utilização nos diferentes 

espaços e profundidades. Sobretudo, a capacidade em fazer dela matéria do próprio 

símbolo e da narração da história, ao colocar um jorro de luz, visível pela poeira do ar, no 

fundo da composição, como uma metáfora do próprio mistério da encarnação e da 

virgindade de Maria, a quem o Espírito Santo penetrou sem mácula “como o sol pela 

vidraça”. 

A Adoração dos Pastores do Retábulo da Madre de Deus traz, como também viu Adriano 

de Gusmão a inovação iconográfica do próprio tema entre nós (fig. 79). É com efeito a 

mais antiga representação de uma Natividade com pastores existente na pintura 

portuguesa e é de crer que a composição é criada na oficina de Jorge Afonso. Nos anos 

seguintes veremos a mesma composição repetir-se noutras obras situadas no arco de 

influência da mesma oficina como a Natividade do Retábulo Palmela e também na Sé do 

Funchal, mas em ambos os casos sem pastores, que só voltarão a ter um papel 
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importante com Gregório Lopes, genro de Afonso. Baseada em Lucas (2, 15-21), a 

presença dos pastores foi muito mais rara e tardiamente representada do que a 

Anunciação do Anjo aos Pastores, episódio no qual se centra a narrativa bíblica, mas pela 

influência do teatro litúrgico e pelo paralelismo com a Adoração dos Magos, a presença 

dos pastores na Natividade acabou por impor-se. Timidamente, no início do século XV, 

como na Adoração do Mestre de Flemalle, do Museu de Dijon, e mais afirmativamente na 

segunda metade do século XV. Obras como a Natividade de Martin Schongauer, de cerca 

de 1472 (Berlim, Gemaldgalerie),  as duas pinturas do mesmo tema de Hugo van der 

Goes no Museu de Berlim e no retábulo Portinari, este último com uma directa influência 

na “palla” de altar da capela Sassetti, pintada por Domenico Ghirlandaio em 1485, apenas 

dois anos depois da chegada a Florença do famoso tríptico de Goes81,  contribuíram 

decisivamente para a fortuna de uma nova iconografia onde a caracterização dos tipos 

populares dos pastores ajudava a uma humanização da cena introduzindo uma 

expressividade emocional e, evidentemente, um pendor “realista” da representação. 

Numa célebre passagem, Erwin Panofsky pôs em confronto a posição do Tríptico Portinari 

na obra de Goes, com a da 9ª Sinfonia na música de Beethoven, pela exploração até aos 

limites das regras clássicas e das convenções: “a irrupção dos célebres pastores,  

imposta por uma urgência subjectiva demasiado vigorosa para deixar de violar um pouco 

os usos iconográficos e o ´bom gosto´, pode comparar-se à brusca e surpreendente 

intervenção da voz humana no concerto dos instrumentos”82.  De facto a “novidade” 

demoraria a impôr-se, pelo menos na representação dos pastores com o vigor de retratos 

de gente do povo, com os seus atavios, as suas vestes rudes, os rostos queimados pelo 
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82

 Erwin Panofsky, Les Primitifs Flamands , Paris , Hazan, 1992 (1ª ed. Harvard, 1971), p. 606. 



 

174 

sol e a as mãos calejadas. Jorge Afonso não tornaria a usá-los e somente mais de duas 

décadas depois o seu genro e continuador na oficina, Gregório Lopes, voltará à força 

pungente destes retratos populares no retábulo de Santos-o-Novo (MNAA, invº 1171) e 

num dos três painéis que em 1544 executou para o Conventinho de Valverde, próximo de 

Évora, a mando do Cardeal D. Henrique (Museu de Évora, invº 1520). 

É irresistível associar a iconografia do painel da Madre de Deus ao ambiente cultural que 

no mosteiro reinava à sombra dos interesses culturais e espirituais da rainha Dona Leonor 

e à presença dos pastores no teatro de Gil Vicente. O Auto Pastoril Castelhano é do início 

da actividade do dramaturgo (1502), quando mais se fazia sentir a protecção de Dona 

Leonor.  As falas dos seus personagens Lucas ou Gil, estranhando-se da pobreza da 

Virgem, da falta de “pañizuelos”, ou da sua “camacita” de palha, podiam ser facilmente 

dizeres dos rústicos personagens criados por Jorge Afonso.  O dramaturgo voltou ao tema 

no fim da vida de Dona Leonor, em 1523, com o Auto Pastoril Portugês recitado em Évora 

para D. João III. Na pintura, como na literatura o tema começa sob a protecção da rainha 

velha em Portugal. Mesmo na literatura ibérica, como notou Maria José Palla, o tema não 

era muito usado até então, tendo aparecido provavelmente no Cancioneiro de Gomez 

Manrique e na Vita Christi de Frei Iñigo de Mendonza (1482)83. 

Se a composição desta pintura teve uma fortuna grande, o seu desenho escondido é dos 

mais interessantes que nos aparece na pintura portuguesa, porque comunga, como 

acontecerá na obra do pintor por mais um par de vezes apenas, o cuidado desenho de 

marcação e preparação da pintura, com uma série de movimentos rápidos em que, em 

figuras quase geométricas se definem formas essenciais, sólidos, volumes que se 
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transformarão depois nos objectos ou nos corpos. É dos exercícios mais interessantes de 

criação “directa” que nos foi dado observar na pintura antiga (fig. 83 e 84). 

Os dois painéis triangulares do topo adequam-se da forma possível à sua difícil 

geometria. Ainda assim, o pintor procura tirar partido da paisagem como um elemento de 

unificação de ambas as cenas, espécie de Alfa e Omega da presença de Cristo na terra. 

A linha ascencional dos Magos utiliza o próprio declive do painel (fig  85) . Apesar de ser 

uma pintura colocada no alto do retábulo, nem por isso os pormenores e a riqueza dos 

detalhes da ourivesaria, das jóias e das roupagens dos personagens reais deixam de 

estar representados na perfeição. O modelo, tal como as paisagens das cidades ao fundo, 

terá também consequências na pintura portuguesa futura. Na Ascensão (fig. 89), o que 

caracteriza a forma de Jorge Afonso é sobretudo o modo de agrupar as figuras, de 

maneira densa, mas isolando de certa forma cada uma, como já vimos acontecer em 

Tomar. Apesar da exiguidade do espaço livre não deixam de marcar os primeiros planos 

plantas isoladas oferecendo-se a interpretações simbólicas mais pormenorizadas. Alguns 

rostos tem dos desenhos melhor construídos da pintura de Jorge Afonso (fig.90). 

Os dois restantes painéis do conjunto sofrem ambos dos acrescentos espúrios da sua 

desgraçada história. Mas apesar disso podemos reconhecer-lhes o papel de criadores de 

imagens que terão uma enorme fortuna na pintura portuguesa. Do retábulo de Setúbal, ao 

retábulo do Funchal, do retábulo do transepto de São Francisco de Évora, até Ferreirim 

ou Sardoura, a composição do tema da Assunção da Virgem é devedora da pintura de 

Jorge Afonso na Madre de Deus, pelo enquadramento, a posição relativa da Virgem e dos 

Apóstolos, mas sobretudo pela grande lição de domínio do vazio, do fundo amarelo que 

recorta a figura, a isola e singulariza plástica e iconograficamente (fig. 95). 

A capacidade de reprodução desta obra, em termos da representação musical, foi posta 

em relevo por Ana Isabel Gaio. Como a autora notou, estão aqui representados todos os 
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instrumentos que se conhecem noutras representações manuelinas, quer plásticas, como 

a Leitura Nova, quer literárias, como as Crónicas de Resende, Góis e Pina e ainda as 

peças de Gil Vicente (Gaio, 1989: 256), o que mostra a familiaridade do pintor com as 

festas cortesãs e religiosas onde esses instrumentos eram tocados, mas também, como é 

óbvio, a sua atenção à realidade. 

Também o Pentecostes (fig. 92) teve um pouco a mesma função. como vimos 

anteriormente Sofia Lapa aproximou o modelo do Funchal e o do Museu de Arte Antiga 

(invº 24 Pint) do desenho das figuras principais deste painel, sobretudo de S. João e da 

Virgem (Lapa 19999. Martin Sória já tinha feito o mesmo em relação à pintura que hoje 

está nas Servas de Nossa Senhora de Fátima. Em todos estes casos tratam-se de obras 

tradicionalmente atribuídas aos chamados luso-flamengos, o que faz ultrapassar o raio de 

acção da influência de Jorge Afonso do seu estrito círculo de aprendizes e familiares 

próximos, ou se quisermos antes, o faz passar da sua directa oficina para a dos seu 

cunhado e concorrente Francisco Henriques. 

A pintura que levantou mais dúvidas de integração no conjunto foi a Entrega da Regra  

(fig. 98)a Santa Clara, obra da qual se conhecem fotografias (fig. 65) antes do seu 

restauro, já tardio, em 1957-58. Como se pode observar a extensão da cobertura foi total, 

estética e programática, dando à arquitectura um pendor mais declaradamente classicista, 

às figuras um corpo e uma atitude robustas ao gosto do maneirismo romanista e 

corrigindo outras imagens, como o pequeno Calvário do retabulinho ao fundo, que viu 

(como em larga escala em Setúbal) a Virgem passar de desfalecida a hirta. Por estes 

repintes podemos avaliar a extensão do trabalho que teve nas outras tábuas Luciano 

Freire e perceber melhor as dúvidas e angústias do seu texto sobre o trabalho na Madre 

de Deus. João Couto, durante o restauro da obra, ou ainda na sua fase preparatória, pôs 

em dúvida a ligação autoral desta obra com as restantes pinturas atribuídas a Jorge 
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Afonso, o que levou Gusmão a não a incluir no seu estudo fundamental sobre conjunto. 

Hoje, mesmo quem põe em dúvida a ligação ao retábulo, como é o caso dos autores da 

ficha de catálogo mais recente sobre a obra (Lisboa, 2009: 280-3), aceitam a ligação ao 

mesmo pintor.  

Segundo Alexandra Curvelo e Alexandre Pais, a pintura poderia ser um retábulo da 

capela de Santa Clara, conjunto a que pertenceriam também dois pares de santos e 

santas franciscanas, hoje no MNAA  (1822 e 1823 Pint.). Também, segundo os mesmos 

autores, não se trataria de uma “Entrega da Regra, propriamente dita”, mas uma 

composição simbólica, de entrega “dos valores subjacentes ao modo de vida que São 

Francisco entendia deverem ser os do ramo feminino da Ordem” (p. 282-3). A subtil 

destrinça faz pouco sentido para a iconografia, até porque o tema pretendido não existe, 

isto é, não consta da hagiografia nem deu origem a nenhuma tradição imagética, pelo que 

não faz sentido colocá-lo, numa perspectiva de rigor historicista que pouco interessaria às 

Xabreganas, mais voltadas para ver na pintura, em que os seus maiores santos 

(Bernardino, Francisco, Boaventura) se reuniam à presença da sua rainha e fundadora, a 

prova da justeza da sua vocação,do quem em pôr problemas de “possibilidade histórica” 

da imagem. 

Aliás, e este é talvez o ponto fundamental sobre este assunto, todos os grandes 

programas iconográficos do tempo, (e não só franciscanos, também jerónimos e até dos 

Cavaleiros de S. Tiago) como S. Francisco de Évora, o Convento de Jesus de Setúbal, ou 

os retábulos de Ferreirim, se preocuparam em unir aos ciclos mariológicos e cristológicos, 

temas de exaltação dos santos e da Ordem Francisca. Como acima referimos, a leitura 

deste painel, no confronto com o Pentecostes estava perfeitamente justificado. 

A pintura tem as características claras da composição de Jorge Afonso, na dignidade das 

figuras, na sua colocação em bandas e, finalmente na construção do fundo em diferentes 
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profundidades, abrindo espaços arquitectónicos onde abóbodas góticas se misturam com 

capitéis renascimentais e colunas de “jaspe”, de facto tendo como modelo a brecha 

arrábida que então começava a ser explorada e procurada internacionalmente. 

O retábulo da Madre de Deus é uma obra central na pintura portuguesa. Em vários 

aspectos é mesmo a sua obra chave. A partir dela, da sua data, dos seus modelos, 

percebemos como se formou e quem informou, a pintura portuguesa das décadas futuras. 

Percebemos onde nasce uma visão do mundo e da arte que olha com precisão, e 

reproduz com luxuosa volúpia, um real dignificado pelo próprio luxo da arte, tratado com a 

competência técnica que lhe permitia a um tempo essa reprodução e a criação de 

objectos de prestígio que dela se esperava, com toda a capacidade para nos comprazer 

na riqueza e na diversidade das coisas do mundo, e toda a piedade para nos recordarmos 

da sua fugacidade. Entre o luxo e a penitência viveriam os seus encomendadores. Talvez 

até o próprio pintor. Creio que ninguém ainda tinha em Portugal olhado com tanta atenção 

sobre a realidade e sido ao mesmo tempo tão capaz de a reproduzir tão condignamente. 
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8. O retábulo do Mosteiro de Jesus de Setúbal. Análise técnica e 

artística. 

 

 

 

 

 

Os catorze painéis que se expõem no Museu de Setúbal dentro do próprio Convento de 

Jesus para onde foram pintados, constituem um dos conjuntos mais importantes da 

pintura portuguesa antiga pela enorme dimensão, pela sua integridade e estado de 

conservação e, evidentemente, pela qualidade das pinturas. O conjunto representa cenas 

da Paixão de Cristo, da Vida da Virgem e de temática de exaltação das figuras da Ordem 

Franciscana a que estavam ligadas as freiras do convento. O convento de Jesus fora 

fundado em 1489 por Justa Rodrigues Pereira, figura ligada à Casa dos Duques de Beja, 

filha de um servidor do Duque Dom Fernando, que foi escolhida para ama do seu quinto 

filho, D. Manuel, que os acidentes do tempo e os equilíbrios da política farão rei de 

Portugal. A primeira pedra foi lançada em 1490 e as obras começaram no ano seguinte, 

sem grandes interrupções ou alterações não me parecendo muito fortes as opiniões de 

Lambert ou Pedro Dias, em sentido contrário84.  A vontade de Justa Pereira teve o apoio 

da Casa de Beja, seguiu o modelo da fundação de Dona Brites no Convento da 
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Conceição, dentro das reformadas clarissas, e foi suportada largamente pela rainha Dona 

Leonor e pelos reis D. João II (também Mestre de Santiago em cujo território, o mosteiro 

se erigia) e D. Manuel, a quem como é óbvio, a fundadora conservava uma forte ligação 

afectiva. O Senhor D. Jorge manteve, enquanto Mestre da Ordem esse apoio. Quer Dona 

Brites, a mãe de D. Manuel, quer Dona Leonor, que fundará em 1509 o seu próprio 

convento na Madre de Deus em Lisboa, quer muito provavelmente Justa Rodrigues, eram 

mulheres de uma “piedade culta e actualizada”85, cuja exteriorização passava pelas 

leituras espirituais e o culto das imagens e alfaias religiosas de grande riqueza. O 

interesse por estes conventos na casa real, e na mais alta aristocracia, tinha porém não 

apenas motivações estritamente espirituais, mas também, como avançou Maria de Lurdes 

Rosa, o desejo de encontrar uma solução de equilíbrio para a sedução espiritual pelo 

franciscanismo da Idade Média e os seus pressupostos vivenciais,  que contituiam os 

“anseios religiosos de uma elite leiga que só em alguns casos estava de facto preparada 

para viver em pobreza”86.  

Só nos interessa agora sublinhar o facto dos patronos do convento estarem entre aqueles 

a quem podemos reconhecer como os principais patronos de Jorge Afonso, D. Manuel, D. 

Leonor, e Dom Jorge, ao qual se liga o Convento de S. Domingos de Azeitão, donde 

provém uma pintura das reservas do MNAA que pode ser ligada a este ciclo, e de que nos 

ocuparemos no próximo capítulo. Segundo os cronistas da Ordem87 e do Convento88 as 

pinturas foram doação de Dom Manuel e de Dona Leonor. De facto no portal da igreja no 

fundo do painel que representa a Aparição do Anjos às Santas Clara, Inês e Coleta, 
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esteve pintado o escudo da rainha Dona Leonor e dois camaroeiros, seu emblema depois 

da morte do Príncipe D. Afonso, mas estes elementos foram, tudo leva a crer que na fase 

final da empreitada, escamoteados. A razão, ou razões para que tal tenha acontecido 

podem ter sido várias, desde a vontade da própria encomendante, até ao interesse das 

freiras em não quererem criar dúvidas sob o papel essencial de Justa Rodrigues no 

Convento, até, como parece ser a opinião de F. A. Baptista Pereira e Manuel Batoréo 

(2013), um possível papel mais activo nas obras por parte de D. Jorge depois da morte de 

Dona Leonor (1525). Se o episódio pode apontar para uma cronologia do retábulo com 

um começo em vida da rainha e uma finalização depois da sua morte, já não nos parecem 

aceitáveis os argumentos destes autores em relação à “marca” de D. Jorge com a 

colocação de uma vieira (de Santiago) no frontão presente na Anunciação do Anjo a 

Nossa Senhora. Por um lado, se a intenção era marcar a primasia na encomenda 

retabular, um modo tão críptico era por certo ineficaz, por outro lado a dita vieira 

santiaguista corresponde ao arranque da edícula em concha que foi um dos elementos 

arquitectónico mais usados por Jorge Afonso. D. Jorge teve uma ligação ao convento 

forte, fez-lhe a doação dos terrenos do adro e, tal como D. João II anteriormente, não 

deixou de marcar, sempre que possível, o facto dele ter sido erigido em território da 

jurisdição espiritual da Ordem de que era Mestres, mas certamente que teve outros meios 

para o fazer.  

Também não é hoje tão certo o argumento de Mario Sampayo Ribeiro, sobre a 

necessidade das obras serem datadas depois de 1530 pela presença da sacabuxa 

inteiriça entre os instrumentos dos anjos da Assunção da Virgem, instrumento que o 
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musicólogo entendia só ter sido criado nessa década89, mas sobre o qual os estudos mais 

recentes não são tão taxativos (Gaio 1989). 

O que nos parece evidente é o princípio exposto por Fernando António Baptista Pereira 

(2013) que a ligação evidente da imagem da Aparição do Anjos às Três Santas presente 

no retábulo, com o modelo da pintura de Metsys, ou a ele atribuída, existente na Madre de 

Deus e com réplica em Setúbal, pinturas que terão sido devidas às doações do imperador 

Maximiliano à rainha Dona Leonor em 1517-19, coloca um ponto cronológico a partir do 

qual o retábulo pode ter sido pensado e executado. O mesmo autor refere a posição de 

João Couto, de colocação do conjunto à roda de 1525, ano da morte da rainha, também 

pelas hesitações já vistas na exibição do seu símbolo e das suas armas, precisamente 

neste painel. Haveria assim um segundo comitente que, para o autor que seguimos, só 

poderia ser D. Jorge, o que pode ter acontecido. 

É evidente que as pinturas são posteriores à série da Madre de Deus, e quando as 

comparamos com obras datadas da década de 1520 da oficina de Lisboa, como os 

painéis de S. Francisco da Cidade de Gregório Lopes e Jorge Leal (1520-25), ou o 

retábulo do Paraíso, talvez de 1523 (MNAA), encontramos a mesma barroquização de 

composições, cada vez mais cheia de detalhes, mas retórica na representação (veja-se a 

este propósito Batoréo 2013), o mesmo sentido decorativo, que faz aceitar a década de 

1520 como a mais provável para a execução do retábulo do Convento de Jesus de 

Setúbal.  

As catorze pinturas que restam desdobram-se em três séries, uma da Paixão, onde 

quatro  tábuas de Cristo a Caminho do Calvário, da Crucifixão, da Deposição da Cruz e 

da Ressurreição se articulam com uma maior representando o Calvário; outra Mariana, ou 
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da Infância de Jesus, com a Anunciação, o Presépio, a Adoração dos Magos e a 

Apresentação no Templo, associadas a uma tábua de maiores dimensões com a 

Assunção da Virgem; e, finalmente, uma outra série de quatro tábuas, dedicada à 

exaltação franciscana, com os temas da Aparição do Anjo às Santas Clara, Inês e Coleta, 

dos três Santos S. Boaventura, Santo António e São Bernardino de Siena, outro dos 

Mártires de Marrocos e um último da Estigmatização de S. Francisco. 

A reunião de temas da exaltação da Ordem com assuntos da Natividade e Mistérios da 

Paixão fora já utilizada na capela palatina do Mosteiro de S. Francisco de Évora (1508-12)  

por Francisco Henriques, com a inclusão como predela de uma série eucarística, e nos 

retábulos do Convento Franciscano de Santo António de Ferreirim, utilizando-se aqui uma 

solução diversa, com a criação de um retábulo da Paixão no altar-mor e a seriação de 

temas da vida da Virgem e da Ordem Franciscana em dois altares do cruzeiro. 

Em Setúbal, a generalidade dos historiadores tem considerado apenas a hipótese de um 

grande retábulo no altar principal, apesar deste preencher quase totalmente a capela-mor 

e não estarem resolvidos a meu ver, todos os problemas que o mesmo levantaria na 

igreja, nomeadamente no acesso à Sacristia e no enquadramento com os cantos 

chanfrados da capela-mor. João Couto (1940), Armado Vieira Santos (1957), Dagoberto 

Markl e Fernando António Baptista Pereira (1986) e este último autor em vários estudos 

(sobretudo 2001 e 2013), tem trabalhado apenas sobre a possibilidade de um único 

retábulo, mas só F. A. Baptista Pereira adiantou hipóteses de reconstituição, que apenas 

pontualmente tem aferido. Segundo este autor o grande retábulo teria um eixo central, 

com os dois grandes painéis, a Assunção sob o Calvário, e três fiadas, a superior com os 

temas do Paixão de Cristo - Caminho do Calvário (ou a Verónica), Crucifixão, Calvário, 

Deposição da Cruz (ou Lamentação sobre Cristo Deposto) e Ressurreição -; a central, 

com as Alegrias da Virgem - a Anunciação, o Presépio a Assunção da Virgem, a 
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Adoração dos Magos e a Apresentação no Templo -; e a fiada inferior, com os quatro 

painéis franciscanos - Aparição do Anjo, Três Santos, Mártires de Marrocos e 

Estigmatização, tudo isto lido no sentido da esquerda para a direita.  A fiada de baixo não 

teria o grande painel central pois esse espaço estaria ocupado pelo sacrário. A hipótese é 

lógica e aceitável estética e iconograficamente. Ao contrário, se se tratasse de três 

retábulos, deveria deveria haver também na série franciscana um outro painel central. 

De facto, talvez tenha havido. Não se conhece nenhuma descrição exacta das pinturas 

antes de Raczynski em 1846. Nesta altura já as pinturas estavam metidas dentro de 

grandes molduras de talha barroca e espalhadas pela capela-mor e pelas paredes do 

templo, como se vê ainda em fotografias antigas (fig. 101). E Raczynski fala de quinze 

painéis e não de catorze. às pinturas que elencamos ele soma mais uma, a Ascenção e 

refere ainda dois pequenos quadro (de predela?) com a Flagelação e a Ascensão de 

Cristo (Raczynski 1846:124). Não se tratou de um erro, pois o conde polaco repete outras 

vezes o mesmo número de quadros, quando muito, pode ter incluído na série a tábua de 

Gregório Lopes que também permanece no Museu de Setúbal, mas o seu formato é 

totalmente diferente, e também não refere o par desta, uma Aparição de Cristo à Virgem. 

Enquanto não tivermos uma descrição esclarecedora trabalhamos sob a hipótese de 

Fernando António Baptista Pereira, que faz sentido iconográfico e estético, como 

dissemos. 

Vale a pena recordar de Raczynski no entanto, não só a avaliação que fez das pinturas de 

Setúbal, que lhe mereciam, na arte portuguesa “une place honorable” (1846:124), mas 

sobretudo o enquadramento que delas fez entre os quadros do Retábulo do Paraíso (a 

que chama Abram Prim, pela leitura da inscrição na jarra de faiança), de São Bento (isto 

é, S. francisco da Cidade), da Madre de Deus, e de Tomar (“Centurion, etc.”), isto é, 

reunindo os grandes conjuntos a que poderia ter acesso de Jorge Afonso e do seu mais 
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directo aro de influência (Raczynski 1846: 176), dentro daquilo a que já chamamos a 

“grande oficina de Lisboa” (Caetano, 2010a).   

Também Justi (1913),  ligou o retábulo de Setúbal ao modo do retábulo de S. Bento  e 

Bertaux (1911) associou-o ao retábulo do Paraíso. Mesmo autores com posições muito 

diferentes sobre o que seria a personalidade artística de Jorge Afonso, como José de 

Figueiredo ou Reynaldo dos Santos, ligaram sempre o conjunto de Setúbal às tábuas da 

Madre de Deus. Esta unanimidade ou fácil reconhecimento do “ar de família” que une as 

pinturas saídas da grande oficina lisboeta onde um largo conjunto de artistas confluia sob 

a influência de Jorge Afonso, resulta, em grande parte, do retábulo de Setúbal ser uma 

espécie de ponto final, cume e cristalização das experiências plásticas que dentro dessa 

mesma oficina de foram ensaiando no primeiro quarto de século de Quinhentos. Todo o 

conjunto surge com uma solidez compositiva de grande maturidade, uma capacidade de 

fazer sem hesitações que são a marca dessa fase plena deste grupo de pintores, mas 

onde, por outro lado, se reconhecem repetição de soluções, de modelos, de figuras, de 

adereços, sinais de uma linguagem madura, mas também já sem grandes interrogações. 

A pintura portuguesa, pelo menos nesse grupo dos pintores lisboetas que dominavam a 

encomenda régia, e que tinham Jorge Afonso como figura de proa, codificara os seus 

métodos e as suas soluções de criar uma pintura contidamente dramática, descritiva, 

exaltante na apresentação de elementos de luxo e de riqueza onde os encomendadores, 

e em geral a corte, se podiam rever e deliciar com a admiração do reconhecível e a 

exuberância do desejável. No estudo em publicação, Manuel Batoréo (2013: 65) chamou, 

a propósito deste mesmo retábulo de Setúbal, a atenção para os termos contratuais da 

encomenda do Infante D. Fernando para os retábulos de Ferreirim ao pintor lisboeta 

Cristovão de Figueiredo (1533). Neste contrato, revelado por Vergílio Correia (1928: 29-

30) estabelecem-se as indicações do encomendante sobre a qualidade e, no fundo, o tipo 
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de pintura que lhe agradava: “a dita pintura toda sera de muito boas timtas asy as de 

mortas colores como as ouutras finas de acabamentos E os rostos destas Imagens seram 

muito fermosos e doas emcarnacois cada hum em continemcia comforme ao que for E as 

roupas das figuras bem lauradas de bom trapo e com seus emvezes forro e bordaduras 

finas de afogis90 E isto nas roupas das figuras que a tal obra comvem E nos campos de 

cada hum dos ditos Retauolos seram acompanhados de paigais91  asy as dos arvoredos 

como os azulados” (ANTT, Sé de Lamego, Lº 27-2 fl. 139). 

Trata-se, como se vê, de um verdadeiro programa, que é quase um manual de leitura da 

pintura manuelina portuguesa, tal como se instituiu no gosto dos seus artistas e 

encomendadores: imagens de gente formosa, de boas tintas e boas cores, ricos tecidos e 

adereços, os rostos correspondendo, como exigia o decoro, à idade  e personalidade da 

figura representada, as paisagens divididas entre arvoredos e os “azuis” da distância, tudo 

“a óleo” e de “boas cores”, podendo o guarda pó ser de têmpera. É, se quisermos, desta 

pintura que encantava o filho de D. Manuel, que o retábulo de Setúbal é expressão maior 

e, de facto, poucas vezes a nossa pintura atingiu uma qualidade de execução tão alta, 

uma capacidade de representar e ao mesmo tempo de se constituir num luxuoso objecto 

decorativo, como no retábulo de Setúbal. 

Só tivemos possíbilidade de realizar reflectografias de infravermelhos no retábulo de 

Setúbal no Verão de 2010 com o fotógrafo Luis Piorro, em circunstâncias de 

aproveitamento dos recursos que apenas nos permitiram tomadas de imagem bastante 

afastadas, correspondendo a duas tomadas por quadro nas pinturas menores e quatro 

nas maiores, por isso com quadrados de quase um metro de lado. Mesmo assim, os 

resultados foram excelentes, talvez pela densidade de carbono existente na matéria do 

                                                      
90

 Cremos que é o “changeant “ ou furta-cor. Isto é a imitação do tecido de seda com as sombras dada pela 
cor complementar. 
91

 “Paisagens”. creio que é a primeira vez que o termo aparece na descrição da pintura portuguesa. 
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desenho e, certamente, quando houver possibilidade de realizar exames com maior 

proximidade teremos aqui um dos mais fantásticos documentos para o estudo da nossa 

pintura antiga. O desenho revelado é de uma qualidade notável, de um enorme detalhe e 

de uma grande precisão. A obra de pintura pode e deve ter tido diferentes colaboradores, 

mas o desenho de todas as séries parece-me tão homogéneo e consistente no seu estilo 

que não hesito em afirmá-lo de uma única mão, isto é, toda o retábulo me parece  definido 

e executado, na fase de preparação, por um só artista. 

A maior parte do desenho é realizado num meio húmido, na maioria a pincel, mas notam-

se certas marcações de reforço em que pode ter sido utilizado um meio seco.  O mais 

característico deste desenho é a forma como ele procura o volume. Não se trata apenas 

de fornecer uma indicação mais ou menos codificada, com linhas paralelas mais ou 

menos abertas, para indicar a profundidade das sombras mas, por completo, de buscar, 

desde o início da obra, um sentido do volume e da tridimensionalidade do que é 

representado, sobretudo no caso da figura humana e dos seus adereços e roupagens. A 

zona de sombra é riscada, depois marcada outra vez com traços paralelos, que se vão 

curvando, e por vezes cruzando, para obter um maior efeito de volume. O contorno é 

marcado e muitas vezes sublinhado. Em certos momentos o desenho é mais regular, 

outras aparece mais espontâneo, mas creio que essa diferença corresponde mais a 

diferentes estádios de emoção criativa, com mais ou menos rapidez de execução, do que 

à presença de diferentes artistas.  A regularidade que encontramos num painel como a 

Ressurreição (fig. 134-135), por exemplo, à primeira vista parece muito diferente do 

desenho espontâneo e cheio de vivacidade que podemos ver nos Mártires de Marrocos 

(fig. 148- 150), ou mesmo na Assunção da Virgem (fig. 139-140), mas de facto, embora 

estes últimos deixem ver mais do processo criativo (da construção do desenho, com 

traços de procura, círculos de marcação dos olhos, etc.), é o mesmo traço, apenas 
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correspondendo provavelmente mais o tipo de desenho da Ressurreição à passagem a 

escala maior de um modelo existente. Em todas as pinturas encontramos as mesmas 

características de sombras, a mesma vontade de construção das figuras de maneira 

quase acabada, como uma grisalha pronta para ganhar a cor. Entre estes extremos, aliás, 

a maioria das pinturas permite fazer a ponte e compreender, pelos estádios intermédios, a 

mesma técnica com subtis flutuações de execução. 

Já mais difícil se torna um relacionamento imediato entre o desenho que encontramos 

aqui e o das duas séries anteriores que tratamos. Em parte essa dificuldade resulta da 

diferença de leitura do próprio desenho nas três séries. Por alguma razão, provavelmente 

relacionada com o material empregue no desenho neste retábulo, ele foi captado com 

muito mais facilidade e aparece-nos vincado em Setúbal com uma exactidão muito 

superior aos outros dois conjuntos, sobretudo ao da Madre de Deus. Também 

encontramos aqui menos o desenho a carvão com traços muito rápidos que se mistura a 

outro tipo de desenho na Madre de Deus, sem que consigamos exactamente dizer se, 

como nos parece mais provável, seja um primeiro esboço de marcação, ou se será antes 

reflexo de uma atitude de correcção e de reforço. À primeira vista o desenho lentamente 

construído que nos surge no retábulo de Setúbal  parece, mas apenas na técnica, mais 

próximo dos riscos meticulosos que nos surgem em obras de Cristovão de Figueiredo, ou 

mesmo de Garcia Fernandes (Santo Hipólito do MNAA, ou retábulo da Trindade, p. ex.), 

mas apenas nos referimos ao modo de construir sombras, de repetir os riscos, se 

quisermos, e não de construir a forma, que tem nesse autores outras características. 

Também não nos podemos esquecer que, quer o núcleo de Tomar, quer mesmo o da 

Madre de Deus, são constituídos por painéis de grandes dimensões, que os tornam, de 

certa forma, únicos. Mas, onde o desenho é visível, ele tem pontos de contacto com o 
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retábulo de Setúbal, na tentativa de expressão das figuras, no trabalhado denso das 

sombras, embora talvez em Setúbal atinja de facto uma maior regularidade e acerto. 

Se compararmos outros aspectos da obra como, por exemplo, a colocação das figuras no 

espaço e a forma como este, quando é interior, se arruma em diferentes profundidades 

em “caixas” divididas pelos elementos arquitectónicos, portas, colunas, etc., o gosto pelo 

mesmo tipo de adereços, colunas jaspeadas (como eram as da própria igreja conventual), 

profusão de adereços, de plantas, utilização criteriosa de armas, por vezes orientais, 

tecidos, etc., arquitecturas de fundo, encontramos suficientes paralelos nas três séries 

para demonstrar, pelo menos, uma sequência de ligação oficinal. 

Ao contrário da Madre de Deus, o pintor optou na Anunciação (fig. 102), por um modelo 

do Anjo esvoaçante e não em Adoração, genuflectido, como na Madre de Deus. Mas há 

um claro reaproveitamento das mesmas soluções de espaço, da mesma iconografia de 

objectos em ambas as composições. Pensamos que a escolha se deu essencialmente ao 

formato do painel, mais estreito aqui, que não permitiria a construção de uma imagem, 

com a monumentalidade destas com uma composição diferente. Houve de facto, em toda 

a série mariana a procura de uma certa monumentalidade, e uma das questões que me 

coloca a lógica arrumação proposta por Fernando António Baptista Pereira está 

relacionada com este aspecto. As figuras são maiores na série Mariana, o que deveria 

indiciar a sua colocação superior, mais distante do observador, para manter um equilíbrio 

na composição geral, como acontece por exemplo no retábulo de São Francisco de 

Évora. 

A imagem desenhada do Anjo da Anunciação (figs. 103-104) é um exemplo perfeito do 

melhor desenho que encontramos nesta série, essencialmente pela mistura de rigor e de 

trabalho na construção da modelação, mas também pelo furor, isto é, pelo que se percebe 

de execução rápida, intensa, por vezes quase rude, na marcação e reforço de áreas já 
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trabalhadas. É possível estabelecer pontos de contacto entre este trabalho e, por exemplo 

.o utilizado no homem que deita a capa para Cristo passar, na Entrada em Jerusalém de 

Tomar. 

A composição do Presépio (fig. 105), aqui regressado à sua forma tradicional, sem 

pastores, talvez ainda não aceitáveis fora de meios mais familiarizados com a literatura e 

o teatro, inaugura um modelo que Garcia Fernandes vai repetir , com modificações, no 

retábulo da Trindade, um pequeno coro de três anjos atrás da mangedora, esta assente 

sobre um chão de pedras partidas, a presença da palha, os esposos em oração, de azul e 

vermelho, a Virgem à esquerda e S. José à direita do Menino. 

O cenário mantêm-se na Adoração dos Magos (fig. 108), com os Magos representando as 

três idades do homem, as três partes do mundo. Os seus adereços, o seu vestuário, as 

jóias, as armas, são um mostruário do luxo quinhentista e a cena do convívio dos pagens, 

em segundo plano, um dos mais saborosos retratos de quotidiano da nossa pintura. Pese 

toda a diferença de espaço do painel, a composição, nomeadamente nas figuras da 

Virgem e do Menino, são inteiramente devedoras das soluções da Madre de Deus, o 

Menino é o mesmo modelo, a Virgem está na mesma posição (invertida), com o mesmo 

vestido forrado. Os reis alteram-se, excepto o mais velho, que parece ser o mesmo 

modelo, mas mantém-se o gosto pelos brocados, os laços e folhos, os nós, a joalharia 

similar. Vale a pena comparar ainda o desenho das mãos (fig. 110), com o que 

encontramos em Tomar.  

Na Apresentação no Templo (fig. 111) volta-se a mostrar o talento de Jorge Afonso para a 

colocação das pinturas nos espaços interiores, aqui centrado, numa capela abobadada 

cujo desenho retoma a ábside da Entrega da Regra da Madre de Deus (fig. 100). O rabino 

e os dois personagens atrás são mais um exercício de exotismo onde o pintor se parece 
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comprazer e a figura de S. José, no rosto de perfil é uma máscara poderosa cuja força 

começa aliás com o vigor do desenho (fig. 113). 

A série termina com a Assunção da Virgem (fig. 136), painel central, maior, que é uma 

versão, com inversão em espelho, do modelo da Madre de Deus, com a Senhora 

recortada sobre o fundo amarelo dourado, ladeado por duas alas de anjos (fig. 137, 141), 

preciosos na evocação cândida da puerilidade, soberbos na representação rigorosa de 

instrumentos, alfaias, paramentos e modos de associação dos instrumentos e do canto 

(cf. Gaio, 1989). Foi aliás um modelo com grande continuidade, quer dentro das oficinas 

mais directamente ligadas a Jorge Afonso, como Garcia Fernandes (Évora), ou Ferreirim, 

quer nas ditas luso-flamengas, como no Funchal. O seu desenho (fig. 140) é mais um 

exemplo desse “sobretrabalho” de preparação que o retábulo de Setúbal nos oferece. O 

conjunto de Apóstolos, como sublinhou Fernando António Baptista Pereira, é das mais 

conseguidas galerias de rostos de toda a pintura portuguesa. 

A série da Paixão, para além do misticismo que encerra, é toda ela um exercício de 

catalogação de figuras de soldados, armas, cascos, roupa e pose militares, a que o pintor 

estaria de certeza habituado quer pelo exercício das funções de Arauto, quer pela 

familiaridade com a Casa da Índia, ao lado da qual se situava a majestosa Sala da 

Armaria, uma das grandezas de Lisboa que mais entusiasmava os visitantes. No Caminho 

do Calvário, ou Verónica, com a figura desta mulher em primeiro plano, a composição 

retoma Durer, mas é sobretudo devedora de Metsys. O conjunto de militares é notável, 

mas não menos a figura de Simão o Cireneu que alivia o peso da Cruz. Quer na pintura, 

quer no desenho subjacente (fig. 117) é dos mais impressionantes retratos da pintura 

antiga portuguesa. 

A Crucifixão (fig. 119) é um tema raro na pintura portuguesa (mas também presente 

noutro retábulo na Madre de Deus), como também é raro o aspecto movimentado da 
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cena, os soldados em esforço, Cristo de corpo macerado, despojado das vestes, 

levantando a cabeça onde lhe empurram a coroa de espinhos. Novamente, como em 

Tomar, e noutros quadros desta série um dos soldados veste uma bela túnica de seda de 

Granada. 

No grande painel do Calvário (fig. 123), a figura de Cristo na Cruz divide o mundo da 

piedade e da pobreza, do grupo onde a brutalidade se associa a uma exaltação da 

riqueza e da pompa exuberante. A excessiva decoração  dos soldados, certamente com 

reais modelos coevos, acentua um discurso moral para além da evidência piedosa. Como 

se sabe pelo excelente trabalho de João Couto (1940a) que acompanhou o cuidado 

restauro desta série, a pintura tinha sido repintada a mando de um mais zeloso e obtuso 

espírito Tridentino, forçando a resistência virginal às dores da Paixão, o que aconteceu 

também no pequenino retábulo inserto na Entrega da Regra da Madre de Deus, ou, mais 

visivelmente, no altar-mor da Sé do Funchal. 

Parece óbvio que a imagem, que também terá por base distante a Paixão duriana, foi um 

modelo razoavelmente difundido na pintura manuelina portuguesa, repetido na Igreja do 

Pópulo, nas Caldas da Rainha ( Batoréo 2003) , na Sé do Funchal, ou em Ferreirim, sem 

que isso implique imediatamente uma unicidade autoral. 

Também a Deposição (fig 130)e a Ressurreição (fig. 133) criam, ou retomam, modelos 

composicionais que terão eco até aos retábulos de Ferreirim. Na Deposição, o pormenor 

heterodoxo do gesto de João (tirado da figura da Ressurreição de Lázaro, de Tomar), 

toma contornos algo heterodoxos na materialização que faz do corpo de Cristo Morto 

(Barbosa e Pereira 1984). Ambas são pinturas excelentes na composição e na articulação  

de fundos e figuras, aqueles espaços de narração secundária, prolongados na 

diversidade urbana, territorial, estas, num exuberante jogo de cores, texturas e reflexos, 

com um gosto pelas massas de tecidos que não deixa de nos recordar a figura 
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curiosíssima da mulher despindo a túnica na Entrada de Cristo em Jerusalém, de Tomar. 

Vale a pena, em ambas as pinturas, atentarmos para a forma como o desenho capta a 

anatomia, com uma série de riscos cruzados que aprofundam as zonas de sombra. 

A Aparição do Anjo às Santas Clara, Coleta e Inês (fig. 142) tornou-se não só um tema 

essencial no programa de coletinas, mas também uma imagem icónica construída a partir 

do modelo de Metsys dado por Maximilano a Dona Leonor, e que aliás o próprio Mosteiro 

conservava uma outra réplica talvez de seguidor do grande mestre de Antuérpia.A pose 

do Anjo, a sua monumentalidade remetem-nos para o painel da Anunciação. Foi nesta 

pintura que, em determinada altura se baixou ligeiramente o portal e se esconderam as 

armas de Dona Leonor e  o seu símbolo, o camaroeiro. Creio que o facto não se terá 

devido a uma alteração do encomendador, nem tão pouco à morte da velha rainha, mas 

tão só para não dar azo a confusões ou mal entendidos quanto à prioridade da fundação 

deste mosteiro, tratando-se exactamente da porta de um mosteiro de clarissas 

reformadas o local onde essas armas estavam colocadas, o que evidentemente poderia 

prestar-se a erróneas interpretações que poriam em causa o papel de Justa Rodrigues, 

que as freiras do Convento de Jesus não deixaram de celebrar e enaltecer até aos últimos 

dias do mosteiro. 

O painel dos três Santos Franciscanos (fig. 144) acaba também por ser uma recordação 

do nome de Jesus, que aqui se figura, e que foi devoção e finca pé de Justa Rodrigues e 

uma das grandes inovações devocionais do fim da Idade Média. Se a figura de S. 

Bernardino nos lembra imediatamente a monumental imagem do mesmo santo na 

Entrega da Regra da Madre de Deus, a figura central de Santo António de uma gravidade 

juvenil, tornou-se quase uma base para a representação do taumaturgo. De todos os 

painéis do retábulo talvez seja este em que o jogo de luz, que rodeia e banha suavemente 

os personagens, se torna mais subtil, mais complexo, mas também mais harmonioso. 
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Sobre os rostos, as mãos e as vestes, uma luz vinda da direita, vai depositar-se em zonas 

de claridade, com um efeito volumétrico muito interessante. Compare-se por exemplo com 

o mesmo tratamento, muito mais seco, no painel dos Mártires de Marrocos (fig. 147), 

tema nacional e enaltecedor do pioneirismo evangelizador, que não deixaria de ser 

percebido como tal no projecto de imperialismo português da época. Novamente, os 

apontamentos quase etnográficos de tipos fisionómicos, armas orientais, turbantes, 

tecidos mouriscos (de novo as sedas granadinas), fornecem a base plástica da oposição 

de crenças. Vale a pena olhar para a ferocidade que o desenho (figs. 148 e 150), até mais 

do que a pintura, imprime às representações dos martírios. 

Por fim, completa a série e o retábulo a tradicional cena da Estigmatização de São 

Francisco no Monte Alverne (fig. 151). No contexto de um mosteiro de clarissas dedicado 

ao nome de Jesus, a cena era por certo tomada como o exemplo supremo da emulação 

franciscana de Cristo, cuja vida, tomada como espelho e exemplo constituía o essencial 

da literatura espiritual destes conventos92.  

No seu conjunto o retábulo, ou os retábulos de Jesus de Setúbal, é uma peça 

fundamental da pintura portuguesa e da obra de Jorge Afonso. Com um desenho 

uniforme, de enorme qualidade, é provável que na pintura tenham trabalhado alguns dos 

seus colaboradores, já então importantes pintores. Setúbal não marca apenas um 

apogeu, ou talvez melhor, uma cristalização dos modelos afonsinos, marca também um 

referente para a pintura do seu tempo, referente visual, mas também ideológico, razão 

talvez maior porque a sua ressonância foi tão perceptível na história da nossa pintura. 
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 veja-se a obra citada atrás de Maria de Lurdes Rosa. 
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9- Análise da obra dispersa atribuída. 

 

 

 

 

Só tratarei aqui das atribuições de obras a Jorge Afonso posteriores à definição da 

figura do pintor dentro dos núcleos que mencionamos e não, claro, no conjunto de 

atribuições que tinham por base a sua associação à personalidade artística que hoje 

temos como sendo a de Francisco Henriques. 

O leque de obras atribuído a este pintor fora dos três conjuntos - Tomar, Madre de 

Deus, Setúbal - não é grande, e pode ele próprio subdividir-se em três grupos a que 

darei diferente relevo. Um primeiro grupo comporta um tipo de pinturas  de muito difícil 

aferição de autoria, sem uma análise pericial mais fina, por serem imagens 

multiplicadas, isto é, réolicas de protótipos que ganhando fama pelo seu produtor 

riginal ou por práticas devocionais foram frequentemente repetidas. Estão neste caso 

as cabeças de Jesus  que Reis-Santos colocou na obra de Jorge Afonso (Reis Santos 

1966: 8). O mais famoso destes painéis é o chamado “Cristo da Abissínia” que 

pertenceu à colecção de Sir Richard Holmes, que incorporou depois de uma pouco 

diplomática retirada do painel do palácio de Teodoro em Magdala, o Negus abissínio 

que suportou a invasão britânica da Etiópia em 186893 (Reis Santos, 1943: 199-204). É 

provável que tal imagem, hoje em Portugal e ainda um caso diplomático, dado que a 
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 W. J. Wheale, “A Flemish Picture from Abyssinia”, the Burlington Magazine, Agosto de 1905. 
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Etiópia (a meu ver muito justamente) reivindica a posse da pintura, tenha sido levada 

numa das embaixadas trocadas no século XVI quando se pretendeu utilizar como 

aliado o famoso Preste João. Sabemos também que Jorge Afonso fez em 1515 um 

bandeira para uma dessas embaixadas e que, provavelmente, teve o cargo de Arauto 

Malaca relacionado com actos diplomáticos enquadrados nas trocas de embaixadores, 

mas tais factos documentais não são suficientes para a atribuição da pintura. Alguns 

pormenores aliás, como as mãos muito longas e os olhos rasgados não são muito 

comuns em Jorge Afonso, mas não sabemos, sobretudo, até que ponto não são 

devidos a um protótipo copiado.  

É o mesmo que se passa com a pintura do Museu Nacional de Arte Antiga, também 

uma cabeça de Cristo, remotamente baseada no protótipo do perdido original de Van 

Eyck, que pertenceu ao colecionador Dr. Carvalho (Reis Santos, 1966:8). A pintura, em 

mau estado de conservação também resiste a uma integração e a sua associação 

deriva provavelmente da inserção na linha de imagens do “Cristo abissínio”. 

Pela mesma razão se torna muito difícil aceitar as recentes propostas de Fernando 

António Baptista Pereira de colocar as duas versões setubalenses do Ecce Homo 

(Museu de Setúbal e Colecção Lima de Freitas) dentro da órbita de Jorge Afonso. São, 

como o célebre modelo do Museu Nacional de Arte Antiga, réplicas de uma réplica 

trazida pelas freiras coletinas (talvez mesmo por Dona Justa Rodrigues) do convento 

de Gandia, próximo de Valência, de onde vieram as freiras que iniciaram o monacato 

no convento de Jesus. No caso da pintura do Museu de Lisboa, tomada durante 

décadas como obra portuguesa quatrocentista e acercada mesmo da oficina de Nuno 

Gonçalves, a dendrocronologia veio revelar tratar-se de uma réplica tardia, já da 

segunda metade do século XVI, em que houve no pintor a nítida intenção de se 
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aproximar, na técnica e na imagem, do protótipo que copiava. São por isso imagens 

difíceis de atribuir com uma simples observação, mesmo se o seu enquadramento 

“histórico” se justifica (cf. Pereira, 2013: 17). 

Na mesma obra, Fernando António Baptista Pereira retoma duas outras atribuições a 

Jorge Afonso feitas por Luis Reis Santos. A do célebre Inferno do Museu Nacional de 

Arte Antiga (fig. 154), e a do quase desconhecido quadro do mesmo museu que 

representa o dominicano  S. Pedro Mártir (MNAA invº 300, fig. 156). 

O Inferno tem sido atribuído ora a Jorge Afonso, ora ao Mestre da Lourinhã (Serrão 

2002, p. ex.). Fernando A. Baptista Pereira (2013) coloca mesmo a hipótese da pintura 

ter servido como predela de um dos desaparecidos painéis de Tomar, associando-a ao 

Juízo Final, certamente possível iconograficamente, mas sem outra base além da 

suposição. A meu ver é uma pintura fora da órbita do pintor que tratamos, e mesmo do 

seu círculo. O enorme interesse iconográfico da pintura, quer pela invulgaríssima 

representação, quer pela ligação ao diabólico que faz do mundo extraeuropeu, 

enchendo Lucifer e os seus demónios de adereços africanos e ameríndios, esconde 

por vezes que se trata de um pintor com algumas deficiências no tratamento da 

anatomia. Sobretudo, para o que nos interessa, é um pintor com outra maneira de 

marcar a luz, com pequenos planos esbranquiçados, ou as sombras, fortes e quase até 

ao negro, com introdução frequente de tons esverdeados nessas sombras, que está 

muito longe do que encontramos nas outras série de figuras. Falta-lhe, por exemplo, o 

acabamento com pontos de luz brancos, o que acontece em toda a restante obra. E 

também as análise de desenho deram aqui resultados que fazem divergir este painel 

do restante conjunto da obra. As marcações de sombra são feitas por traços muito 

espaçados e a atenção fixa-se no contorno. 
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Já o outro painel dado a Jorge Afonso, um São Pedro Mártir, tem muito que o liga à 

oficina do pintor régio. Como Fernando António Baptista Pereira notou, há nele uma 

seriedade e uma pose monumental e hirta, que lembra o São Bernardino de Siena no 

painel dos Três Santos Franciscanos do Museu de Setúbal e, acrescentamos nós, 

também a mesma figura na Entrega da Regra a Santa Clara da Madre de Deus. Mas 

não apenas, o desenho do soco da coluna repete o mesmo modelo do utilizado na 

Anunciação da Madre de Deus e o capitel tem aquela forma peculiar, com um aro 

passando pelos enrolamentos, que é típica de Jorge Afonso e dos pintores que lhe 

foram mais próximos. Também o tratamento perfeito do cabo da faca do martírio 

encontra paralelo noutras pinturas da série de Setúbal. Mas é sobretudo a facilidade 

com que a figura se insere no espaço que lembra os modelos do pintor. 

Também as sondagens sobre o desenho subjacente (fig. 157) deram um desenho 

semelhante ao que maioritariamente encontramos associado a este grupo de obras. 

Fernando António Baptista Pereira (2003:17) propôs que se tratasse de um tríptico 

(com Nossa Senhora do Rosário, ao centro e São Domingos do lado direito). A forma 

do painel permiti-lo-ia, de resto apenas pela invocação dominicana do Convento de 

pode propor tal, mas ainda não foi apresentada nenhuma documentação, que provasse 

a existência de tal tríptico. 

A pintura provém do Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade de Azeitão, pequeno 

cenóbio junto do Palácio dos Duques de Aveiro, fundado por D. Duarte, que gozou do 

mecenato do Senhor Dom Jorge, mas que teve também doações piedosas de Dona 

Leonor e de Dom Manuel. Estamos por isso dentro do mesmo círculo de 

encomendadores relacionados com Jorge Afonso. Quando Frei Luis de Sousa 

escreveu, a igreja conventual já tinha sido reformada, e era “obra nova”, mas 
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conservava alguma coisa do espólio antigo, como um pequeno painel da Piedade que 

estava junto à sepultura de Dom Pedro Dinis, irmão do duque,  e talvez ainda o 

retábulo “bem obrado, a pintura de mão insigne”,  tudo o que até à data podemos 

saber94. 

O outro grupo de pinturas atribuídas ao pintor inclui um conjunto de obras dadas por 

atribuição, ou mesmo documentação, a outros pintores. O exemplo mais evidente é o 

retábulo dito de São Bento, documentado como de Gregório Lopes e Jorge Leal, e que 

Luis Reis Santos, na sua monografia de Jorge Afonso (1966), não só inclui no seu 

corpus, como chama mesmo à capa como ilustração. Também poderíamos situar aqui, 

o Pentecostes das Servas de Fátima (Sória 1960), ou o do Museu de Arte Antiga (invº 

34 Pint), e ainda o do Funchal (Lapa, 2001), além do tríptico de Nossa Senhora do 

Pópulo (Batoréo 2003 e 2004), tudo obras cuja atribuição mais tradicional esteve na 

órbita dos luso-flamengos ou, de Cristovão de Figueiredo também, no caso do tríptico 

das Caldas (Reinaldo dos Santos 1940). São pinturas cuja discussão talvez caiba 

melhor no capítulo seguinte, em que tentaremos compreender o raio de influência de 

Jorge Afonso.  
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 991 Frei Luis de Sousa, Primeira Parte da Historia de S. Domingos Particular do Reino e Conquistas de 
Portugal, Lisboa: Convento de São Domingos de Benfica, 1623, edição de M. Lopes de Almeida, Porto: 
Lello & Irmão, 1977, pp. 991 
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10. A projecção da obra de Jorge Afonso na pintura portuguesa 

 

 

 

Em 1959 Martin Sória (Kubler e Sória: 1959: 329) estabeleceu uma série de 

comparações entre um painel do Pentecostes (cf. cat. Lisboa 2010, nº 28: 155), que 

então pertencia à colecção Falcão e hoje é da Congregação das Servas de Nossa 

Senhora de Fátima, vendo nele a conjugação entre o tipo de panejamentos que 

encontrara em Tomar e o modelo de arquitectura que se podia ver na Anunciação da 

Madre de Deus. A crítica actual tem tido alguma unanimidade em atribuir a pintura a 

Francisco Henriques95, o que me parece justo, mas a relação de Soria em relação aos 

panejamentos tem alguma razão de ser, no modo de sombrear e até num certo tom 

surdo, baço, das tintas. No entanto, a relação entre as figuras e o enquadramento 

arquitectónico não pode, a meu ver, ser comparada às pinturas da Madre de Deus, 

onde as figuras se monumentalizam, ao contrário dos quadro das Servas, pese embora 

a utilização de arcos geminados e colunas e capitéis de tipo semelhante.  

A “confusão” é, em si, mesma esclarecedora, no entanto, de um contacto entre os 

grandes ciclos do período estritamente “manuelino”, nomeadamente na relação entre 

                                                      
95

 Veja-se Dias e Serrão, 1986; a entrada de Fernando António Baptista Pereira no catálogo da exposição 
de Francisco Henriques (Évora, 1997: cat. 19, p. 156-161); e texto de Dalila Rodrigues “Os retábulos das 
Catedrais de Viseu e Lamego e da Igreja de S. Francisco de Évora - Uma triangulação Polémica” in 
Primitivos Portugueses, O Século de Nuno Gonçalves, Lisboa: MNAA / Altheia, 2010, pp. 132-155. 
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Jorge Afonso e as oficinas flamengas, sobretudo do seu cunhado Francisco 

Henriques96, cuja ligação a Tomar já foi proposta várias vezes, como vimos.  

Em sentido oposto, isto é, numa contribuição de Jorge Afonso nas obras de Francisco 

Henriques, propôs Sofia Lapa a execução por Jorge Afonso do painel do Pentecostes 

no retábulo do Funchal, tradicionalmente dado a Henriques, ou a uma parceria entre 

este e o Mestre da Lourinhã. A colocação de uma grande figura em primeiro plano no 

canto direito (S. João Evangelista) é a principal afinidade entre as duas pinturas, para 

além do modelo de estante da Virgem ser o mesmo. Mas há uma colocação mais 

razoável e natural das figuras do que na Madre de Deus, onde a grandeza dos 

modelos foi uma estratégia fundamental do conjunto. Contudo, existe no retábulo do 

Funchal, de facto, um repegar em modelos que parecem ter tido origem na oficina de 

Jorge Afonso. Na Assunção mantém-se a posição da Virgem, recortada sobre o 

mesmo fundo amarelo dourado que vimos na Madre de Deus e em Setúbal, se bem 

que com outro tratamento dos anjos, cuja colocação torna aqui a figura da Virgem em 

Assunção menos monumental.  Também a Anunciação parece uma solução de 

compromisso entre os modelos da Madre de Deus e de Setúbal, com o anjo em 

genuflexão ligeira, mas retoma claramente modelos da oficina do pintor de Lisboa. O 

mesmo acontece na Natividade, onde a posição de S. José, curvado sobre o menino, 

com os braços abertos e as mãos estendidas, deixando cair sobre um dos braços o 

seu bordão, segue na perfeição o modelo da Madre de Deus. Aliás este modelo teve 

mais fortuna na pintura portuguesa (Retábulo Palmela, Beato, Ferreirim), tal como a 

Assunção da Virgem (altares colaterais de S. Francisco de Évora, Colecção Schenfelen 

de Berlim, Sardoura, Ferreirim). 
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 Se Francisco Henriques era flamengo, como tudo leva a crer, escrevia no entanto correntemente em 
português. Assim aparecem as anotações de cor no retábulo de S. Francisco de Évora. 
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Podemos concluir daí, mais do que uma identidade autoral, uma permeabilidade entre 

as principais oficinas ligadas, sublinhemos de novo, por laços familiares estreitos das 

suas figuras de proa. 

Foi também Sofia Lapa quem propôs a ligação a Jorge Afonso de um outro 

Pentecostes das colecções do MNAA (invº 34, fig. 158). É uma pintura (fig. 158) 

tradicionalmente dada ao Mestre da Lourinhã (Reis-Santos 1943: 189 e segs.) e que 

tem dois grandes motivos de interesse, o enquadramento verosímil das figuras na 

paisagem e uma preocupação de individualização dos rostos que nos traz à memória 

séries importantes de Jorge Afonso, como o grupo dos Apóstolos da Assunção de 

Setúbal. A análise de Sofia Lapa desenvolveu-se sobretudo na similitude desses 

rostos, tendo como referência antes o Pentecostes da Madre de Deus, onde, a meu 

ver, há mais formal analogia da figura no enquadramento da composição, do que 

propriamente “parecenças”. A qualidade desses rostos é enorme e provém de um 

desenho de base muito bem estruturado (fig. 159). Já Manuel Batoréo (2004: 142) o 

referenciou, a partir de infravermelhos convencionais: “as volumetrias são indicadas 

com muito pormenor, em traços curvos, a pincel, definindo-lhe as zonas mais carnudas 

quer na face quer no duplo queixo”. Não temos a certeza do meio utilizado, mas a 

caracterização do desenho está correcta. 

Mais recentemente, José Alberto Seabra Carvalho (2010: 158), voltou a insistir na 

comparação entre esta pintura, cuja atribuição ao Mestre da Lourinhã aceita, e o 

Pentecostes do retábulo da Madre de Deus, sobretudo (como defendeu Sofia Lapa) no 

grupo de apóstolo à direita, e no “classicismo” das soluções de arquitectura, notando 

também,  a  propósito do desenho subjacente, já apoiado em novas reflectografias de 

Luis Piorro, “o trabalho de particular elaboração do modelado de algumas figuras dos 
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Apóstolos e seus panejamentos, num processo de planificação gráfica não detectado 

noutras pinturas” (do Mestre da Lourinhã). O desenho recorda de facto alguma maneira 

das figuras de Tomar, por exemplo, na utilização misturada de um desenho de 

construção metódica das sombras, e uma definição mais livre e rápida nos cabelos e 

barbas. Mas também é verdade que a maior parte dos painéis dados ao ignorado 

mestre, certamente de aprendizado flamengo, se mostra normalmente irritantemente 

esquivo à sua apreensão nos exames que temos acompanhado. 

Também precisaríamos de melhores instrumentos de observação e de análise para 

outra das obra que a crítica recente colocou na órbita de Jorge Afonso -  o tríptico que 

sobrepuja o arco triunfal da Igreja do Pópulo das Caldas da Rainha. Este  conjunto, 

importante, mas que se vê mal pela grande altura, e que mostra aliás também perdas 

de pintura e restauros profundos, foi colocado por Reynaldo dos Santos (1940) entre as 

pinturas de Cristovão de Figueiredo, e apontado depois como provável obra do Mestre 

da Lourinhã (Dias e Serrão, 1986, Serrão 1989). Com várias bases, que agora não nos 

importam, Manuel Batoréo (2003 e 2004) e Fernando António Baptista Pereira (2001, 

2013) recusam a hipótese de um tríptico, propondo o último autor, um retábulo de cinco 

tábua, de que teriam sido recortadas as três existentes. O que mais nos interessa 

agora é a ligação feita com a pintura de Jorge Afonso, nomeadamente, as 

comparações que a sustêm, isto é, as analogias encontradas com as tábuas da série 

da Paixão de Cristo do retábulo de Setúbal. Sem dúvida que o tríptico se insere no 

mesmo “espírito” de exaltação do quotidiano cortesão, explorando, sempre que 

tematicamente possível, a riqueza dos trajos e dos adereços. Isto acontece nos 

grandes ciclos manuelinos e, como vimos, e o próprio Manuel Batoréo recentemente 

sublinhou, decorria também do gosto da clientela como dá provas o contrato para os 
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retábulos de Ferreirim, onde aliás se liga estas características à pintura que Cristovão 

de Figueiredo costumava fazer. 

Com a ressalva de nunca termos visto as pinturas a uma proximidade aceitável, e pese 

o facto de encontrarmos modelos de adereços e vestimentas, que aparecem nas 

Caldas da Rainha e no retábulo de Setúbal, não vemos mais próxima a utilização 

desses elementos nos dois conjuntos, do que entre o tríptico e a obra de Cristovão de 

Figueiredo, nomeadamente, a série de Santa Cruz de Coimbra. 

Aliás, o tríptico põe, a este respeito, um problema que urge resolver num mais 

direcionado estudo, o da ligação do Mestre da Lourinhã com a pintura dada a 

Figueiredo, relação sustentada por Flávio Gonçalves a propósito do retábulo de 

Palmela (Gonçalves 1963). Neste mesmo retábulo, Luis Reis Santos via uma 

colaboração de Gregório Lopes (Reis Santos: 1954), o que apenas nos leva de novo à 

ideia de uma permeabilidade entre as oficinas de Lisboa, ditas mais nacionais ou “luso-

flamengas”.  

Outro tipo de conclusões nos podem acercar a atribuição de Luis Reis-Santos (1966), 

numa fase em que já eram conhecidos os documentos fundamentais sobre o conjunto, 

do retábulo de São Bento a Jorge Afonso. Não vale a pena recuperarmos toda a 

história das atribuições deste conjunto por  Reis Santos, mas elas incluiram desde o 

convencional “Mestre de S. Bento” a Garcia Fernandes, Cristovão de Figueiredo e a 

Gregório Lopes, passando, por Jorge Afonso, já depois de Adriano de Gusmão revelar 

a documentação dando as pinturas a Jorge Leal e Gregório Lopes. Como dissemos 

dissemos atrás,  toda a encomenda passou por Jorge Afonso e a evidência documental 

não esconde que as pinturas se relacionam muito estreitamente com modelos que 

encontramos na Madre de Deus, ou em Setúbal. Modelos de rostos, como na 
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Adoração dos Magos (fig. 177) ou na pintura da Apresentação no Templo (fig 179),  

mas também modelos de arquitecturas, de adereços, de paisagens e, sobretudo desse 

gosto de monumentalização das figuras que crescem no espaço pictural.  

José Alberto Seabra Carvalho (1999: 25-29) chamou a atenção para este aspecto e 

relacionou-o com outro retábulo, onde os problemas são mais ou menos os mesmos, a 

série conhecida como do Beato António, nome corrente do Convento de São Bento de 

Xabregas. É mais outro conjunto que fez Luis Reis Santos tentar várias atribuições, é é 

outro conjunto onde os elementos de enriquecimento de adereços e de 

engrandecimento da escala das figuras apontam para a franja do que se pode chamar 

o “estilo” de Jorge Afonso. 

A análise do desenho nestes dois conjuntos, também vem provar processos de 

construção da preparação da obra com evidentes relações com Setúbal ou com a 

Madre de Deus. Encontramos um desenho pormenorizado, consistente no contorno 

mas que depois trabalha o volume com labor e exactidão, sem que faltem, como 

sucede na Visitação e na Fuga para o Egipto (fig. 171), um gesto rápido de marcação 

que se sobrepõe. Independentemente de qual se venha a revelar a autoria concreta 

deste conjunto, a sua reunião nos processos oficinais da escola lisboeta de Jorge 

Afonso parece-me que será sempre um dado essencial da sua compreensão. 

Este tipo de desenho, marcado da forma que definimos, aparece também no retábulo 

do Paraíso, embora aí sejam claras pelo menos três colaborações com relativa 

autonomia e não tenha havido um tão evidente processo de homogeneização como no 

retábulo de S. Bento. De facto aqui esse processo é extremo, a ponto de ter frustrado a 

singularização dos dois mestres que documentalmente a ele estão ligados. 

Curiosamente é um tipo de desenho que não se afasta muito do de Cristovão de 
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Figueiredo, que tem ligações evidentes com o que encontraremos em toda a obra de 

Garcia Fernandes, e que parece não ter muita continuidade na obra de Gregório Lopes 

mais madura, em que o desenho se vai revelar muito mais espontâneo, redondo e 

rápido. Apesar de Lopes ser, como se sabe, o genro, continuador de Afonso, talvez 

partilhando o mesmo espaço de oficina em casas contíguas que viviam. Quererá isto 

dizer que, ao contrário de Garcia Fernandes, a sua aprendizagem não decorreu na 

oficina do sogro? 

O que nos parece evidente é que nos três grandes conjuntos lisboetas que podemos 

cronologicamente situar entre a Madre de Deus e Setúbal - S. Bento, Beato e Paraíso - 

o modo de fazer seguindo modelos, gostos, técnicas, adereços, preceitos de 

composição, segue de perto o modo de Jorge Afonso e, sobretudo nos dois primeiros 

casos, parece-nos que essa proximidade não se deve apenas a uma ligação oficinal 

filiada na aprendizagem, mas a uma ingerência, ou controle, de uma cabeça de oficina 

sobre obras que outros pintores faziam, pintores esses sobre os quais deveria ter uma 

forte posição de autoridade, proveniente quer da preponderância mesteiral, quer da 

influência como representante das obras régias que, no fundo, poderia ditar o acesso 

ou a exclusão, ao mais importante e rendoso mercado artístico nacional. 
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11. Conclusão. Jorge Afonso na Encruzilhada da Pintura Portuguesa 

 

 

 

 

 

“Vi o reyno renovar”, podia escrever com sinceridade Garcia de Resende (1470-1536), 

no começo da sua “Miscelânea”97, crónica em verso algo extasiada sobre a rapidez das 

mudanças de Portugal e do Mundo no tempo da sua vida, que é, quase exactamente, o 

tempo da vida de Jorge Afonso. Os dois homens conheciam-se por certo, andando 

ambos juntos na corte tanto tempo, ambos adeptos e encarregues diferentemente de 

assuntos da memória e da pompa na corte do “Venturoso”, e conhecido, para mais, o 

gosto e a tendência do escritor para o exercício do desenho. Num pagamento de tença 

de Jorge Afonso, em 10 de Junho de 1534, o recibo é assinado por Garcia de 

Resende, pelo que o encontro entre os dois homens é mais do que uma possibilidade. 

Talvez fosse em Jorge Afonso, atendendo à sua carreira e às honras e fortuna que 

juntou, que Garcia de Resende pensava quando escreveu, na mesma “Miscelânea” (p. 

363) os célebres versos “Pinctores, luminadores / agora no cume estam, / ourivezes, 

esculptores / sam mais sotis, e melhores, que quantos passados sam: vimos o gram 

Michael, Alberto, e Rafael; e em Portugal ha taes, tam grandes e naturaes, / que vem 

quasi ao liuel”. 
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 Joaquim Veríssimo Serrão (int.), Garcia de Resende, Crónica de D. João II e Miscelânea, reimpressão 
conforme a edição de 1768, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1973, p. 343. 
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Esta subida dos artistas socialmente, e do apreço pela sua pintura, cabia assim na 

“renovação do reino” e era reconhecível dentro da corte. A parte que coube a Jorge 

Afonso nessa transformação foi enorme, pela qualidade como artista e pelo papel que 

teve na execução e no controle das encomendas régias, acompanhando a criação da 

estrutura de obras manuelina onde Bartolomeu de Paiva dava expressão à vontade do 

rei. A carreira que teve na corte, com cargos honoríficos de grande prestígio, a riqueza 

que conseguiu, o poder que deteve na encomenda, tornaram-no por certo uma figura 

de referência no universo artístico do seu tempo. A ele acabaram por estar ligados, por 

laços familiares ou profissionais, os maiores artistas do seu tempo, e foram estes 

artistas que  executaram as grandes empreitadas que saíram, essencialmente, da 

vontade régia ou do mais estreito círculo da corte. As reformas e as construções 

patrocinadas por D. Manuel, pela rainha Dona Leonor, pelos Infantes, foram 

completadas com programas iconográficos que se executaram no grupo desses 

artistas. Era um grupo restrito, talvez mesmo curto para as desmesuradas ambições do 

monarca, mas as grandes obras raramente sairam fora dele e, quando foi necessário, 

foi ele mesmo se alargou com a vinda em 1512 de mais pintores flamengos. O peso 

desses flamengos, sobretudo nos anos de 1512 a 1518, em que morreram de peste a 

maior parte (talvez,  excepto Frei Carlos entrado em 1517 para os Jerónimos), criou na 

década de 1510 dois grupos distintos consoante esse peso dos colaboradores nórdicos 

se fazia sentir mais ou menos. Mais seguramente em obras como o retábulo de 

Santiago, de Almeirim, do Funchal, e, genericamente no que chamamos “Mestre da 

Lourinhã”. Mas com a razia pestífera de 1518 nesta oficina, a pintura de corte voltou a 

“encolher” para o círculo dos mais directos colaboradores de Jorge Afonso (retábulos 

Palmela, Beato, São Bento, Paraíso). Talvez o mais próximo fosse Gregório Lopes, por 

razões familiares, mas o mais conceituado foi certamente Cristovão de Figueiredo, a 
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quem Jorge Afonso confiou tarefas de examinações que eram do seu expresso 

encargo.  

Garcia Fernandes, foi o aprendiz em quem mais directamente se sentiu uma sua 

directa influência. Trabalhou em todas as faces dessa grande oficina. Foi aprendiz de 

Jorge Afonso, oficial de Francisco Henriques, colaborou com Gregório Lopes e com 

Cristovão de Figueiredo, além das empreitadas que sozinho obteve. O seu percurso 

diz-nos o que deveriam ter sido os percursos de outros pintores da sua geração que 

conhecemos pior, girando em torno da figura tutelar de Jorge Afonso que, distribuindo 

encomendas, podia também por elas distribuir os “seus” pintores.  Talvez a 

homogeneidade sentida na pintura portuguesa derive daí, talvez as diferenças 

pressentidas difíceis de reconhecer derivem também daí, isto é, de associações 

diferentes de gente muito próxima, muito habituada a trabalhar em comum, a cumprir 

as mesmas tarefas, a ter acesso aos mesmos modelos, e até, como disse Cristovão de 

Figueiredo, “a comer e beber juntos”.  

Tanto quanto podemos discernir pela documentação, o meio artistico, ou melhor de 

pintores, não era grande e a encomenda régia (ou da corte) abarcava os seus 

melhores elementos. A sua gestão obrigou a estrutura de obras manuelinas a criar 

esse cargo que não mais se repetiu, de um “vedor” para as obras de pintura e deu-o a 

Jorge Afonso, o mais influente dos mestres lisboetas. Este, por sua vez, não apenas 

organizou a procura, como a oferta, e foi certamente por isso que a sua influência foi 

enorme. 

Sousa Viterbo, que teve pela primeira vez uma percepção clara da importância deste 

homem, achava que “academia”, era a designação que “com bastante  propriedade se 

poderia aplicar à oficina de Jorge Afonso” (Viterbo 1903: 65) e talvez, em termos 
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oitocentistas, a designação fosse válida. O seu pátio das oficinas, felizmente ainda 

existente, com as suas cinco “logeas” com cinco portas dando para ele foi o centro de 

aprendizagem e de criação mais importante da pintura manuelina, a partir da qual 

evoluíram os mestres da geração seguinte, mas esta evolução, traduzida no despertar 

das linguagens artística e das carreiras individuais, só se acelerou quando o sistema 

“manuelino” de obras foi posto em causa. Isto é, em meados da década de 1530. 

Novos ventos de mudança artística e estética se faziam então sentir, com novos 

actores e um gosto régio a diferenciar-se, mas também com a chegada ao fim de um 

modelo e de uma geração. Com a morte de Bartolomeu de Paiva e a sua substituição 

por Pero de Carvalho, com a multiplicação de encomendas que já permitiam carreiras 

fora da directa encomenda régia. Uma das mais brilhantes, a de Diogo de Contreiras, 

por exemplo, far-se-à totalmente à margem dessa encomenda. 

Em 1533 Lopes, Fernandes e Figueiredo trabalham pela última vez juntos para o 

Mosteiro de Ferreirim, contratados pelo Infante Dom Fernando. Nos anos seguintes, a 

linguagem artística de cada um deles individualizar-se-à de tal forma que se tornarão 

inconfundíveis, cada vez mais soltos nas suas pesquisas, cada vez mais abertos a 

experimentar e mais audazes nas encomendas que tomam. Jorge Afonso talvez se 

tenha ocupado nesses anos mais de assuntos da carreira de Oficial de Armas, ou 

talvez tenha simplesmente envelhecido. Desde antes de 1534 era Cristovão de 

Figueiredo quem fazia as vestorias mais distantes, e talvez não só estas. O papel de 

examinador de Jorge Afonso já não é documentado na década de 1530. Os seus filhos 

não seguem a pintura. António, o mais velho, é capitão na Índia. Jerónimo, 

aparentemente, vive dos rendimentos deixados pelo pai, no grande casarão da rua 
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detrás de São Domingos, bairro dos flamengos, onde se concentram a maior parte dos 

artistas, onde viveu, e provavelmente foi enterrado, no verão de 1540, Jorge Afonso. 
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ANEXO  FOTOGRÁFICO 





Fig. 1. Assinatura de Jorge Afonso 



Figs 2 e 3. Vista actual da área a norte do Convento de São Domingos de Lisboa, com 
marcação da área ocupada pelas casas de Jorge Afonso. Marcação do perímetro das 
mesmas casas na planta levantada por João Nunes Tinoco em 1650 (A. Vieira da Silva, A 
Cerca Fernandina de Lisboa, cit. ). Note-se a passagem pelo meio da propriedade da Rua 

Fig.4. Vista do Rossio anterior ao Terramoto (desenho, col. particular). A “Rua por 
detrás de São Domingos” é a rua que se vê mais à esquerda, e que corresponde 
parcialmente à actual Rua Barros Queirós. As últimas casas da rua devem corres-
ponder às que foram de Jorge Afonso. Para cá situavam-se as do seu genro Gre-
gório Lopes 



Figs. 5 a 10. Aspectos actuais das “casas de Jorge Afonso”. Fachada, três aspectos do 
pátio das “logeas”, para onde davam as cinco casas das oficinas de pintura; aspecto do 
forno térreo e vista do jardim actual 



Fig. 11: Páginas autógrafas de Jorge Afonso no contrato para a pintura e douramento 
do côro da igreja de Santo António de Lisboa, em 2 de Agosto de 1518. ANTT, Corpo 
cronológico, Parte 2, maço 82, doc. 49. 

Fig. 12. Brasão de Jorge Afonso, hipoteticamente o pintor de D. Manuel, no livro do Armei-
ro Mor de João de Cró, fl. CXXBIIIJ vº (ANTT). 
Fig. 13. Adoraçao dos Magos, retábulo do Convento de S. Bento de Xabregas, cº de 1520-
25, MNAA invº  33 Pint . Note-se o destaque dado às figuras dos três arautos que acompa-
nham os Reis Magos, com as suas tabardas heráldicas. 



Fig. 14. Sala dos Brasões. Paço de Sintra. 



Fig. 15. Charola do Convento de Cristo, Tomar. Vista do interior do deambulatório  

Fig. 16. Arq. Álvaro José Barbosa, Planificação do alçado do deambulatório da Charola 
do Convento de Cristo. 1992. 



Fig. 17. Abóbada da Charola do Convento de Cristo,  c. 1513-17. 

Fig. 18. Abóbada da Charola do Convento de Cristo,  c. 1513-17. 



Fig. 19. Anjos com instrumentos da Paixão. Tambor interno da Charola do Convento 
de Cristo,  c. 1513-17. 

Fig. 20. Pinturas murais do tambor superior da Charola do Convento de Cristo. 
Pormenor do Cristo a Caminho do Calvário. 



Fig. 21. Pinturas murais do tambor superior da Charola do Convento de Cristo. 
Pormenor do Calvário  

Fig. 22. Pinturas murais do tambor superior da Charola do Convento de Cristo. 
Pormenor da Fuga para o Egipto. 



Fig. 23. Pinturas murais do tambor superior da Charola do Convento de Cristo. 
Pormenor do Menino entre os Doutores  

Fig. 24. Decoração manuelina a ouro e vermelho, encontrada no registo térreo da Charo-
la, sob as pinturas de finais do século XVI. 



Fig. 25. Baptismo, c. 1513-17. 
Óleo sobre madeira de carvalho. 

Fig. 26. Cristo e o Centurião. c. 
1513-17. Óleo sobre madeira de 
carvalho. Foto. DGPC /Henrique 
Ruas  



Fig. 27. Ressurreição de Lázaro. c. 1513-
1517. Óleo sobre madeira de carvalho. Foto 

Fig. 28. Entrada de Cristo em Jerusalém. C. 



Fig. 29. Ressurreição. c. 1513-1517. Óleo 
sobre madeira de carvalho. Foto DGPC /  
J. P. Ruas. 

Fig. 30. Ascensão. c. 1513-1517. Óleo sobre ma-
deira de carvalho. Foto DGPC /  J. P. Ruas. 



Fig. 31.Pentecostes (fragmento). C. 1513-
1517. Óleo sobre madeira de carvalho. Foto 

Fig. 30. Ascensão. c. 1513-1517. Óleo sobre 
madeira de carvalho. Foto DGPC /  J. P. 



Fig. 32. Reflectografia de infravermelhos mostrando o desenho da manga do 
soldado central da Ressurreição, em que se lê “tafeta”. IRR de Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Sónia Costa  

Fig. 33. Reflectografia de infravermelhos mostrando o desenho do 
soldado central da Ressurreição, em cujo corpo se lê. “brocado reser-



Fig. 34. Reflectografia de infravermelhos mostrando o desenho das mão de 
Cristo no Baptismo. IRR de Laboratório Hércules - U. de Évora / Sónia Costa  

Fig. 35. Cristo e o Centurião (pormenor). Foto Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Sónia Costa. 



Fig. 36. Cristo e o Centurião (pormenor). Foto Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Sónia Costa. 

Fig. 37. Cristo e o Centurião (pormenor). Foto Laboratório Hércules - U. de Évora / 



Fig. 38. Cristo e o Centurião 
(pormenor do desenho de Cristo 
e um apóstolo). IRR Laboratório 
Hércules - U. de Évora / Sónia 
Costa. 

Fig. 39. Cristo e o Centurião 
(pormenor de S. Pedro e outro 
apóstolo). IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Sónia 
Costa  



Fig. 40. Cristo e o Centurião (pormenor das mãos de Cristo). IRR Laboratório 
Hércules - U. de Évora / Sónia Costa. 
 



Fig. 41. Ressurreição de Lázaro (pormenor da família de Lázaro). 

Fig. 42. Ressurreição de Lázaro (pormenor da família de Lázaro).  IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Sónia Costa  



Fig. 43. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor).  IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Sónia Costa. 



Fig. 44. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor de Cristo). Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Sónia Costa. 



Fig. 45. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor de Cristo). IRR Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Sónia Costa.  



Fig. 46. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor de São Pedro). Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Sónia Costa. 

Fig. 47. Entrada de Cristo em 
Jerusalém (pormenor de São 
Pedro). IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Sónia 
Costa  



Fig. 48. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor do grupo de discípulos). IRR La-
boratório Hércules - U. de Évora / Sónia Costa. 

Fig. 49. Entrada de Cristo em 
Jerusalém (pormenor da fig-
ura à direita). IRR Laboratório 
Hércules - U. de Évora / Sónia 
Costa. 



Fig. 50. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor de figuras à direita). Laborató-
rio Hércules - U. de Évora / Sónia Costa. 

Fig. 51. Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor dos muros de Jerusalém).Laboratório 
Hércules - U. de Évora / Sónia Costa. 



Fig. 52.  Entrada de Cristo em Jerusalém (pormenor da bandeira nos muros de Jerusalém. 
Laboratório Hércules - U. de Évora / Sónia Costa. 

Fig. 53. Ressurreição (pormenor da natureza-morta em primeiro plano). 



Fig. 54. Ressurreição (pormenor dos soldados adormecidos) 

Fig. 55. Ressurreição (pormenor da figura de Cristo). La-
boratório Hércules - U. Évora / Sónia Costa  



Fig. 56. Ressurreição (pormenor da figura de Cristo). Laboratório Hércules - U. 
Évora / Sónia Costa. 

Fig. 57. Ressurreição 
(pormenor da figura 
de Cristo). IRR La-
boratório Hércules - 
U. Évora / Sónia 
Costa  



Fig. 58. Fragmento do Pentecostes (pormenor de apóstolo) 



Fig. 59. Coro do Convento da da Madre de Deus. Fotografia anterior 
a 1939. Catarino Cardoso? / Arquivo do MNAA 

Fig. 60. Coro do Convento da da Ma-
dre de Deus. Fotografia anterior a 
1939. Catarino Cardoso? / Arquivo do 
MNAA 



Fig. 61. Coro do Convento da da Ma-
dre de Deus. Fotografia anterior a 
1939. Catarino Cardoso? / Arquivo do 
MNAA 

Fig. 62. Disposição das pinturas no Coro da Madre de Deus. Levantamento das 
obras da Igreja da Madre de Deus feito por Manuel de Figueiredo. Arquivo José de 
Figueiredo, Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga. Cx. 15, Doc. 3. 



Fig. 63.Disposição das pinturas no Coro da Madre de Deus. Levantamento das obras 
da Igreja da Madre de Deus feito por Manuel de Figueiredo. Arquivo José de Figueire-
do, Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga. Cx. 15, Doc. 3  

Fig. 64. Disposição das pinturas no Coro da Madre de Deus. Levantamento das 
obras da Igreja da Madre de Deus feito por Manuel de Figueiredo. Arquivo José de 
Figueiredo, Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga. Cx. 15, Doc. 3. 



Fig. 65. Entrega da Regra a Santa Clara. Fotografia anterior ao res-
tauro de 1957-8. Autor desconhecido. Arquivo do MNAA  

Fig. 66. Adoração dos Pastores.  Fotografia anterior ao restauro de 1957-
8. Autor desconhecido. Arquivo do MNAA  



Fig. 67. Bilhete postal editado pelo Grupo de Amigos do Museu 
Nacional de Arte Antiga (década de 1930), com a Aparição de 
Cristo à Virgem da Igreja da Madre de Deus (atribuída aqui a 
Cristovão Lopes ? como era opinião de José de Figueiredo) 



Fig. 68. Coro do Convento da da Madre de Deus. Pormenor de uma 
fotografia anterior a 1939, vendo-se a Anunciação, com a tábua pos-
terior na parte de cima da pintura. Catarino Cardoso? / Arquivo do 
MNAA 



Fig. 69. Tábuas soltas provenientes do 
retábulo da Madre de Deus. Ao centro 
a tábua com a data de 1515. Ao lado 
direito a tábua retirada da Anunciação. 
Arquivo MNAA  

Fig. 70. Tábua com o escudo datado de 
1515, ainda solta da pintura. Arquivo 
MNAA. 



Fig. 71. Aparição de Cristo à Virgem. 203 x 203 cm. MNAA invº 
2096. Apresentação actual da pintura. Foto Sónia Costa  

Fig. 72. Aparição de Cristo à Virgem. 
Pormenor de Cristo. Foto Sónia Costa  



Fig. 73. Aparição de Cristo à 
Virgem. Pormenor da 
Virgem. Foto Sónia Costa  

Fig. 74. Aparição de Cristo à Virgem. 
Figura de Cristo. IRR Centro Hércules -
U. Évora / Sónia Costa  



Fig. 75. Aparição de Cristo à Virgem.S. 
João Baptista e Adão. IRR Centro Hé-
rcules -U. Évora / Sónia Costa  

Fig. 76. Aparição de Cristo à Virgem. 
Pormenor dos Redimidos.Foto Sónia Costa  



Fig. 77. Anunciação. 160,5 x 129,5 cm. MNAA 1279 Pint. 

Fig. 78. Anunciação. Pormenorr do tecto. IRR  Laboratório 
Hércules - U. Évora / Luis Piorro  



Fig. 79.  Adoração dos Pastores. 
160,5 x 124,5 cm. MNAA invº 2096 

Fig. 80. Adoração dos Pastores. 
Pormenor da Virgem e S. José. Foto 
Sónia Costa  



Fig. 81. Adoração dos Pastores. Pormenor da paisagem. Foto Sónia Costa. 

Fig. 82. Adoração dos Pastores. Pormenor 
dos pastores. Foto Sónia Costa  



Fig. 83. Adoração dos Pastores.Cabeça de São José. IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Sónia Costa  

Fig. 84. Adoração dos Pastores. O Menino Jesus. IRR Laboratório Hércules - U. Évora /  
Sónia Costa  



Fig. 85. Adoração dos Magos. 170 x 
205 cm. MNAA invº 1289 Pint. Foto 
Sónia Costa  

Fig. 86. Adoração dos Magos. 
Pormenor da Virgem e o Menino. Foto 
Sónia Costa  



Fig. 87. Adoração dos Magos. Pormenor do Menino. IRR Laboratório Hércules - U. 
Évora /  Sónia Costa  

Fig. 88. Adoração dos Magos. Mãos dos Magos. IRR Laboratório Hércules - U Évora / 



Fig. 89. Ascenção de Cristo. 170 x 205 cm. MNAA invº 1288. Foto Sónia Costa  



Fig. 90. Ascenção de 
Cristo.Cabeça de São Jo-
ão Evangelista. IRR La-
boratório Hércules - U. de 
Évora /  Sónia Costa  

Fig. 91. Ascenção de Cristo.Pormenor de 
S. João Evangelista. Foto Sónia Costa  



Fig. 92. Pentecostes. 166 x 190 cm. MNAA invº 2174 Pint. Foto ADF / DGPC  



Fig. 93. Pentecostes. Pormenor de um 
Apóstolo. Foto Sónia Costa  

Fig. 94. Pentecostes. Pormenor da Virgem e Apóstolos. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Sónia Costa  



Fig. 95. Assunção da Virgem. 164 x 140 cm. MNAA invº 1278 Pint. Foto Sónia Costa  



Fig. 96. Assunção da Virgem. 
Pormenor. Foto Sónia Costa  

Fig. 97. Assunção da Virgem. Pormenor de 
Anjos Músicos  



Fig. 98. Entrega da Regra a Santa Clara. 195 x 174 cm. MNAA invº 2095 Pint. 
Foto ADF / DGPC 



Fig. 99. Entrega da Regra a Santa Clara. Pormenor. Foto ADF / DGPC  

Fig. 100 Entrega da Regra a Santa Clara. Pormenor da abóbada. IRR Laboratório Hércules - 
U. de Évora / Sónia Costa  



Fig. 101. Foto antiga mostrando as pinturas do retábulo colocadas em molduras bar-
rocas na parede da nave da igreja do Convento de Jesus de Setúbal  



Fig. 102. Anunciação.196 x 109 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 2. Foto 
Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 103. Anunciação. Pormenor do 
Anjo. IRR Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Luis Piorro 

Fig. 104. Anunciação. Pormenor 
do Anjo. IRR Laboratório Hércules 
- U. de Évora / Luis Piorro 



Fig. 105. Presépio. 196,5 x 108 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 3. Foto 
Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 106.Presépio. Pormenor do grupo de anjos. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Luis Piorro 

Fig. 107. Anunciação. Pormenor 
de S. José. IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Luis Piorro 



Fig. 108. Adoração dos Magos. 195,5 x 109 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 4. 
Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 109. Adoração dos Magos. Pormenor do laço de um rei. IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Luis Piorro  

Fig. 110. Adoração dos Magos. Pormenor das mãos dos Magos. IRR Laboratório Hércules - 
U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 111. Apresentação do Menino no Templo. 194,5 x 109 cm. Museu de Setúbal / 
Convento de Jesus invº 5. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 112. Apresentação no Templo. Pormenor das vestes do Sacerdote. IRR La-
boratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro. 

Fig. 113.  Apresentação no Templo. Pormenor do rosto de São José. IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 114.  Apresentação no Templo. Pormenor do rosto de São José  



Fig. 115.Cristo a Caminho do Calvário. 196 x 111 cm. Museu de Setúbal / Con-
vento de Jesus invº 8. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 116. Cristo a caminho do Calvário. Pormenor do rosto da Verónica. IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Luis Piorro  

Fig. 117. Cristo a caminho do Calvário. Pormenor de rosto masculino. IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 118. Cristo a caminho do Calvário. Pormenor do soldado. IRR Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Luis Piorro. 



Fig. 119. Crucifixão. 195 x 109 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 9. Foto 
Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 120. Crucifixão. Pormenor do soldado. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis 
Piorro  

Fig. 121. Crucifixão. Pormenor do carrasco. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 122. Crucifixão. Pormenor de um dos carrascos. 



Fig. 123. Calvário. 255 x 155 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 7. Foto 
Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 124. Calvário. Fotografia antes do res-
tauro. Arquivo MNAA  

Fig. 125. Calvário. Pormenor de S. João Evangelista  



Fig. 126. Calvário. Pormenor do desenho da cidade. IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Luis Piorro  

Fig. 127. Calvário. Pormenor de S. João e Madalena. IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Luis Piorro  



Fig. 128. Calvário. Pormenor do cavaleiro. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  

Fig. 129. Calvário. Pormenor do Crucificado. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 130. Deposição da Cruz. 196,5x 109 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 
10. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 131. Deposição da Cruz. Pormenor do corpo de Cristo. IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Luis Piorro  

Fig. 132. Deposição na Cruz. Pormenor da cidade.IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis 
Piorro  



Fig. 133.Ressurreição. 194,5x 109 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 
11. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 134.Ressurreição. Pormenor do corpo de Cristo. IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Luis Piorro  

Fig. 135.Ressurreição. Pormenor do pé de Cristo. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Luis Piorro. 



Fig. 136. Assunção da Virgem. 225x 156 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus 
invº 6. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 137. Assunção da Virgem.Pormenor de anjos músicos  

Fig. 138. Assunção da Virgem. Pormenor da Virgem  



Fig. 139. Assunção da Virgem. Pormenor de anjos músicos.IRR Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Luis Piorro  



Fig. 140. Assunção da Virgem. 
Pormenor de anjo com naveta.IRR 
Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Luis Piorro  

Fig. 141. Assunção da Virgem. 
Pormenor de anjo com naveta  



Fig. 142. Aparição do Anjo a Santa Clara, Santa Inês e Santa Coleta. 175,5x 
110 cm. Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 12. Foto Pedro Aboim 
Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 143. Aparição do Anjo a Santa Clara, Santa Inês e Santa Coleta. Pormenor do anjo. 
IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 144.São Boaventura, Santo António e S. Bernardino de Siena. 170,5x 110 cm. 
Museu de Setúbal / Convento de Jesus invº 13. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara 
Municipal de Setúbal  



Fig. 145. São Boaventura, Santo António 
e S. Bernardino de Siena.Pormenor de 
S. Bernardino. IRR Laboratório Hércules 
- U. de Évora / Luis Piorro  

Fig. 146. São Boaventura, Santo António e S. Bernardino de Siena.Pormenor do livro de San-
to António. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 147. Santos Mártires de Marrocos. 180x 110 cm. Museu de Setúbal / Convento 
de Jesus invº 15. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal  



Fig. 148. Santos Mártires de Marrocos.Pormenor de Santo degolado. IRR Laboratório Hé-
rcules - U. de Évora / Luis Piorro  

Fig. 149. Santos Mártires de Marrocos.Pormenor da cidade. IRR Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Luis Piorro  



Fig. 150. Santos Mártires de Marrocos.Pormenor da degolação de um Santo. IRR 
Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 151.Estigmatização de São Francisco. 177,5x 109 cm. Museu de Setúbal / Con-
vento de Jesus invº 14. Foto Pedro Aboim Borges / Câmara Municipal de Setúbal. 



Fig. 152. Estigmatização de São Francisco. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Luis Piorro. 



Fig. 153. Inferno. 110 x 217, 5 cm.  Museu Nacional de Arte Antiga invº 432. Foto ADF / 
DGPC - José Pessoa  

Fig. 154. Inferno. Pormenor de condenada. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Piorro  



Fig. 155. Inferno. Pormenor de condenada. Foto ADF / DGPC - José Pessoa  



Fig. 156. S. Pedro Mártir. 166 x 75,5 
cm. MNAA invº 300 Pint. Foto Arquivo 
MNNA. 

Fig. 157. S. Pedro Mártir.IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / Luis Pior-



Fig. 158. Pentecostes.  198 x 110 cm. MNAA invº 34 Pint. Foto ADF / DGPC, José Pessoa  



Fig. 159.  Pentecostes. Pormenor de um Apóstolo. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Sónia Costa  

Fig. 160. Pentecostes. Pormenor de um Apóstolo. IRR Laboratório Hércules - U. de Évora / 
Sónia Costa  



Fig. 161.  Anunciação. 157 x 1020 cm. MNAA invº 36. Foto Sónia Costa  



Fig. 162. Anunciação. Pormenor do Anjo. Fo-
to Sónia Costa  

Fig. 163. Anunciação. Pormenor do Anjo. IRR La-
boratório Hércules - U. de Évora / Sónia Costa  



Fig. 164.  Anunciação. Pormenor 
das mãos da Virgem. IRR La-
boratório Hércules - U. de Évora / 
Sónia Costa  

Fig. 165. Anunciação. Pormenor da Ar-
quitectura. Foto Sónia Costa  



Fig. 166. Circuncisão. 156 x 103 cm. MNAA invº 32. Foto Sónia Costa  



Fig. 167. Circuncisão. 
Pormenor do Sacerdote.IRR 
Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Sónia Costa  

Fig. 168. Circuncisão. Dois rostos masculinos à direita. IRR Laboratório Hércules - 
U. de Évora / Sónia Costa  



Fig. 169. Fuga para o Egipto. 154 x 100 cm. MNAA invº 47. Foto Sónia Costa  



Fig. 170. Fuga para o Egipto. Pormenor de São José. Foto Sónia Costa  

Fig. 171. Fuga para o Egipto. Pormenor de São José. IRR Laboratório Hércules - U. 
de Évora / Sónia Costa  



Fig. 172. Fuga para o Egipto. Pormenor de arquitectura de fundo.  Foto Sónia Costa. 

Fig. 173. Fuga para o Egipto. Pormenor de arquitectura de fundo. IRR Laboratório Hércules 
- U. de Évora / Sónia Costa  



Fig. 174. Visitação. 1810 x 1330 cm. MNAA invº 4. Foto Sónia Costa. 



Fig. 175. Visitação. Pormenor de Zacari-
as.  IRR Laboratório Hércules - U. de 
Évora / Sónia Costa  

Fig. 176. Visitação. Pormenor da figura da Castidade.  IRR 
Laboratório Hércules - U. de Évora / Sónia Costa  



Fig. 177. Adoração dos Magos. 176,5 x 133 cm. MNAA invº 5. Foto Sónia Costa  



Fig. 178. Adoração dos Magos. Pormenor da arquitectura. Foto Sónia Costa  



Fig. 179. Apresentação do Menino no Templo. 173 x 129,5 cm. MNAA invº 6. Foto Sónia Costa  



Fig. 180. Apresentação do Menino no Templo. Pormenor de S. José. IRR Laborató-
rio Hércules - U. de Évora / Sónia Costa  
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