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RESUMEN: En este trabajo se pretende abordar las afinidades ornamentales existentes entre algunos
de los ejemplos seleccionados de portales religiosos portugueses y andaluces de seiscientos y
setecientos. La caracterización tipológica de las portadas, partiendo tanto de su estructura como de
la ornamentación que tienen, constituye uno de los puntos a tratar en este estudio. Otro aspecto que
merece nuestra atención es la conjunción de los anteriores repertorios ornamentales, comunes en la
retablística, en los túmulos y en otras expresiones artísticas del Manierismo y del Barroco.
PALABRAS CLAVE: Portugal, Andalucía, Manierismo, Barroco, Portadas, Ornamentación.
ABSTRACT: This paper aims to study the ornamental affinities between some Portuguese and
Andalusians examples of 16th and 17th centuries religious portals. Typological characterization of the
facades, starting aware of their structure and ornamentation, It`s one of the items on this study.
Another aspect that deserves our attention is the connection with ornamental repertoires, in
common with altarpieces, with tombs and other artistic expressions of Mannerism and Baroque.
KEYWORDS: Portugal, Andalusia, Mannerism, Baroque, Portals, Ornamentation.

576

Entre Portugal y Andalucía: la ornamentación en portadas manieristas y barrocas

INTRODUÇÃO1
Tendo nos últimos anos assistido a um interesse alargado pela temática do
portal religioso na Península Ibérica, circunscrito a estudos locais, não só pelo
reconhecido papel dialogante e catequético que estas estruturas desempenharam
nos sécs. XVII e XVIII, como pelo facto de espelharem a criatividade de arquitectos,
riscadores, canteiros e escultores, é, no nosso entender, importante traçar um
paralelo entre produções que nem sempre recorreram aos mesmos materiais, mas
que parecem ter tido expressões formais e ornamentais idênticas, como a
portuguesa e a andaluza2.
Essas estruturas arquitectónicas, para além de responderem a uma
funcionalidade,

foram

também

difusoras

da

propaganda

devocional

contrarreformista, sobretudo quando integraram escultura sacra, compreendendo
vários tipos de soluções decorativas nos elementos que envolveram a imaginária,
impressas nos Tratados de Arte e de Arquitectura, mas recriadas ao sabor da
religiosidade local. Circunstanciando, com o Concílio de Trento e com os ditames
proclamados, apropriados por teóricos e veiculados em diversas obras, de que se
salienta as Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae de Carlos Borromeu3,
as fachadas das casas religiosas fixaram a importância das Imagens nessas

A presente investigação inscreve-se no âmbito do nosso projecto de pós-doutoramento, intitulado
Pórtico: Estruturas de pedraria em fachadas de igrejas do distrito de Lisboa do domínio Filipino ao
Terramoto (SFRH/BPD/85091/2012), apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com
financiamento comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da
Educação e da Ciência, e que decorre pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.
2 LUBELZA, C. Portadas Manieristas y Barrocas granadinas. Granada, Caja General de Ahorros de
Granada, 1992; GOITIA, F. "Herrera y la composición de las fachadas de los templos", em: Juan de
Herrera y su influencia: actas del simposio, Santander, 1993, pp. 183-195; QUINTÃO, J. Fachadas de
Igrejas Portuguesas de Referente Clássico. Porto, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto,
2005; SANTOS, J. "As Portas da Jerusalém Celeste: proposta de síntese formal para as fachadas de
duas torres na arquitetura religiosa portuguesa entre os séculos XVI e XVIII", Artis, nº 7-8 (2009) pp.
55-280; SANTOS, M. "O Portal da Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha. Da Ornamentação de
Grottesche à Representação da Mater Omnium", Artis, nº 7-8 (2009) pp. 43-72; GONZÁLEZ TORNEL,
P. "De puerta a fachada. Portadas Barrocas en la ciudad de Valencia", em: Historia de la Ciudad, IV,
Projecto y complejidad. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2009, pp. 140-153; GÓMEZ-MORENO
CALERA, J. "La Ornamentación Arquitectónica Granadina en la Primera mitad del Siglo XVII: Alonso
de Mena Arquitecto, Retablista y Decorador", em: GILA MEDINA, L. (coord.) La consolidación del
Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada, Editorial Universidad de Granada,
2013, pp. 83-142, entre outros autores que se dedicaram a este tema.
3 Acerca desta obra consulte-se a seguinte versão: BORROMEO, C. Instrucciones de la Fábrica y Del
Ajuar Eclesiásticos (Tradução de Bulmaro Reyes Coria). México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Imprenta Universitaria, 1935-1985.
1
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superfícies e particularmente nas portadas. Nesses pontos, oragos de templos, como
a iconografia da Virgem abraçando o Filho, especificada por esse autor como a mais
significativa, e outros Santos, cujo papel foi reiterado nesse momento da história
religiosa, foram integrados em variadíssimas soluções decorativas, subordinadas à
vontade estabelecida pelo bispo que administrava a diocese, e enfatizados por
ornamentações adjacentes. O carácter decorativo dessas estruturas na Península
Ibérica, e também à semelhança com o que ocorreu em outros pontos
mediterrânicos, consolidou a estruturação de tipologias, desenvolvidas a partir de
novos modelos de pilastras, com modilhões, e de colunas, com fustes espiralados,
por exemplo, que integraram esculturas de vulto e baixos-relevos e que se
articularam com inúmeras soluções de remates4. Essas soluções, sustentadas em
fontes puramente gráficas, e por conseguinte de natureza estética, devedoras da
transportabilidade dos Tratados de Arte e de Arquitectura, e das estampas
ornamentais avulsas, de matriz romana5, conduziram à rápida disseminação de
composições inovadoras, com novos vocábulos ornamentais, base das analogias que
iremos reconhecer ao longo deste estudo.
BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS PORTAIS RELIGIOSOS EM PORTUGAL E NA
ANDALUZIA
Na sequência dos aspectos anteriormente aludidos, como a deliberada
inclusão da imagem sagrada no portal e a rápida adesão a esquemas compositivos e
decorativos veiculados nas obras impressas, configuraram-se estruturas que no
caso português foram concebidas e concretizadas entre a soberania dos Áustria e as
primeiras décadas do governo dos Bragança, e que no caso espanhol só estiveram
afectas à vigência dos primeiros e ao início da dinastia dos Bourbon. Esses objectos,

Sobre o valor da imagem no Cristianismo veja-se LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, J. Imágenes
elocuentes, Estudios sobre patrimonio escultórico. Granada, Editorial Atrio, 2008, pp. 21-30.
5 Veja-se por exemplo no que refere à ornamentação a divulgação feita a partir de: SAGREDO, D.
Medidas del Romano. Toledo, Na casa de Ramón de Petras, 1526; CATANEO, P. I Quattro Primi Libri di
Architettura di Pietro Cataneo Senese. Veneza, In casa de figlivoli di Aldo, 1554 e SERLIO, S. De
Architectura libri quinque... / à Ioanne Carolo Saraceno ex italica in latinam linguam nunc primùm
translati atque conuersi... Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem [et] Ioannem Chriegher,
1569, mas também a partir das estampas avulsas de Agostino Veneziano (c.1490-1540), Giovanni
Antonio da Brescia (?-1531) e Marcantonio Raimondi (c. 1480-1527/34), entre outros que
poderíamos nomear.
4
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realizados por artistas de várias nacionalidades, materializaram no contexto
religioso, a vontade do clero e de outros encomendadores, e contribuíram para o
desenvolvimento de modelos que exibiram afinidades plásticas.
O primeiro conjunto de portais por nós eleito, cronologicamente situado
entre c. 1580 e 1660, caracterizou-se por não apresentar uma grande variação
planimétrica, mas com alguma inovação devedora da mimetização de estruturas
arquitectónicas em outras idênticas. Se tomarmos como exemplos os casos ainda
sobreviventes das portadas que povoam as fachadas da igreja da Misericórdia de
Guimarães, c. 16076, da igreja da Misericórdia de Aveiro, c. 1615 (Fig. 1)7, e da Sé de
Viseu, c. 1636, com risco de João Moreno, arquitecto de Salamanca 8, entre muitos
outros exemplos que poderíamos elencar, mas que infelizmente não chegaram até
aos nossos dias, observamos que, apesar destes portais poderem variar, quanto ao
número de andares e de tramos, apresentaram manifesta homogeneidade,
conseguida através da configuração quase piramidal patente em todos eles, e
através do recurso a duplas pilastras ou a pares de colunas. A somar àqueles
elementos, fortemente estruturantes, as portadas desse período recorreram
genericamente, e na sua maioria, à utilização de nichos para albergarem imaginária,
inscrevendo-as não apenas nos já mencionados desígnios proclamados pelo Sagrado
Concílio Tridentino, que determinava a inclusão da representação do orago na
fachada, mas dotando-as de outros princípios que reforçavam a ideia de uma Igreja
hierarquizada. Na Andaluzia, para a mesma época, podemos observar este tipo de
estrutura em exemplos como o do portal do antigo colégio de São Bartolomeu e
Santiago de Granada, que embora tenha sido originalmente casa da família italiana
Beneroso, teve significativa campanha de obras aquando da passagem da
Companhia para esse local em 17029. O portal terá sido possivelmente
reaproveitado e o seu programa adequado à nova função religiosa. Outro exemplo,

Edifício e Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Lisboa, Instituto da Habitação e de
Reabilitação
Urbana,
Ficha
SIPA
NºIPA.00005174,
[consulta:20-10-2016].http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5174-.
7 Igreja da Santa Casa de Misericórdia de Aveiro, Lisboa, Instituto da Habitação e de Reabilitação
Urbana,
Ficha
SIPA
NºIPA.00005173,
[consulta:20-10-2016].http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5173-.
8 ALVES, A. "Artistas Espanhóis na Cidade de Viseu nos Séculos XVI e XVII", em: DIAS, P. (coord.) As
relações artísticas entre Portugal e Espanha na época dos Descobrimentos. Coimbra, Livraria Minerva,
1987, pp. 429-453.
9 LUBELZA, C. Portadas Manieristas y Barrocas..., op. cit., pp. 60-62.
6
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que embora se distancie do classicismo do anterior exemplo, e que se inscreve na
supramencionada partiçao de andares, e o da igreja de Nossa Senhora da Graça, dos
padres Trinitários de Córdova, onde se observam as esculturas de S. João da Mata e
S. Félix de Valois. O templo que padeceu com várias intempéries, de que se destaca
a de 1715, conserva porém o modelo que fachada inicial, datado de 164710.
O segundo grupo de portais considerado neste estudo, concretizado na
segunda metade do séc. XVII e inícios da centúria seguinte, e que face ao anterior se
revelou mais exuberante, inclui exemplos que se configuraram a partir de estruturas
menos fragmentadas, mas com maior componente escultórica. Abandonando a ideia
de uma fachada dentro de outra, ou de uma fachada-retábulo, os portais passaram a
viver de duas partes fulcrais: os elementos que os ladeavam e a parte cimeira, ou
remate. No que aos primeiros respeita, estes evoluíram para modelações mais
robustas, onde colunas de fuste espiralado se impuseram, e os segundos, por sua
vez, passaram a ostentar vergas, disfarçadas por baixos-relevos compreendidos em
edículas, ou por volumosos frontões interrompidos, aos quais se adicionavam
meninos e outras esculturas de vulto perfeito e pináculos. A alteração de proporções
dos mesmos, bem assim como a transformação operada no que à sua disposição diz
respeito, dotou ainda alguns destes portais do que se pode considerar ter sido em
alguns casos uma composição maneirista, composta por elementos de feição
barroca. Em Portugal, os casos da igreja de Santa Engrácia de Lisboa, com desenho
do arquitecto régio João Antunes (1742-1712), de c. de 1680-90 (Fig. 2)11, da capela
de Nossa Senhora da Penha de França de Ílhavo, de autor anónimo, de c. 1699 (Fig.
3)12, da igreja de Santa Maria de Bragança, realizada entre 1701 e 171513, da capela
de Nossa Senhora do Desterro de Alcobaça, da autoria do padre Luís de São José, de

PORRES ALONSO, B. Nuestra Señora de Gracia. Un convento cordobés del XVII. Córdoba,
Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 1998.
11 CARVALHO, A. As Obras de Santa Engrácia e os Seus Artistas. Lisboa, Academia Nacional de BelasArtes, 1971.
12 Capela da Vista Alegre e Túmulo de D. Manuel de Moura Manuel / Capela de Nossa Senhora da
Penha de França, Lisboa, Instituto da Habitação e de Reabilitação Urbana, Ficha SIPA
NºIPA.00000653,
[consulta:20-10-2016].
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=653-.
13 Igreja Paroquial de Bragança / Colegiada de Santa Maria / Igreja de Santa Maria, Lisboa, Instituto
da Habitação e de Reabilitação Urbana, Ficha SIPA NºIPA.00019684, [consulta:20-10-2016]. http://www.monumentos.pt/site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19684-.
10
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171614 (Fig. 4), ou da actual Sé de Aveiro (Fig. 5)15, este último exemplo datado de
1719, conforme se encontra inscrito no próprio portal, coadjuvam esta reflexão. O
gosto por esta tipologia é ainda visível nas encomendas dos portais da igreja do
antigo convento de São Francisco do Porto, com data exacta por apurar16, da igreja
matriz de Vila Flor, obra de 1700, da igreja de São Caetano de Vila Marim, em Mesão
Frio, com construção também do início do séc. XVIII, e do portal da igreja de São
Bartolomeu de Messines, erigido em 171617. Por sua vez, na Andaluzia, exemplos
como os da igreja de São Paulo de Córdova, realizada em mármore em 1708 (Fig. 6),
da antiga igreja do convento das Mercês de Sevilha (actual museu de Belas-Artes),
desenhada por Miguel de Quintana em 172918, ou aquele presente na fachada do
antigo colégio de São Paulo da Companhia de Jesus de Granada (Fig. 7)19, ou ainda o
do principal portal da igreja de São Martinho, do convento de agostinhas de Lucena,
obra atribuída a Francisco Hurtado Izquierdo (1669-1725), comungam de idêntica
opção estética, onde a valorização da imagem sacra passou pelo abundante recurso
da coluna, ou colunas, de fuste espiralado, tão em voga desde a sua reutilização por
Francesco Borromini (1599-1667) e por Gian Lorenzo Bernini (1598-1680).
O terceiro e último grupo apreciado, que se manifestou no decurso do século
XVIII, revelou, por sua vez, uma nova alteração de paradigma, incluindo portais
menos exuberante no que concerne à sua volumetria. Nesse conjunto, verificou-se
que pilastras ou colunas em forma de estípites20 tomaram o lugar das volumosas
colunas torsas e que vigorou uma linguagem predominantemente escultórica, que
conferiu maior graciosidade à modelação dessas estruturas. Em Portugal, essa
tipologia, onde os vários elementos constituintes do portal se afiguraram menos
SERRÃO, V. O Barroco. Lisboa, Editorial Presença, 2003, p. 179, e mais recentemente PORTELA, M.
"A Capela do Desterro no Mosteiro de Alcobaça. Breves notas de investigação", O Figueiroense (16 de
Abril de 2016), pp. 8-9.
15 GONÇALVES GASPAR, J. Catedral de Aveiro - História e Arte, Aveiro. Paróquia de Nossa Senhora da
Glória, 1979.
16 Convento de São Francisco / Igreja de São Francisco, Lisboa, Instituto da Habitação e de
Reabilitação
Urbana,
Ficha
SIPA
NºIPA.00003944,
[consulta:20-10-2016].
http://www.monumentos.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=3944-.
17 SILVA LOPES, J. Corografia ou memoria economica, estadistica, e topografica do reino do Algarve.
Lisboa, Typografia da Academia das Sciências, 1841, p. 286.
18 MENDIOROZ LACAMBRA, A. "Miguel de Quintana, autor de la porta del Convento de la Merced,
Actual Museo de Bellas Artes de Sevilla", Laboratorio de Arte, nº 2 (1989), pp. 261-266.
19 RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUES, M. (dir.) Patrimonio artístico y monumental de las universidades
andaluzas. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992, p. 49.
20 Estas estípites nada têm que ver com aquelas da retablística, associadas à produção do entalhador
Caetano da Costa, aludidas na obra basilar de HERNÁNDEZ PLEGUEZUELO, A. Cayetano de Acosta
(1709-1778). Sevilha, s. ed., 2007.
14
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exuberantes e onde o remate surgiu com perfis curvados e contracurvados, foi
visível em exemplos como o do portal da igreja da Pena, localizada na antiga
freguesia de Santa Ana de Lisboa, o do portal da basílica dos Mártires, o do portal da
igreja de São José dos Carpinteiros, ou como o da igreja de São Paulo, todos da
mesma cidade. No contexto andaluz, note-se, por sua vez, essa alteração de gosto
nos exemplos da fachada da igreja da Companhia de Jesus de Granada, hoje devotada
aos Santos Justo e Pastor, trabalho de 1740 (Fig. 8), ou na fachada da igreja de São
João de Deus de Granada, erigida entre 1737 e 1759, e possivelmente desenhada por
José de Bada (1691-1755)21, onde se reconhece claramente a incorporação de uma
estética puramente internacional, e onde, ao contrário do que ocorreu num
momento anterior, a utilização da coluna é bem mais contida, e a modernidade é
espelhada na componente escultórica. Embora apresentem características menos
eruditas, conseguidas nos anteriores exemplos, pelo partido que tiraram da variação
policroma da pedra utilizada, não são de excluir, no quadro anteriormente traçado,
exemplos como os das igrejas de Santo André e de São Hipólito, ambas em Córdova.
A ORNAMENTAÇÃO DOS PORTAIS E ALGUNS TRAÇOS COMUNS A OUTRAS
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS
Como já foi provado por diversos autores, como Alain Gruber22 e mais
recentemente por Michael Snodin e Maurice Howard23 e James Trilling24, a
transposição singular dos ornamentos nos mais diversos suportes e técnicas
derivou da mimetização de esquemas compositivos em materiais muito diversos. No
caso dos portais religiosos, o seu carácter cenográfico foi inúmeras vezes colhido em
fontes impressas, mais descritivas, e gráficas, que fixaram objectos efémeros, como
os inúmeros arcos triunfais erigidos em ocasiões religiosas, mas também em
aparatos régios25. Idêntica situação ocorreu também no sentido inverso, onde o

LUBELZA, C. Portadas Manieristas y Barrocas..., op. cit., pp. 137-142.
GRUBER, A. (dir.) L`art décoratif en Europe. Classique et Barroque. Paris, Citadelles & Mazenod,
1992 e L`art décoratif en Europe. Renaissance et Maniérisme. Paris, Citadelles & Mazenod, 1992.
23 SNODIN, M., HOWARD, M. Ornament, A Social History Since 1450. New Haven and London, Yale
University Press, 1996.
24 TRILLING, J. The Language of Ornament. London, Thames & Hudson, 2001.
25 Sobre uma visão mais geral das festas romanas, portuguesas e andaluzas veja-se: FAGIOLLO
DELL`ARCO, M. La Feste Barocca (col. Corpus delle Feste a Roma, 1). Roma, Edizione De Luca, 1997;
TOZZI, S., Incisioni barocche di feste e avvenimenti, Roma, Gangemi Editore, 2002; CASTEL-BRANCO
21
22
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suporte azulejar português e andaluz fixou modelos pétreos, perenizando modelos
e evidenciando a potencialidade plástica destas estruturas 26. Em todo o caso, é na
retablística e na tumulária do Maneirismo e do Barroco, em elementos duplamente
estruturais e decorativos, e como já foi anteriormente mencionado, como colunas de
fuste liso (com o terço inferior diferenciado) ou de fuste espiralado (como as
salomónicas ou pseudo-salomónicas), ou os remates, que vamos encontrar fortes
afinidades com as estruturas portuguesas e andaluzas eleitas para análise neste
estudo.
No âmbito de uma visão comparativa entre esses portais de igrejas
portuguesas e andaluzes, importa então traçar algumas linhas mais concretas que
nos permitem visualizar melhor a convergência desses elementos decorativos,
organizadas a partir da estrutura do portal arquitectónico.
1.- A Ornamentação nas ombreiras
Não sendo particularmente expressiva a atenção concedida ao embasamento
dessas estruturas, constituído por plintos ou pedestais, foi nas ombreiras (que
podiam ser lisas, com pilastras ou com colunas de diversas morfologias) que se
encontraram indícios mais imediatos da afiliação a um determinado estilo artístico,
ou a inclusão de elementos decorativos complementares ao discurso da Igreja. Quer
em situações compositivas mais ortogonais, onde se recorreu a soluções fortemente
geometrizadas, como as das fachadas-retábulo, animadas entre os tramos através
da inclusão de nichos decorados, quer em composições mais volumétricas, e por
vezes mais orgânicas, como as que viveram das colunas de fuste espiralado, e suas
derivações, verifica-se que é nesta área dos portais que se vai estabelecer um
primeiro diálogo com o fiel27. Situação que deixa de ocorrer de forma tão marcante

PEREIRA, J. (coord.) Arte Efémera em Portugal. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001 e Rito y
Fiesta: una aproximación a la arquitectura efímera sevillana, Sivilla, COAS/FIDAS, 2004.
26 PEREIRA COUTINHO, M. "Portais barrocos na azulejaria portuguesa: modelos e componente
decorativa", em: Biblioteca DigiTile: Azulejaria e Cerâmica on line, Lisboa, Artis - Instituto de História
da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/ Biblioteca de Arte da Fundação Calouste
Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projecto de I&D [PTDC/EATEAT/117315/2010], 2015. [consulta: 20-10-2016]. - http://digitile.gulbenkian.pt/-.
27 Acerca da génese e difusão da coluna consulte-se TUZI, S. Le Colonne e il Tempio di Salomone. La
storia, la leggenda, la fortuna, (Col. Roma. Storia, cultura, immagine, 11). Roma, Gangemi Editore,
2002.
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no decurso do séc. XVIII, onde a maior carga decorativa e simbólica se centrou no
remate dessas estruturas. Por esse motivo, devemos assinalar que a coluna, de fuste
liso, espiralado, com diferenciação do terço inferior, ou totalmente decorada com
elementos acânticos, ou outros ornatos, foi recorrentemente utilizada para
dinamizar o programa, mais global, da fachada, ou simplesmente para criar efeitos
perspécticos, tal como aconteceu na arte retabular. Aliás, a clara relação deste
elemento arquitectónico com a retablística ibérica, e até mesmo ibero-americana,
seja especificamente a mimetização existente entre a coluna dita maneirista,
utilizada na arte retabular da primeira metade do século XVII, quer aquela de fuste
espiralado, salomónica ou pseudo-salomónica, difundida nos retábulos do barroco,
é para nós uma evidência, que não só espelha o gosto de um determinado momento,
como a ideia de contaminação artística patente nas diversas artes28.
No caso da utilização da coluna de feição maneirista, a que os artistas muitas
vezes recorreram, aplicando-as aos pares, observe-se a sua proliferação a partir da
divulgação de Tratados de Arte, mas atente-se também a questões de gosto. Segundo
a análise de Robert C. Smith, a introdução deste modelo de colunas em Portugal
deveu-se a uma moda quinhentista espanhola29, como também foi reiterado por J. J.
Martín González30. Em todo caso, e para o presente estudo, importa reconhecer que
esse elemento estrutural e decorativo conheceu o seu esplendor quer em portais
portugueses e andaluzes como o da igreja da Misericórdia de Aveiro, ou os portais
dos vários alçados da cartuxa de Jerez de la Frontera, de s. de 166731, quer nas

Sobre a coluna na retablística portuguesa e andaluza, consulte-se LAMEIRA, F. O Retábulo em
Portugal, Das Origens ao Declíneo (col. Promontória Monográfica. História da Arte, 01). Faro,
Departamento de História, Arqueología e Património da Universidade do Algarve / Centro de História
da Arte da Universidade de Évora, 2005; FERREIRA, S. A Talha. Esplendores de um passado ainda
presente (Sécs. XVI-XIX), (colecção A Arte nas Igrejas de Lisboa). Lisboa, Nova Terra, 2008; HERRERA
GARCÍA, F. El Retablo Sevillano en la Primera Mitad del Siglo XVIII- Evolución y difusión del retablo de
estípites. Sevilha, Diputacion de Sevilla, 2001; HALCÓN, F. et al. El retablo barroco sevillano. Sevilla,
Fundación El Monte, 2000, entre outras obras destes autores.
Para uma visão da disseminação destes modelos de colunas no contexto ibero-americano veja-se por
exemplo o estudo de FERNÁNDEZ, M. "Los Tratados del Orden Salomónico", Juan Ricci, Juan
Caramuel y Guarino Guarini en la Arquitectura Novohispana", Quintana. Revista de Estudos do
Departamento de Historia da Arte da Universidad de Santiago de Compostela, nº 7 (2008), pp. 13-43.
29 CHESTER SMITH, R. A Talha em Portugal. Lisboa, Livros Horizonte, 1962, p. 54.
30 MARTÍN GONZÁLEZ, J. "El retablo en Portugal. Afinidades y diferencias com los de España", em:
DIAS, P. (coord.) As relações artísticas entre Portugal e Espanha na época dos Descobrimentos.
Coimbra, Livraria Minerva, 1987, pp. 331-342.
31 BONET CORREA, A. Andalucia Barroca, Arquitectura y Urbanismo. Barcelona, Ediciones Polígrafa,
1978, p. 60.
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estruturas retabulares de talha dourada, como exemplifica o caso daquela da igreja
do convento de S. Domingos de Benfica32, e outras, que proliferaram na Andaluzia.
Sendo igualmente uma certeza a introdução deste elemento na sua versão barroca,
no contexto ibérico, através da tratadística, importa no caso português mencionar
que as colunas de fuste espiralado foram pela primeira vez utilizadas em Portugal,
na igreja de Nossa Senhora do Loreto, em Lisboa, tendo sido o seu desenho
projectado pelo arquitecto João Nunes Tinoco (1616-1689) e realizado em Génova,
em mármore, em 1672, para integrarem a decoração do retábulo-mor dessa igreja33.
Terá sido possivelmente a partir dessa utilização que esse gosto terá vingado,
multiplicando-se no seio de outras igrejas através da obra de talha, mas também
alastrando-se pelas fachadas das casas religiosas portuguesas. Já para o caso
espanhol, e como bem notou Isabel García-Torano Martínez, ao analisar o espólio de
desenhos da Biblioteca Nacional de Espanha, é nos desenhos de Giovanni Battista
Montano (1534-1621) que vamos encontrar o gosto por este tipo de coluna
helicoidal, aliás mais tarde fixado por artistas espanhóis, como o granadino Alonso
Cano (1601-1667)34. Para consubstanciar esta ideia, analise-se a familiaridade
existente entre as colunas dos portais da igreja de Santa Engrácia de Lisboa, as do
portal do convento das Mercês de Córdova, ou aquelas de talha dourada utilizadas
no retábulo-mor da igreja dos Terceiros de Sevilha, da autoria de Francisco Dionísio
de Ribas35. Também a panóplia de colunas utilizadas em estruturas retabulares
pétreas em Portugal e na Andaluzia, como as da capela-mor da desaparecida igreja
do colégio de Santo Antão-o-Novo de Lisboa36, ou as do retábulo da capela dos
Santos Máximo, Veríssimo e Júlia do convento de São Pedro de Alcântara da mesma

FERREIRA, S. A Talha. Esplendores de um passado..., op. cit., pp. 36-37.
de Magalhães. Arquitecto e Entalhador do Ciclo da Restauração (1647-1664)",
Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, nº 89, Tomo I (1983), pp. 287-290.
34 GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, I. "Los dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca
Nacional de España (siglos XVI-XX), em: CAVI, S. (ed.) Dibujo y ornamento, Trazas y Dibujos de Artes
Decorativas Entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia, Estudios en Honor de Fuensanta García de
la Torre. Córdoba, Roma, Diputación de Córdoba, De Luca Editori D`Arte, 2015, pp. 97-111.
.Estes desenhos já haviam sido publicados em Dibujos de Arquitectura y Ornamentacion de la
Biblioteca Nacional, Siglos XVI y XVII. Madrid, Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional, 1991.
35 BONET CORREA, A. Andalucia Barroca..., op. cit., p. 60.
36 SANCHES MARTINS, F. A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 1542 – 1759.
Cronologia, Artistas, Espaços. Porto, Tese de Doutoramento em História da Arte apresentada à
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1994 e MAGALHÃES DO VALE, T. Importação de
Escultura Italiana no Contexto das Relações entre Portugal e Itália no Século XVII. Porto, Tese de
Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999.
32

33 SERRÃO, V. "Marcos
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cidade37 ou as do tempietto do altar-mor da igreja de São Domingos de Granada, de
Francisco Rodrígues Navajas38, informam acerca desta tendência decorativa.
2.- A Ornamentação no entablamento
O entablamento dos portais religiosos seiscentistas e setecentistas
portugueses e andaluzes, também ele variável no que à escolha de uma ordem, ou
não, diz respeito, sustentou soluções diversas, que podiam ir dos clássicos frontões
(triangulares ou circulares, completos ou interrompidos), veiculados em obras
como a de Giovanni Battista Montano (1534–1621)39, a complexas composições que
articulavam óculos ou outras tipologias de vasamentos, ou que podiam ser
preenchidos por tímpanos com baixos-relevos, cartelas, ou nichos com imagens
sacras. Apoiando-se também em outros vocábulos ornamentais clássicos, que
imprimiram um carácter intemporal aos conjuntos, como dentículos, besantes,
óvulos e dardos, escamas de diferentes morfologias, entre outros elementos, a parte
cimeira destes acessos a templos, introduziram uma componente erudita, ao nível
do detalhe. Importa então referir, e optando por começar pelas soluções mais
convencionais extraídas dos Tratados de Arquitectura, no que à escolha de frontões
interrompidos diz respeito, exemplos como o portal da igreja do convento domínico
do Santíssimo Sacramento de Alcântara de Lisboa40, onde a figuração do Santíssimo
surge ao centro, a partir da ruptura da forma, ou o do portal da igreja de São Vicente
em Braga41, onde dois anjos sustentam as armas do encomendador da obra, que
também nasce dessa quebra, que contribuem para a ideia de contaminação artística.
Na Andaluzia, por sua vez, casos como o da igreja do mosteiro de São Jerónimo de
Granada42, onde a fratura da forma acolhe a imagem da Imaculada, ou até o da igreja
do convento de Santa Inês da mesma cidade43, onde essa invocação também emerge

VASSALO E SILVA, N. et al. Convento de S. Pedro de Alcântara. Lisboa, SCML, 1997.
BONET CORREA, A. Andalucia Barroca..., op. cit., p. 61.
39 BATTISTA MONTANO, G. Architettura con Diversi Ornamenti Cavati dall`Antico. Roma, Giovanni
Giacomo de Rossi, 1684.
40 VARELA GOMES, P. Arquitectura, Religião e Política em Portugal no Século XVII. A Planta
Centralizada. Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2001, pp. 102-122.
41 MOREIRA DA ROCHA, M. Manuel Fernandes da Silva mestre e arquitecto de Braga: 1693-1751. Porto,
Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 1996, pp. 142-143.
42 LUBELZA, C. Portadas Manieristas y Barrocas..., op. cit., pp. 48-50.
43 Ibidem, p. 40.
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desse frontão, também estabelecem afinidades com soluções ocorridas em
estruturas de talha dourada e policromada. Confronte-se assim com o remate do
retábulo da ordem terceira da igreja do convento de São Francisco de Évora 44, ou
com o remate do armário-relicário da capela-real de Granada45. Evidentes são ainda
as analogias entre estes remates de portais, que recorreram a frontões
interrompidos, ladeados por figuras adultas ou pequenos anjos, e alguns
monumentos fúnebres, como se compreende na observação de casos de excelência
como o monumento fúnebre de Gregório XIV (1535-1591), da autoria de Prospero
Antichi (?-1599), ou o modelo de anjos utilizados no monumento fúnebre de
Inocêncio XII (1615-1700), de Filippo Della Valle (1698-1768)46. No contexto
português observe-se a parte cimeira do túmulo da princesa Santa Joana (14521490), em Aveiro (Fig. 9)47, onde os putti, de feição italianizante, são comparáveis
aos utilizados em outros programas decorativos romanos e napolitanos, como o
monumento fúnebre de Geronimo d`Aquino, sito na igreja de Santa Maria la Nova,
ou o monumento dedicado a Cesare Firrao, da igreja de San Paolo Maggiore, as duas
situadas em Nápoles48. O recurso quer aos putti, ou meninos desnudados, símbolo
da nuditas virtualis, quer aos anjos adultos merece, por fim, ser destacado, não só
pela sua evidente transversalidade no que à utilização em diversos suportes e
matérias concerne, mas também por introduzirem valores ligados ao intento
tridentino da valorização desses seres agenciadores, que conduzem o Homem ao
Mundo celestial, intercedendo pela sua Salvação.
Outra questão importante, no nosso entender, e novamente de pendor
formal, acerca das soluções comuns aos portais e a outras manifestações artísticas,
foi a elevação dos nichos para a parte cimeira do conjunto, convertidos em edículas,
e por vezes ladeados por colunas, ou com aletas, que também mimetizaram soluções

LAMEIRA, F. "Os retábulos da Capela da Ordem Terceira", Monumentos, nº 17 (Set. 2002), pp. 6469.
45 GILA MEDINA, L. "Alonso de Mena y Escalante (1587-1646). Escultor, ensamblador y arquitecto:
nueva aproximación biográfica y nuevas obras", em: GILA MEDINA, L. (coord.) La consolidación del
Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada, Editorial Universidad de Granada,
2013, p. 38.
46 NOÉ, V. Le Tombe e I Monumenti Funebri dei Papi nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Modena,
Franco Cosimo Panini Editore, 2000, pp. 175-182 e pp. 223-20.
47 FERREIRA DAS NEVES, F. Crónica da Fundação do Mosteiro de Jesus, de Aveiro, e Memorial da Infanta
Santa Joana, filha del-Rei Don Afonso V. Aveiro, s.ed., 1939.
48 CANTONE, G. Napoli Barocca. Roma, Editori Laterza, 1992, pp. 77 e 101 e REGINA, V. Le Chiese di
Napoli. Roma, Newton Compton Editori, 2004 (1ª ed. 1995), pp. 13-15 e 148-151.
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retabulares. Se regressarmos aos exemplos do portal da capela de Nossa Senhora da
Penha de França, em Ílhavo, onde a invocação do templo surge num nicho ladeado
por colunas torsas, ou os casos, quer da antiga igreja do convento das Mercês de
Sevilha, quer da entrada do colégio de São Paulo da Companhia de Jesus de Granada,
onde a solução de remate é idêntica, constatamos que não diferem muito dos
esquemas utilizados nas estruturas de talha. Corrobora esta ideia a comparação com
o remate do retábulo da actual capela do Santíssimo Sacramento (antigamente
devotada a Nossa Senhora dos Agonizantes) da igreja inaciana de São Roque de
Lisboa49, onde ao invés de uma imagem de vulto há uma tela com a Assunção da
Virgem, do retábulo-mor da igreja da Cartuxa de Évora50, onde o nicho com
imaginária mariana também surge ladeado por colunas de fuste espiralado, e do
retábulo-mor da igreja dos Terceiros de Sevilha, onde uma edícula com um baixorelevo é enquadrada com as já muito referidas colunas de fuste espiralado. No que
aos nichos refere, importa ainda lembrar que muitos deles, do ponto de vista
morfológico, recorreram à concha ou vieira como fundo, símbolo mariano, de
peregrinação e também de ressurreição, mas que num contexto mais clássico foi
recorrentemente utilizado como elemento a partir do qual imanavam raios de luz
aquando da sua abertura. Essa característica contribuiu para a ideia de sacralização
da imagem, mas também para a encenação que o theatrum sacrum barroco
requereu.
Por fim, no que a soluções de remate refere, observem-se aqueles portais,
como o da igreja da Pena, da basílica dos Mártires, da igreja de S. José dos
Carpinteiros, ou da igreja de São Paulo, de Lisboa, onde predominou o recurso ao
baixo-relevo, enquadrado em frontões lisos de ornamentos, que vivem da forma
arquitectónica, por vezes perpectivada, ao sabor de formas veiculadas no tratado
Perspectiva Pictorum et Architectorum, do jesuíta Andrea Pozzo (1642-1709)51. Em
casos excepcionais, onde os baixos-relevos se multiplicam num só espécime, como
ocorreu em soluções mais arrojadas, como no portal da igreja dos Santos Justo e

FERREIRA, S. et al. "Com toda a perfeição na forma que pede a arte". A capela do Santíssimo
Sacramento da igreja de São Roque em Lisboa: A obra e os artistas", Artis, nº 3 (2004), pp. 267-294.
50 LAMEIRA, F. et al. Retábulos na Arquidiocese de Évora (col. Promontória Monográfica. História da
Arte, 09). Faro, Departamento de História, Arqueología e Património da Universidade do Algarve /
Centro de História da Arte da Universidade de Évora, 2015, pp. 106-107.
51 POZZO, A. Perspectiva Pictorum et Architectorum, Prospettiva de pittori, e architetti. Roma,
Stamperia di Antonio de Rossi, 1737-1741.
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Pastor (Fig. 10), ou na já referida fachada da igreja de São João de Deus, ambas em
Granada, assistimos a enquadramentos dessas componentes escultóricas que se
cingem à utilização de flores, cabeças de serafins aplicadas pontualmente e figuras
de anjos menos exuberantes. Em suma, uma fatia significativa destas estruturas
arquitravadas, limita-se à utilização de áticos, cuja relação com a talha, por exemplo,
passa pela mimetização da arquitectura nesta última manifestação artística, através
da simulação da pedra, como ocorre, por exemplo, no âmbito dos remates das várias
estruturas retabulares da antiga sacristia do colégio de Santo Antão-o-Novo, de c.
173352.
CONCLUSÃO
Plenos de significações e imanando a transcendência do acesso ao espaço
sagrado, os portais dos edifícios religiosos seiscentistas e setecentistas de Portugal
e da Andaluzia, revelam afinidades formais e ornamentais, extraídas da circulação
de Tratados de Arte e de Arquitectura, bem como de estampas avulsas. Aliás, não é
novidade no âmbito da história da arte ibérica que a componente decorativa dos
portais de edifícios religiosos caminhou ao lado do desenvolvimento estrutural,
dando maior sentido a um programa doutrinário que se pretendia fixar. Esse
programa, estruturado a partir do Sacrossanto Concílio Tridentino, onde se
procurou exaltar o papel dos Santos, desenvolveu-se para além das fachadas das
casas religiosas, e manifestou-se de igual modo em outras manifestações artísticas.
A sistematização da evolução morfológica dos espécimes, bem como uma análise
comparativa, circunstanciada às soluções decorativas que consideramos terem
produzido um maior impacto aquando da sua observação, ou seja, àquelas que se
incluem nas ilhargas e remates, levou-nos a concluir que, quer nos portais
portugueses, quer naqueles andaluzes, foram valorizados alguns elementos
estruturais, a saber: ombreiras e entablamento, onde a ornamentação de pilares,
colunas e remates acentuou a ideia de uma Igreja em ascensão, cujo corolário foi
tido na porta de acesso ao mundo celestial. Figurações de anjos, nas suas diversas

52

SANCHES MARTINS, F. A Arquitectura dos Primeiros Colégios..., op. cit., Vol. I, pp. 425-426.
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hierarquias, assim como vocábulos clássicos geométricos, animaram de forma
simbiótica os objectos em apreço.

Fig. 1. Portal da igreja da
Misericórdia, autor anónimo, c.
1615. Igreja da Misericórdia, Aveiro.
Foto: Maria João Pereira Coutinho
[MJPC].

Fig. 2. Portal da igreja de Santa
Engrácia, João Antunes, c. de 168090.Igreja de Santa Engrácia, Lisboa.
Foto: [MJPC].
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Fig. 3. Portal da capela de Nossa
Senhora da Penha de França, autor
anónimo, c. 1699. Quinta da Vista
Alegre, Ílhavo. Foto: [MJPC].

Fig. 4. Portal da capela de Nossa Senhora
do Desterro, Padre Luís de São José,
1716. Mosteiro de Alcobaça, Alcobaça.
Foto: [MJPC].

Fig. 5. Portal da igreja do antigo
convento de São Domingos, autor
anónimo, 1719. Sé de Aveiro,
Aveiro. Foto: [MJPC].
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Fig. 6. Portal da igreja de São
Paulo, 1708. Igreja de São Paulo,
Córdova. Foto: [MJPC].
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Fig. 7. Portal do antigo colégio de São
Paulo da Companhia de Jesus, atrib.
Francisco Hurtado Izquierdo c. 17151717. Faculdade de Direito da
Universidade de Granada, Granada.
Foto: [MJPC].

Fig. 8. Portal da igreja de São Justo e
Pastor, José de Bada, 1740. Igreja de
São Justo e Pastor, Granada. Foto:
[MJPC].

Fig. 9. Pormenor do túmulo da princesa Santa Joana, João Antunes, 1699. Mosteiro de
Jesus, Aveiro. Foto: [MJPC].

592

Entre Portugal y Andalucía: la ornamentación en portadas manieristas y barrocas

Fig. 10. Pormenor do portal da igreja de São Justo e Pastor, José de Bada, 1740.
Igreja de São Justo e Pastor, Granada. Foto: [MJPC].
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